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Prantišek H o 1 e c
K ROKU ~ESÚHO DIVADLA

(

a

V letošním roce oslavujeme dvě ddležitá výročí, která
mají v politických a kulturních dějinách českého národa zcela mimořádný význam. Připomínáme si dvě stě let od zahájení
činnosti dnešního Tylova divadla a sto let od znovuotevření
Národního divadla. Toto stoleté období mezi oběma výročími
je dobou mimořádně velkého kvalitativního rozvoje českého
divadla.
21. dubna 1783 zahájilo provoz nově postavené divadlo,
které vybudoval hrabě lrantišek Antonín Nostic, po němž dostalo i své první pojmenování. Již 20. ledna 1785 zazněla z
tohoto jeviště poprvé také česká řeč a do února 1786 zde bylo uspořádáno deset českých představení. Bikdo z návštěvníkd
těchto her jistě netušil, že kladly základy novodobého čes
kého divadla. V květnu 1792 se do Nosticova (v té době již
Stavovského) divadla vrátila česká představení, v roce 1826
zde byla provedena první česká opera Dráteník a v roce 1834
zde návštěvníci Tylovy hry Fidlovačka poprvé uslyšeli píseň
"Kde domov mdj", která se později stala národní a státní
hymnou. Jeviště Stavovského divadla nebylo jen místem formujících se počátkd české profesionální činohry, ale také čes
ké dramatické tvorby spojené v první polovině 19. století se
jmény J. N. ~těpánka, V. K. Klicpery a J. K. Tyla.
V polovině 19. století se stále více prosazovala myšlenka samostatného českého divadla, jež bylo snem Tylovým,
Havlíčkovým a mnoha dalších vlaatencd, kteří si uvědomovali
nezastupitelný význam této kulturní instituce. V roce 1850
se ustavil Sbor pro zřízení českého národního divadla, který
vydal výzvu k veřejným sbírkám. Byl zakoupen stavební pozemek a v roce 1862 bylo na jeho jižní části postaveno Prozatímní divadlo, které mělo být první etapou výstavby ddstojného Národního divadla, jehož základní kámen byl položen
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v roce 1868 - tedy před 115 lety. Po třináct i letech byl o
Národni divadlo postaveno, avšak den před oficiálním otevře 
nim (12 . srpna 1881) vyhořelo. Tato událost byla zpočátku
považována za národní tragédii , ale hned následující .den bylo znovu započato se sbírkami na vybudováni nového Národniho
divadla. Podílely se na nich všechny vrstvy českého obyvatelstva a příspěvky přicházely i ze zahraničí, od Čechd i od
příslušnikd jiných slovanských národd . 18 . listopadu 1883
bylo nové Národni divadlo znovu otevřeno Smetanovou operou
Libuše. Bylo to velké vítězství českého národa i českého divadelnictví, které přispívalo nejen ke kulturni soutěži s
ostatnimi evropskými národy, ale v době nacistické okupace
promlouvalo ke svým divákdm a upevňovalo v nich přesvědče
ni, že věc našeho národa je spravedlivá a že přes všechna
protivenství se vláda našich věcí znovu vrátí do rukou č e s
kého národa .
K stému výročí znovuotevřeni Národniho divadla připra
vili pracovnici Archivu hl. města Prahy sborník dokumentd k
dějinám naší první divadelní scény . Z rdzných fondd a sbírek
tohoto archivu vybrali zcela neznámé či málo známé archivní
prameny; které přinášejí mnoho nových skutečností, nebo korigují některé dřívější nepřesnosti či omyly. Z množství ar chivních pramend bylo nutné provést přísný výběr a přitom
záměrně pominout některé neméně závažné archiválie. Abychom
dokumentovali široký rozsah badatelských možností v našem
archivu, zařadili jsme také statě pojednávající o pozůsta
lostnim řízení některých umělců spjatých s Národním divadlem, uložené ve fondech jednotlivých pražských soudů. Tímto
sborníkem dokumentů chceme nejen přispět k letošním oslavám
Roku českého divadla a především stého výročí Národniho divadla, ale chtěli bychom ~lespoň částečně splatit dluh před
chozím generacím, které se s mimořádnou obětavostí zasloužily o vybudováni nejpřednější české divadelní scény, na niž
je každý Čech oprávněně hrdý.
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Milada H l o c h o v á

-

Jiří

Hl o c h

PRVll:f STÁLÁ VEŘEJBÁ DIVADLA PRAŽSKÁ
Tento příspěvek chce čtenáře především seznámit s mateo prvním pražském městském divadle, pokud se dochoval
? Archivu hl. města Prahy. Ostatního pražského divadelního
~ivota až do postavení Boudy se dotkne jen velice stručně a
p řede?ším ne základě literatury.
Dodnes cenné .je podrobné zpracování tohoto období v Teuberových dějinách pražských divadel l/, které také uvádějí
znění mnoha archbních materiáld z fondd dnešního Státního
Ús tředního archivu (dále SÓA), bohužel bez citací (Stará manipulace, Gubernium), i z materiáld jiných institucí. V Archivu hl. měeta Prahy (dále jen AJIP) čerpal Teuber ze Sbírlq
listin pepírayých I, zápisy v mistských knihách mu však
~iálem

zřejaě

unikly.

Česká práce Vondráčkova 21 je pro období do roku 1771

pro divadlo v Kotcích přináší proti
nové poznatty.
Belze zde poainout ani Portovu stal 3/, která je širšího
pojetí, než jak svědčí její název. Autor zde např. podal alespoň v poznámce výčet míst, kde všude se v Praze hrálo. Berlo proti předchozím pracím plněji uužil materiálu AJIP, oviea především s ohledem na hla?ní téma své práce. I on však
čerpal zejména ze Sbírk:r listin papírayých I, Studium mu usnadnily tehdejší podrobné rozpisy archiválií. Tyto po léta
budované pOIIlllclq bohužel shohly při zkáze Staroměstské radnice a. května 1945 a nebyly dosud v plném rozsahu obnoveny.
Práce předchddcd ještě doplnil Antonín Bovotný Steropražskými theatraliemi 4/, v nichž zveřejnil výsledky svého
bádání především ? nesignovaných spisech tehdejšího Archivu
mini~terstva ?nitra.
Po vydání akademických dějin českého divadla 5/ v šedesátých letech, moderně a ddkladně zpracovávajících vývoj
značně stručnější, e.č

~euberovi některé
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všech divadelních žánrd v celosvětových souvislostech, nelze
už zdánlivě k dosavadní literatuře nic nového dodat. Materiál
AMP nám však přece poskytne některé dosud neznámé Údaje, byt
významu spíše jen míatního.
Počátkem 18. století nacházela Thalia Útulek na dosti
místech v Praze, zejména však u soukromých mecenášd at měš
tand nebo šlechticd a vÝjimečně i církevních Ústavd. Ba Kalé
Straně to byl Regnardovský dům, tzv. Červená lázeň u maltézd,
klášter kajetánd a konečně paláce - Rohanský a Thunovský. Ba
Bovém Městě byla především nejvýznamnější pražská scéna dvacátých a třicátých let 18. století v zahradě Šporkova paláce
na Poříčí a divadlo v boudě clam-gallasoveké zahrady na Karlově náměstí. Ba Starém Městě se VYtvořilo jakési divadelní
centrum v prostoru Uhelného trhu a Rytířské ulice (Stará
rychta čp. 404, U zlaté hvězdy čp. 405, U zlatého kola čp.
402, U tří korun čp. 406, U bílého pštrosa čp. 425 a Platejs
čp. 416), ač větší VÝznam mělo divadlo v Kanhartovském (později zvaném Bartmanovském) domě čp. 595 v Celetné ulici 61.
Vedle Kanhartovského domu patřila k význačnějším scénám Starého Města Stará rychta a dům U zlaté hvězdy v místech dnešní tržnice 11. V Kanhartovském domě hrál v letech
1734-1735 soubor Felixe Kurze 8 1, kterÝ však trpěl konkurencí skup~ ranhojiče Jana Baltazara Kohna. Kohnova "před
stavení" sice byla mnohem nižší umělecké úrovně, zato však
zřejmě přístupnější a bližší vkusu širokých vrstev divákd.
Prdběh sporu obou principáld, dobře zpracovaný Teuberem, je
zaznamenán ve spisech Staré manipulace (dále jen SK) a zčá
sti v Úředních knihách staroaěstských 91. V následujících
letech se již městské knihy o Kurzovi nezmiňují, až v břez
nu 1743 je T protokolech ze zasedání staroměstské rady ve
věcech politických a veřejných zapsán její souhlas s pronájmem Kotcd tomuto principálovi. Podmínkou nájmu však byl
nejen provoz divadla ve vlastní režii, ale Kurz měl na vlastní náklady divadlo také opravit lO/, což si patrně nemohl
dovolit. Po dvou letech se ucházel o možnost vystupovat u

..
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Zlaté

hvězd7,

tentokrát se ale

městská

správa proti tomu u

nadřízených Úřadd ddrazně vzepřela Ul. v prosinci téhoi roku 1745 získal Kurz dekret vrchního velitele vévod7 Karla
Lotrinského, jímž mu pOTolil hrát v posádkových aěstech 12 1.
V Kanhartovském domě Kurze vvstřídal Václav Planka,
který nejen obnOTil divadelní sál, ale pronajal si i několik
dalších místností v domě.• Tím získal přednostní právo pronájmu a v ěervenci 1736 i guberniální povolení zde hrát l31.
V regeatu tohoto zápisu je zmíněn 1 další •tomediant• Gervaldo Walrodi, aě vlastní text se o něm nezmiňuje. Snad je
to jen chybně psané jméno Gervalda Bellerottiho, který zde
získal v listopadu téhož roku povolení k produkcím po advent141. Bellerotti snad je totožný s hercem Franceskem
DÍ ěas
Gervaldem von Pellerotti, v roce 1747 ělenem drá~anakého
divadla, který se vrá~il do Prahy a zde u Zlaté hvězdy v roce 1749 ztroskotal jako principál "německých komediantů" a
bylo mu ponecháno na vdli domluvit se s operním impresáriem,
zda by mohl vstoupit do jeho souboru v Kotcích l51.
U Zlaté hvězdy pdsobil roku 1737 Kristián Schulz 161.
V Únoru 1738 mu gubernium povolilo zde hrát i v poatní době l7/, ale to je též poslední doklad jeho působení v Praze.
Čilý , divadelní život, postrádající od roku 1734 -po
zániku Denziova souboru ve Šporkovském divadle - dobrá operDÍ představení, přilákal do hlavního města království i benátského uěitele zpěvu a hry na loutnu, kapelníka a hudebního
skladatele Santo Lapist. V SÓA je dochOTán nedatovaný Santo
Lapisdv návrh na obnovu operních představení v Praze 181.
Tento projekt však spíše než do doby po pruské okupaci Prahy 1744, kam jej (snad dle Santo Lapisova vídeňského pW,obení) klade Teuber, náleží před rok 1738, nebot _Santo Lapis
ae v něm odvolával na tváho neštastného předchůdce Denzia.
Jeho příkladem pouěen nechtěl zaěínat bez tinaněního zajištění, jež mu mila poskytnout jakási forma předplatného. Vdbec přitom nevzpomněl vlastních pražských zkušeností.
Za podpory hraběte Jana Arnošta Scha1'1'gotsche Santo La-
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pis ~kutečně v Praze obnovil italskou operu. Začinal v bývalém Šporkově div~dle, které v~ak již nevyhovovalo zvýšeným
nárokům. Ostatně i šlechta toužila po lépe vybaveném divadl~
jehož náklady však nebyla ochotna nést. Neléhala proto na
staroměstský magistrát, aby vystavěl vlastní divHdlo l9/.
Měš tané sami byli tomuto přání nakloněni a svou roli patrni
sehrála i skutečnost, že jiná mě~ta už svou stálou scénu
měl a (Brno od roku 1732) 201. S~aroměstská rada tedy rozhodl a přestavět část Kotců, nejbližší ke klášteru sv. Havla.
Karmelitáni, kte ří těžce snášeli už hluk a eventuální výtržnosti tržiště , se snažili zabránit uskutečnění tohoto
projektu, ale po delším jednání bylo stanoveno, že divadlo,
vzdálené vchodem asi 60 m od kostela, nebude mnichy tolik
rušit, zvláště bude-li město dbát na pořádek na ulici a
klidné předjíždění kočárů 211.
Dodnes nelze pře sně s tanovit, kdy divadlo v Kotcích, či
vlastně městská opera, zahájilo pr ovoz. Starší literatura uvádí rok 1738, akademické dějiny českého divadla posunují
počátek přédstavení na konec roku 1738, snad i proto, že
karmelitáni ve svém protest u z poč átku srpna 1738 výslovně
uváděli, že městská rada zamýšlí strhnout část Kotců proti
jejich kostelu, e žádali, aby jí v tom bylo zabráněno. Upozorňovali též, že podávají své námitky voas, dokud ještě dílo nebylo započato 22 1. Proti tomu zdánlivě svědčí žádost
Santo Lapise 2 3/o povolení hrát pro židy, aby neutrpěl ještě
větší finanční škody než dosud. Principál tu vysvětloval, že
nájemné za nové divadlo, které měl platit staroměstskému magistrátu (včetně dlažebného a hudebného), bylo vysoké 1400 zl. - a také gáže členům souboru netvořily zanedbatelnou položku. Uváděl, že do nodniku vložil již 2000 zl., a
nebudou-li mu před staven·· pro židy povolena, nebude moci dostát svým povinnostem. Stylizace žádosti nedovoluje pochybovat o tom, že Santo Lapis pro židy chce hrát již v Kotcích.
Žádost není datována (stejně jako projekt na obnovu oper v
Praze), je vš ak ne indorsátu presentována formulí: praes.

ll

den 5. Januarii 1738. Bení sice vyloučeno, že se presentátor
v datu zmýl il a uvedl jeětě předchozí rok, dokument však i
tak svědčí , že impresário Santo Lapis měl již na počátku roku značné výdaje s provozem nového divadla - Kotců. Pro mno~
hé badatele je tato skutečnost důkazem probíhajících již divadelních představení. Není však vyloučeno, ba dokonce je
velice pravděpodobno, že se jedná o sumu, vynaloženou na gáže členů společnosti, na vnitřní vybavení a kulisy, která
ještě nemohla být uhrazena příj~ z výnosu představení. Její
výši mohla nepříznivě ovlivnit i blížící se doba postní (počínající v roce 1739 ll . února), kdy ae bez zvláštního místodržitelského povolení vůbe c hrát nesmělo.
Zdánlivé rozpory dosavadní literatury a dosud známých
pramenů zejména ze SÓA mohou snad upřesnit dokumenty, uložené v AKP. Jednalo se totiž o divadlo městské na Starém Městě.
Rozhodnutí o jeho zřízení by tedy mělo být zac~ceno v protokolech ze zasedání rady. Ač výpis v SÓA svědčí, že protokoly ve věcech politických a veřejných se vedly nejpozději
již roku 1735 24/, dochovaly se až od roku 1143. P~edcháze
jící protokoly společné se týkají soukromoprávních záležitostí měět~ů ve věcech sporných i nesporných. 7.áležitost
veřejná se zde vyskytuje zcela výjimečně - o divadle v Kotcích zde zpráVY nejsou. Radní manuály, které se měly vést
průběžně. při všech zasedáních, se pro léta 1731-1768 nedochovaly.
Pozůstatky městských registratur, zmanipulované prvnfmi pražskjmi archiváři do Sbírky listin papírových, řada I,
uchovávají dokumenty pro divadlo v Kotcích až od roku 1748,
odtud však jsou dochovány poměrně velmi dobře.
. Stavbu město provádělo ve vlastní režii 251, vyÚčtová
ní se tedy mělo najít v knihách počtů, ty však jsou zachovány jen velmi torzovitě. Vlastní budovy Kotců spravoval
šestipanský Úřad, v jeho protokolech ze zasedání z let
1716-1782 však není o divadle ani zmínka. A počet hlavní
téhož Úřadu je dochován jen z roku 17~. Lepší situace naní
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ani v písemném materiálu Úřadu mosteckého, který b7 eventumohl šestipány v této z~eži tost~. zastoupH.
Po zřízení vrchního hospodáf:ského řediteletTi (dále jen
VŠ) a hospodářské administrace Starého Města (dále jen BA)
v roce 17.39 je pravděpodobné, že s ostatními hospodářskými
záležitostmi města převzal7 nové Úřad7 i péči o městské divadlo. A skutečně již od roku 1739 je v jejich knihách poměr
ně dost Údaj1l. Protokol7 BA jsou však dochovány až od roku
1751 a ještě s mezerou pro léta 1760-1766. Knihy dekret1l VHA
Jdou od založení, ale nedocboval7 se pro léta 1743-1767. Z
protokol1l komisí vd je dochován pouze jeden z let 1743-1746.
Město ai však vedlo zvláštní knihy dekret1l, kam zapis~
valo přípis7 nadřízených; měla b7 v nich být zaznamenána i
guberniální povolení hereckým so11borW11. Staroměstské kni~
dekret1l z let 1735-1740 sice poskytl7 celkem slušný přehled
o divadelních společnostech VJ&tupujících na Starém Městě,
&Tšak ani T nich není povolení pro prvního diTadelního principála T Kotcích Santo Lapise. Z literatury je známo, že začínal na Bovém Městě ve Šporkově divadle, ale povolení není
ani T novoměstské knize dekret1l z let 1736-1738 26 1, snad
proto, že TlaAtně šlo o soukromou šlechtickou diTadelní
álně

společnost.

Poslední skupinOI1 knih, přicházejících pro dané téma
v Úvahu, jsou staroměstské knihy dekretací (příkaz7 rad7
niišía Úřadlla), obsahující zápis, jímž staroměstská rada dne
19. květn~ 1738 VJkazuje Santo LapisOTi •tu prov.ozová,ní oper
příhodné místo obecní• a sice v tzT. Staré rychtě nebo v
Kotcích. V d1lsledku tohoto povolení má Santo Lapis uzavřít
řádnou smlou.,-u a zároTeĎ si m1lže obstarat divadelního architekta 271.
Staroměstská kniha dekretac~ z let 17.38-1741 podává
další doklad7, svědčící pro pos11nutí po~átk1l představení T
Kotcích do roku 1739. Zaznamenává totiž p1ljčkJ na dostavbu
operního domu od 25. srpna do 16. prosince 1738. Střídavé
p1ljčoTání a částečné vracení peněz z obecních důchod1l v cel-
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kové částce 6500 zl. evidoval šestipanský přísedící a mostecký Úředník Josef Kluse z Klussenthalu 281.
Postavit divadlo na svou dobu poměrně velké, pohodlné
a dobře yYbavené za necelých pět měaícd je jistě Úctyhodný,
ovšem také nákladný výkon. Óčty za stavbu sice nejsou dochovány, ale konečná částka 15000 zl. je známa z vyčíslení škod,
které Staré Město utrpělo za válečných událostí v letéch
1741-1742 a 1744, sepsaného staroměstským magistrátem v roce
1749 291. Je ovšem značně nepravděpodobné, ie by nové divadlo zahájilo svou činnost v adventě roku 17.38 (poslední pdjč
ka byla poskytnuta 16. prosince) a přitom ani nebylo zachováno místodržitelské povolení. V této době byly sice často
poskytovány výjimky z přísného církevního zákazu zábaT Y. adTentě a postu, bylo však o ně třeba každoročně znovu žádat JO/.
Kde vlastně Santo Lapis v září 17.38 hrál, nelze zjistit
ani z dekretu, týkaJícího se jeho přední zpěvačky Joanny
Caspariniové, která se provinila rozšiřováním blíže neurče
ných hanopisd Jl/•
Je obtížné udělat si přesnou představu o nejstarší podobě diTadla v Kotcích. VybudQváno bylo z tzT. menších Kotc~
oddělených jen Úzkou uličkou od konTentu karmelitánd při kostele sv. Havla. Od druhé části zTané větší Kotce, směřující
na Uhelný trh, je proti Kdstku odděloval krytý prdjead. Podle starých prospektd ze 17. století, zejména WillenbergOTa z
roku 1601 a Johanna Wechtera podle ~ilipa van den Boasche z
roku 1606, se jednalo o dvě trojlodní budOTy se střední lodí
zřetelně převýšenou. V ní byla hlavní tržní hala, kdežto T
obou bočních lodích nejspíše byly malé krámky. Postupem času
z Tnějšku přirdstaly k oběma lodím drobné krámky, dílny a obydlí. Prdjezd měl podobu krátké křížové lodi příčné, délkou
nepřečnívající šíři Kotcd,a výškou rovné jejich střední lodi.
Ke zřizováni divadla se zřejmě využila střední loi! menších Kotcd. Ze sporu s karmelitánJ vysvítá, že se to' neobešlo
bez odbourávání a přestaveb. Mdžeme pouze předpokládat, že
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přitom

bylo strieno gotické zaklenutí střední části a celá
lcX\ njiíena. Tému! eporu Tděčíme i za velmi hrubý popis rosděleni vnitřních částí divadla, zvláiítě pokud se týká jejich
vzdáleností od budar,r zmíněného konventu. Hejblíže kláiíteru,
za asi 3,5 m (6 loktů) iíirokou uličkou, byla asi 6 m (10 loktů) dlouhá iíatna operních zpěváků, na jejíž stěnu byly při
stavěny lÓže. Básledující jeviště bylo asi 18 m (30 loktů)
dlouhé, oddělené asi 2,4 m (4 lokte) dlouhou prostorou pro
orchestr od rovně! 18 m (JO loktů) dlouhého přízemí hlediště s druhými lÓžemi. Mezi hledištěm a průjezdem byla před
síň s hlaTDÍm schodištěm, zabírající cca 11,4 m (19 loktů).
Ačkoli nejsou doloženy lÓže či galerie také při bočních st ě•
nách, upomínají lÓže na zadní stěně jeviště na alžbětinské
dindlo 321.
Stavba městského divadla, či jak je současníci raději
naz;iTali oper;r, nebyla TŠak jediným velkorysým podnikem
ataroaaěatského primátora Jana Kašpara Br.andta. Tyto akce a
rovně! i jeho svérázné předatavy o hosp odařen:í a obecním
majetkem, spolu se zpronevěrou městakého ber.níka Jana Kryiítofa Pridricha, vedly nakonec k rozsáhlému vyšetřováni měst
ského hospodařeni a vyvolaly i další opatřeni. Reskriptem
z 29. ledna 1739 bylo zřízeno vrchní hospodářeké ředitel
sty! 33/ a o něco později jemu podřízená hospodtfská administrace Starého Města 341. Při vyšetřování se objevilo i
oodezřen:í, že peníze ze zp~evěřené berně byly užity orávě
na stavbu divadla. Priaátor Brandt proto požádal VBf o revizi divadelních Účtů a vystaveni dobrozdání 35/• Protože
Br&Ddtovo jmění, jimi apolu a dalšími měšt&Q1 ručil za zpronevěřenou berni, přesahovalo dlužnou částku, dosáhl primátor
v listopadu 1739 povoleni VBI, aby až do rozhodnutí nejTJŠŠÍho soudu mohl užívat ~osu svého majetku a byly mu proplaceny zadržené požitky. Také jeho manželce Terezii byla uznána
pohledávka 1000 zl., které zaoůjčila na obvyklý 6~ úrok obci
právě na atavba opery, poněvadž tato auma nesouvisela se
echodkem •tridrichovské• kontribuce 361.
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Od svého vzniku přejímá tedy HA a VHii mimo jiné i dohled
nad městským divadlem. Z jejich knih se dozvídáme, že v břez
nu 1739 byla scaválena k proplacení částka 150 zl. pokrývači
J anu Hrubému za práce, provedené na stavbě opery 377. V dubnu
1739 schválilo VBŘ čtvrtletní vyáčtování "stran divadla"
radních Piatiho a Voříkovského 38 1, které z předchozích zápisů známe jako komisaře stavby městské opery. Obec se zřej
mě pustila do nákladné stavby, na jejíž IÍhradu neměle dostatečnou hotovost. Musela si tedy půjčovat, a to nejen z obecních důchodů, ale i ne směnky od zámožnějších občanů za obvyklý 6% árok. Kromě půjčky Terezie Brandtové jsme nalezli i
zápis o půjčce Anny WUrcknerové, která v říjnu 1739 vrátila
obci směnku na 1500 zl. proti pojiš~ovací listině na obecní
majetek 391.
Kromě jmen pokrývače Jane Hrubého a truhláře Kryštofa
Běnnische neznáme jm~na jiných řemeslníků, natož stavitele
či projektanta divadelní budovy 40 /. lieznáme plán ani vyobrazení vnitřních prostor nové opery po jejím dokončení ani
z období po francouzsko-bavoreké okupaci 4l/. Mladší popis
divadla uvádí Vondráček 4 2/ a reprodukuje i podélný průřez
budovou z roku 1788, který překreslený otiskl ve své práci
i Port 4 31. Tento plán na rozdíl od popisu z roku 1738 ukazuje kratší jeviště a delší parter.
Repertoár i finanční potíže prvního ředitele městské opery známe z literatury, přičemž je třeba znovu vyzvednout
dŮkladnost práce Teuberovy. liaposledy se v městských knihách
setkáváae se Santo Lapisem roku 1740. liejdříve (25. ledna)
mu místodržitelství povolilo pořádat v opeře ples, 4. března
pak týi ářad mu dovolil hrát v době poRtu 44/. A byla to
zřejmě špatná finanční situace souboru, která přiměla staroměstskou radu, aby v opeře povolila i německé komedie. Dne
1. dubna 1740 povolilo místodržitelství Janu Františkovi
Doppemu pořádat v Kotcích s německými komedianty veřejná
představení s výjimkou pátku a soboty 45/. V srpnu následujícího roku Dappe znovu žádal o povolení hrát v Kotcích ně-
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mecké komedie jako předešlého roku 4 61. Jeho působeni a vů
bec jakoukoli další činnost divadla však přerušily válečné
události. Francouzská okupační armáda nařídila na různých
"pohodlných" místech ve městě zřídit obilní sklady - magazi•
ny - pro svou potřebu. Mezi vybranými místy byly i dvě synagogy, avšak židé nabídli 1900 zl. a navrhli, aby za ně byl
vystavěn v Kotcích na Uhelném trhu nový magazín. Královská
deputace jejich návrh schválila s podmínkou, že divadlo z~
stane zachováno 471. Peníze byly složeny do rukou radního
Josefa Šaška, tehdy zřízeného "direktora oeconomiae" 481. Se
stavbou bylo skutečně započato přes odpor měětan~, jejichž
krámky a domky obklopovaly tržní halu. Stavba však nepokračovala dost rychle, a proto Francousi použili za magazín divadla v druhé části Kotc~. Kromě obilí, mouky a oděvů sem
složili i jiné vybaveni (Bagage). Veškeré vnitřní dřevěné
vybaveni divadla musilo být ovšem dříve odstraněno 491. Odcházející okupační armáda zanechala však sklady plné a obec,
hospodářsky vyčerpaná válečnými náklady, nespěchala s obnovou opery. Ba dokonce se pokusila řešit celou záležitost tím,
že v březnu 1743 souhlasila, aby si Felix Kurz pronajal vyhlédnuté místo v Kotcích, ale s podmínkou, že si upraví divadlo na vlastní náklad 50/• Tato podmínka věak F. Kurzovi
zřejmě nevyhovovala, a tak obdržel povolení hrát v Kotcích
Jan F. Doppe. Protože však divadlo bylo stále ještě plné obilí a jiných věcí, upravil si, k velikému pobouření soused~, scénu ve větších Kotcích, ve "francouzském" magazínu 5l~ ·
Tentokrát ale byl odpor postižených měštan~ tak silný, že
již v červenci téhož roku Dappe požádal o dočasné přeložení
ke Zlaté hvězdě. Bárok na Kotce však ztratit nechtěl 521.
Ani město se však nemínilo vzdát svého divadla, vybudovaného takovým nákladem 531. A patrně i šlechta naléhala na
obnovu veřejného divadla, kde by mohl vystupovat tehdy v Praze oblíbený soubor bratří Mingotti~. Počátkem října 1743
rozhodlo VB!, aby plán opery s navrženým rozpočtem oprav byl
před odesláním do Vídně předán ještě ke schválení zemskému
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inženýru SchorOTi. A zároveň stanovilo, že operní soubor se
má domluvit s dosavadním nájemcem J. F ~ Doppem. Ze zápisů je
zřeJmé, že Staroměstští dávali přednost šlechtou podporovanému souboru, který nabízel 100 zl. za každé desáté operní
představeni. Aby zajistilo pravidelné placení poplatku obecnímu důchodu, rozhodlo VBŘ uzavřít smlouvu přímo se šlechtickými podnikateli 541.
Staroměstský magi s t rát se nejen snažil pozdvihnout divadlo na býve~ou úrov eĎ, ale také zajistit nájemcúm slušný
p říjem, aby nad~e sám nebyl finan čně poškozován . Pr ot o se
mě s t eká rada usnesl a žádat pro svou scénu o "privilegium
privati vum" již 1. listopadu 1743, tedy v d obě, t dy s e ve
Vídni jednalo o schválení plánu obnovy devastované opery 55~
Dne a. listopadu 1743 přišla zpráva o schválení plánu
ve Vídni a~ nařídilo zaháj ení prací 561. Ačkoliv podle
všech předchozích zápisů vypracoval plán bezpochyby nejmenovaný městský stavitel, vrátil se z Vídně pod Schorovým
jménem. Bez odkazů na prameny označuje Schora za autora
projektu i Port 57 1. Pro nedost atek dalších p odkladů namůže
me posoudit, nakolik Schor původní plán p ozměnil, zvláště
uvážíme-li krátkost času , po který měl městský návrh v rukou.
Při sledováni spisů uložených v s6A a zápisů Úředních
knih Starého Města pražského vyvstává otázka, kdy a v jakém
rozsahu a jak dl ouho se divadlo v Kotcí ch oprav ovalo a kde
se koncem roku 1743 hr~o. Bez tř eb a r ámcOTé znal os ti projektu si lze udělat stěží přibli žnou předs t avu. Nezbývá, než
s překv ap ením s l edovat následující jednání o pronájem di- .
vadla.
P o čátkem j e j iž dříve zmíněný operní soubor, s ne jvět
ší pravděpodobností Kingottiův, který s e měl o svých vys t oup eních domluvit s nájemcem Kotců Doppem, toho času pů
sobí cím u Zlaté hYězdy. Povolení s tímto pokynem udělilo ~
počátkem října 1743, v týž den, kdy rozhodlo o odeslání pl ánu a rozpočtu oprav operr inženýru J . F. Schorovi k předběž -
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nému schválení. Není vyloučeno, že ačkoliv se soubor zavázal
k pravidelnému platu 100 zl. za každých deset představení,
j ednalo se mu spíše o zajištění práva k tomuto divadlu pro
dobu, kdy bude opě t provozu schopné, než o okamžité vystupováni. Určitější již je záznam z 15. listopadu 1743 o výslovném pronájmu divadla v Kotcích za 300 zl. k provozování
op er po masopus t , t o jest do 19. února 1744 5S/. Ještě konkré tněji zní zápis z 20. prosince 1743 o nájemní smlouvě s
víd eňským impresári em Jenem SchrOderem na rok 1744 za 800 zl.
s prominutím )00 zl. za období, po které zde měl p~obit
prve zmíněný -operní soubor 59 1. Téhož dne dostal Pietro Mingotti povoleni hrát na Starém Městě vlašské opery, avšak bez
udání určitého místa 601.
Nový nájemce SchrOder měl v Úmyslu najmout Kotce na deset let, proto požádal o privilegium na prOTozováni činoher.
V přípisu místodržitelství ze dne 11. března 1744 připomenu~
že tato jeho žádost nebyla dosud vyřízena. Dále uvedl, že mu
magistrát slíbil v nově vystavěném divadle zajistit vše nezbytné a potřebné, aby o druhém velikonočním pondělí - tedy
13. dubna - mohl začít hrát. Prohlásil, že pořídil nové dekorace, jevištní techniku (prop adliště, létací zařízení apodJ
a získá pro Kotce oblíbený Mingottiho soubor. kterému za mírnou náhradu proPůjčí všechno divadelní zařízení 611. Schroderova žádost o privilegované postavení městského divadla
byla sice, možno říci obratem, zamítnuta 62 1, avšak 22.břez
na mu místodržitel s tví potvrdilo povolení hrát na Starém
Městě. Zároveň se zbavil konkurence Doppeho, p~obiciho dosud u Zlaté hvězdy 631.
O pronájmu divadla se tedy sice jednalo již od října
roku 1743, dokud však nebyly provede~ alespoň nejnutnější
obnovovací práce, stěži byl a možn' jakákoli představení.
S opravami a Úpravami se však sotva začalo dříve, než došlo
z Vídně schválení - tedy před a. listopadem. V adventě, který roku 1743 začínal 1. prosince a trval do vánoc, kromě výjimečných případů nebylo dovoleno pořádat veřejné zábavy a
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opery nebo činohry. Ten~o čas, nejspíš do konce roku,
bylo možno věnova~ nejnutnějším opravám a vybavení divadla.
Pak zde jiŽ- jak je známo, působil do 19. února gallasovský
ope~ soubor. Pro následující dobu postní až do velikonoc to jest do 5. dubna - platil opět zákaz všelijakých zábav,
tedy i divadelních představení. S největší pravděpodobností
možno předp~kládat, že tehdy probíhaly práce na dokončení a
zdokonalení městské scény.
Mezitím do pražsk ~ho divadelního života vstoupila další
osobnost, radní protokoliste české dvorské kanceláře Jan Josef Mužík. V únoru 1744 vystoupil jako plnomocník nejmenovaného divadelního ředitele, patrně SchrOdra 64 1, a po pruském obležení zřejmě převzal SchrČdrovu společnost. Sám Mužík uvádí, že to bylo na naléhání hospodářské administrace 6?1
Je velmi pravděpodobná, že řídil onu bez principála vystupující "Comische Compagnie" 661, určitě však divadlo opravoval. Ve vyÚčtování, podaném HA v roce 1749 uvedl, že musel
divadlo znovu pos,tavi t. Nechal položit novou podlahu, zří
dil jeviště i s technickým zařízením, nechal vsadit 16 střeš
ních trámd, zpevněných železnými pruty. Pořídil i "létací"
a jiné nezbytné stroje, všechny staré kulisy musel dát pře
malovat a několik nových .vyhotovit. Největší položka Účtu
(434 zl.) se ~ýká výzdoby divadla. Óprevy v divadelní truhlářské dílně a garderobě už byly podstatně menšího rozsahu.
V chodbě vedoucí k hledišti nechal zazdít okno.
Příjem z představení nestačil J. J. Mužíkovi uhradit
výdaje na obnovu divadla, platy hercům a činži 671, e tak
podnikatel na jaře roku 1746 prostě předal klíče šlechtickým patronům operního souboru a bez vědomí magistrátu je
nechal v Kotcích vystupovat 681.
V dalším období se divadelní společnosti v Kotcích
střídají. V roce 1747 zažádal principál pantomimické a baletní společnosti Nicolini o povolení vystupovat v městském
divadle v zimní sezóně 1747-1748 691. Patrně také v zimě
1747 začal hrát, třebaže definitivní smlouvu s ním VHŘ echvá-
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lilo až 27. ledna 1746 701. Zřídil v divadle čtyři propadliště, dal nové lavice do parteru a provedl ještě další drobnější Úpravy. Když 22. března 1746 ohlásil ukončení pronájmu, schvál.ilo VBŘ urči tou částku na Úhradu jeho nákladů, kt~
rou mu odečetlo z činže 711.
V červenci 1746 si o povolení hrát v Kotcích žádal Francesco Gervaldi von Bellerotti 7 2/, který zřejmě po pří~hodu
nového nájemce, impresária italské operní společnosti Jana
Kř titele Locatelliho, přešel ke Zlaté hvězdě. Další pronájem
byl německému souboru Bellerottiho zamítnut na příkaz místodržitelství 1. března 1749 131.
Teprve při jednání o uzavření smlouvy s Locatellim při
znal magistrát i J. J. Mužíkovi náhradu za jím provedené opravy divadla 134 zl., které mu odečetl od 434 zl. dlužné
činže 741. Locatellimu bylo divadlo pronajato za 600 zl.roč
ně a v roce 1750 smlouva prodloužena na další tři roky 75/,
ač ne za takových podmínek, jaké principál. žádal. Město mu
především nepovolilo zřídit ve "!ranéouzském magazínu" vět
ších Kotců kulečník, jednak proto, že to byla živnost měš
tanská, jednak z obavy, že by si při biliáru zřídil i šenk
vína a piva. Bavi• ještě nebyl ukončen od roku 1742 se táh- ·
noucí spor a měštany, jejichž domky k větším Kotcům přiléha
ly. Z tohoto důvodu nemohlo město Locatellimu povolit ve
"francouzské" obilnici ani sklad kulisJ nebylo ještě jasné,
zda se magazín nebude muset zbořit. Zato však si Locatelli
aměl v Kotcích "za divadlem" zřídit ze dvou komor byt s kuchyĎto• a k užívání dostal i velkou předsíň s podmínkou, že
přes tuto předsíň zajistí průchod k bytu strážného Kotců.
Město iapresáriovi pron·a jalo i v divadle zařízenou kavárnu
a povolilo mu i případného podnájemníka, s výhradou práva
přešet ři t si jeho způsobilost. Staroměstští také Locatellimu
slíbili, že ve městě nebudou povolovat vystoupeni jiných společností, vyhradili si však právo povolovat komediantům produkce o výročních trzích 761.
Přes ty~o proti předcházejícím nájemcům velice výhodné
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podmínky upadl Locatelli brzy do dluhů, k jejichž výši při
spíval zřejmě i poněkud velkopanský způsob jeho života 17 1•
Ačkoli jeho dluhy stále stoupaly, byla mu v roce 1753 smlouva prodloužena na další tři roky 78 1. Do července 1753 Locatelliho dluh obci vzrostl na 249 zl., takže nakonec přijal
n abi dku Josefa Kurze - Bernardona, který se zavázal platit
obci na jeho dluh z každého představení svého souboru v Kotcích 2 duká ty 79 1. Hospodářská administrace také v březnu
1754 povolila Locatellimu zřídit v Kotcích po obou stranách
galerii 801, třebaže jeho dluh stále vzrůstal 81 1
Ještě téhož roku odjel operni impresário do Dráždan,
kde se uvolil řídit tamní divadlo. V prosinci 1754 nebyl
ještě v Praze a HA, obávající se o dlužné nájemné, nařídila
šestipánům zajistit a zapečetit v divadle všechny Locatelliho věci 82 1. Ten se však vrátil a v lednu 1755 se s HA dohodl na dalších splátkách 8 31. Již v bř eznu souhlasí VHŘ s
opětným přijetím podnájemníka, jímž byl dle spisů AMP Felix, dle divadelních cedulí Josef Kurz 841.
V září 1755 požádal Locatelli o pronájem divadla na
další půlrok. Znamená to, že smlouva z roku 1753 nebyla považována za platnou, patrně pro Locatelliho dlouhou nepří
tomnost v roce 1754. Jeho dluh u obce i hraběte Pachty však
dosáhl takové výše, že si prostřednictvím saské princezny
vyžádal písemný slib volného odchodu z Prahy. Při jednání s
hospodářskými Úřady města požádal, aby obec, zatím na svůj
náklad, zbořila obě jím postavené galerie v Kotcích a místo
nich osadila čtyři nová kamna, aby mohl divadelní sál dostatečně vytápět 8 51. Jednání s Locatellim a o jeho dluzích z~
bírá v agendě HA značné místo, proto město znovu počítá se
zavedením činohry 86 1.
Pražské působ ení Locatelliho, jehož nejvýznamnějším či
nem bylo _uvedení Gluckových oper na pražskou scénu, ukončila
delší válka s Pruskem v roce 1757. Z Prahy odešel i Josef
Kurz a divadlo osiřelo.
2. září 1757 zadala obec svoji scénu Barbaře Schucho-
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vé 871, která si však netro~fala převzít závazek dlouhodobého pronájm~ s pevno~ roční činží. V září 1758 byla tedy uzavřena smlouva se společností vlašských herců Antonia Franceschiniho. I on však v prosinci téhož roku od pronájmu odstoupil, chtěje vyčkat příchodu nového nájemce do Prahy aa/
Teprve tehdy také Staroměstští zjistili, že dřívě jší
nájemce J. B. Locatelli se dostal až do Petrohradu. Pro nákladnost vymáhání dl~u z místa tak vzdáleného nechtěla HA
tento krok podniknout sama a usnesla se požádat o rozhodnutí
VHŘ 89/. ledřizený Úřad velmi brzy schválil vymáhání dl~~ a
v únoru roku 1760 upomínal Locatelliho o dlužné náj .emné i
staroměstský kancléř Jan Matyáš Eser 90/• Upomínka zřejmě nebyla Úspěšná, proto bylo v červnu rozhodnuto o prodeji Locatelliho věcí a v září exekuce provedena 9ll .
V dubnu 1760 prodloužila obec smlouvu s Josefem Kurzem
o další tři roky 921. Kurzova představení měla v Praze úspěch, třebaže znamenala snížení umělecké Úrovně pražské
scény. Znamenala také změnu složení obecenstva a signalizovala opadající zájem šlechty o pražské městské divadlo. Až
dosud to totiž byla především šlechta, kdo v Kotcích prosazoval opery. Óspěch "hansvurstiád" podnítil také Josefa Kurze, aby uvažoval o prodloužení nájmu. Rozhodl se rovněž pro
Úpravu divadla, kterou mu VHŘ v roce 1762 schválilo 93/.Práci prováděl především tesař František Pfanner, týž, který roku 1774 postavil boudu na "Karolinském plece" a později
(1786) i slavnou Boudu na Koňském trhu (dnešním Václavském

náměstí) 94 1.

je zřejmé, že snižoval (a snad i zmenšoval)
nová pažení a předělával zadní část parteru. Upravoval také vchod a schody mezi jevištěm a šatnou hereček, kde dělal i nový rákosový strop a sterou podlahu pokrýval "falcovanými" prkny. Vyměňoval dveřní zár~bně, poři
zoval závory a provedl i další drobnější práce 9 51. Můžeme
př edpokládat, že . tehdy divadlo v Kotcích získalo podobu, zechycenou ne Prachnerově plánu z roku 1788. Jeho řez dobře uZ jeho

jeviště,

Účtů

zřizoval
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kazuje, že podlaha divadla byla umístěna nad polovinou výšky
? řízemí, takže se pod ni Datrně dalo pohodlně procházet.
V září 1762 přišel do Prahy nový operní soubor s impres áriem Kajetánem Molinarim, který si chtěl zřídit nové divadlo při jízdárně Valdštejnského paláce. Vzniku nové scény
se snažil zabránit nejen sám Josef Kurz, právem se obávající
konkurence, ale rovněž město samo, které "před dvěma roky
velkým nákladem půl třetího tisíce zlatých" obnovilo městské
divadlo v Kotcích 961. Staroměstští znovu požádali císařovnu
o udělení privilegia, aby nikdo jiný namohl v Praze hrát ně
mecké, francouzské či italské činohry nebo opery 97/, ale jako dosud vždy obdrželi zamítavou odpověd, na kterou museli
čekat více než dva roky 9BI. Celá záležitost se vyřešila jakýmsi "narovnáním o Kotce" mezi Josefem Kurzem a Kajetánem
Molinarim v říjnu 1762, přesně vymezujícím práva a povinnosti obou impresárid 997.
Je zajímavé, že divadlo, renovované roku 1759 nebo 1760
nákladem 2?00 zl., muselo být již v létě 1762 znovu ddkladně
opravováno. A na podzim téhož roku opravy pokračovaly a protáhly se až do konce roku 1762; týkaly se však spíše šaten
herců a ostatníc~ pomocných divadelních prostor. Tehdy byla
také nově zřízena herna, avšak náklady na opravy dle dochovaných Účtů nepřesáhly 330 zl. lOO/
Kurzovy "bernardoniády" neměly již v Praze tak velký
Úspěch, krom toho měl spory s Molinarim, kterého tvrdé podaínky podnájemnické smlouvy přiváděly na mizinu. To vše vedlo nakonec k tomu, že divadlo v Kotcích získal nový zájemce,
brněnský obchodník italského pdvodu Josef Bustelli. Ten si
vlastně městské divadlo nepronajal, ale emfyteuticky zakoupil se vším příslušenstvím za 1000 zl. ročního platu lOl/.
Obec se tehdy zavázala, že nepřipustí v Praze zřízení dalšího divadla, ale posléze používala hrozby oovolení nové scény
k urči~ému nátlaku na ~ustelliho l02/
Bustelli si opatřil dobrý operní i činoherní soubor a
na jeviště uvedl i díla domácích autord - Fl. Gaszmanna,
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J. Myslivečka aJ. A. Koželuha l03/. Přesto se ani on nevyfinančním potížím l04/
V roce 1768 se do Prahy vrátil ee svou společností Jan
Josef Brunian, dobře obeznámený s pražskými poměry a vědomý
si klesající Bustelliho popularity~ Brunian byl pražský rodák; zpočátku se uchýlil do Thunovského paláce na Malé Straně, ale v prosinci 1768 .jej Bustelli přijal za spoluředitele
a správce činohry, aby zabránil vybudování nového divadla105{
Bustelli si ponechal řízení opery a starost o dvorní divadlo
v Dráždanech, které řídil od roku 1765, stejně j ako již dří
ve Locatelli.
Brunianovo jméno je spojeno především s uvedením první
české hry - Knížete Honzíka - na pražskou scénu. Jeho hlavním cílem bylo pozvednout uměleckou úroveň činohry změnou
repertoáru, ale uspěl jen částečně. Pokladnu mu totiž, hlavně v létě, stále plnily spíš burlesky a hry se zpěvy než
nejlepší činohry té doby. Bavíc smlouva s Bustellim byla pro
něho velmi nevýhodná, protože musel odvádět majiteli divadla 2000 zl. ročně (Bustelli magistrátu jen 1000 zl.) a pů
vodně směl hrát jen tři dny v týdnu - v pondělí, v Úterý a
v pátek. Snad právě proto, že byl pražským rodákem, mohl ve
velké finanční tísni v roce 1771 připadnout na myšlenku čes
kých představení 1061.
Nemůžeme totiž souhlasit s Vondráčkovým (a zdaleka ne
jen jeho) hodnocením tehdejší Prahy jako města poněmčelého,
kde češtinu při životě udržovaly jen chudší vrstvy obyvatelstva a přírůstek z venkova. Přes důsledné germanizační snahy
Habsburků (vyplývající z jejich snah centralizačních) pozorujeme ve staroměstských knihách až do roku 1784 dobrou
(vzhledem k !fvoji po roce 1628) a živou znalost češtiny, i
právnické lC17). Důsledně německy jsou vedeny jen knihy dvou
Úřadů vzniklých roku 1739, vrchního hospodářského ředitel
ství a hospodářské administrace Starého Města (ač i zde najdeme jednu českou ~ihu z let 1767-1770). Baproti tomu protokoly ze zasedání staroměstské rady jsou až do 9. prosince
bnul
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1773 vedeny

- a v radě rozhodně nezasedali nejchudší z
se v prot okolech r ady prosazuje až od zasedání z 13. prosince 1773, zjevně po nařízení, vydaném komorníkem a presidentem apel ačního soudu hrabě t em Věžník em dne
29. listopadu 1773 v důsledku zprávy o Úřední viziteci, provedené o dva dny dříve. Příkaz došel magistrátu 7. prosince
a 9. prosince o něm bylo referováno v radě lOS/. I německé
dekrety nadřízených Úřadd jsou do městských knih zapisovány
pod českými regesty a rovněž rejstří ky k nim jsou české .
A této skutečnost i také lépe odpovídá i vlastní Vondráč
kovo z ji štěni , že neÚspěch první české hry, jíž byl překlad
XrUgerova kusu Herzog Michel , nezavinil autor překladu, kancléř Nového Města pražského Jan Josef Zeberer, ale neznalost
češtiny hercd Brunianova souboru l091.
Brunian nezt\stal při tomto jediném pokusu. Bapodruhé si
však vybral hru se zpěvy, která nebyla tak náročná na znalost jazyka jako činohra. Pod názvem Ponocný aneb česká Anči čka ji uvedl o několik let později patrně na některé z pobočných scén (Pfannerova aréna či bouda na Malé Straně).Přes
všechny potíže se mu přece podařilo uvést na pražskou scénu
i hry autorll, jako byli Leasing, Goldoni, Moliere, Diderot a
další ll O/.
Snaha vyloučit konkurenci a snad i Brunianovy dluhy pHměly Bustelliho k tomu, aby přijímal do Kotcd i jiné podnájemníky. Hapříklad v dubnu 1777 ohlásil Bustelliho plnomocník Scotti, že na šest měaícd zčásti pronajal divadlo v Kotcích baletní a pantomiaické skupině Antona Gottersdorfa 111 ~
Beutěšená finanční situace, zčásti zaviněná tížiyÝmi
podmínkami smlouvy s Bustellim, vedla Bruniana k tomu, aby
hrál co nejčastěji. Zřídil si jakési pobočné scény a tím zároveň omezil možnosti konkurence. Mimo jiné si pronajal 1,
Pfannerem pro tanečníky na provaze roku 1774 vystavěnou,
boudu u Karolina 112 1. Zažádal si dokonce i o povolení loutkového divadla, avšak jeho finance se nezlepšily. V roce 1778
porušil smlouvu a odešel nejen z Prahy, ale i ze země. V ročesky

měštand. Němčina
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ce 1781 zemřel v Altoně llJI.
Bustelli si po Brunianově odchodu rovněž najal "boudu
či letní divadlo" u Karolina, a to za stejných podmínek jako jeho předchůdce ll4/. Patrně však víc než finančně postihl Bustelliho Brunianův odchod tím, že p9jedno~ neměl ni•
koho, kdo by řídil činohru. Rád proto přijal nabídku bratislavského rodáka Karla Wahra, dosud působícího ve Vídeňském
Bovém Městě. Ve Wahrově společnoRti už tehdy hráli Ant. Zappe s manželkou, F. Sewe, Bulla, Kerner, manželé Merunkovi a
Hainovi l15/.
Bejnebezpečnějším konkurentem divadla v Kotcích se stala operní společnost Pasquala Bondiniho, který si roku 1781
upravil pro divadelní Účely velký sál Thunovského paláce na
Malé Straně 1161. Téhož roku zemřel v Itálii Josef Bustelli;
protože nezanechal přímé dědice, divadlo v Kotcích se vrátilo městu ll7/. Jeho řízení se ujal K. Wahr a v d~bnu 1781 si
pronajal i letní divadlo u Karolina 1181.
Mnohem závažnější než konkurence lepších souborů bylo
pro oaud divadla v Kotcích rozhodnutí hraběte Františka Antonína Bostice postavit v Praze nové divadlo, lépe odpovídající yjznamu i potřebám šedesátitisícového města i zvýšeným
nárokdm doby. Boetio brzy op~stil původní Úmysl vybudovat
divadlo na svém pozemku a vybral si jednu z nejoblíbenějších
pražských promenád - Ovocný trh vedle Karolina. Oblast kolem
Můstku byla přirozeným spádovým centrem obou větších pražských měst od středověku, později se zde vytvořilo jakési
divadelní centrum Starého Města a zde stálo i první stálé
pražské divadlo. Z tohoto hlediska bylo tedy místo na Ovocném trhu pro stavebníka velice výhodné, ale jeho výběr vyvolal značný odpor Pražanů. Ani Starému Městu nebyl tento projekt příliš po ch~ti, protože znamenal vážné ohrožení samotné existence městského divadla. Všechny protesty však napomohly a staroměstskému magistrátu bylo dekretem ze 17.března
1781 nařízeno bustelliovskou smlouvu zrušit a divadlo v Kotcích postoupit na dvá roky do nájmu hraběti losticovi 1201.
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Jednání s novým nájemcem a stavebníkem i s Bustelliho dědici
se protáhlo až do roku 1782 1211
Ostatně záhy shledali sami Úředníci, dohlížející na
správu obecního jmění, že divadlo se obci stává již pouze
bremenem. O špatném stavu, zaviněném dlouho odkládanými opr~
vami, s& přesvědčili po jednom dubnovém dešti roku 1782. Do
týdne se sice zdařilo největší škody napravit a provedly se
i některé menší změny, za něž 31. května stavitel Jan Prachner Účtoval 146 zl. 34 kr. 122 /, to však nestačilo. Za další
dUkladnější opravy platilo město v říjnu téhož roku 701 zl.
37 kr. 12 3/ Podobu, kterou divadlo při té příležitosti získalo, v hrubých rysech zachytil popis komisionálního protokolu přísežných stavebních znalo~, pozvaných pražským magistrátem roku 1799. Vchodem z pr~jezdu mezi většími a menšími
Kotci se vstoupilo do velké předsíně, za níž bylo hlavní
schodiště. Vlevo pak se nacházely tři předsíně a za nimi
zčásti nedokončený pokoj a komora a vedle velký pokoj (zřej
mě místnost nejblíže klášteru sv. Havle, bývalá šatna hereček). Vpravo byl pokoj, komora a malá kuchyňka (snad p~vod
ní Looatelliho byt). Divadelní sál měřil 28 sáh~ délky
(50,4 m) a 8 sáh~ šířky (16,2 m). V dolní části divadla byly
tři oddělené šatny, opatřené podlahou; jedna byla klenutá,
dvě kryté rákosovým s~ropem. Také ~vadelní sál, pokoje, komory a předsíně byly opatřeny rákosoTjmi stropy. Z divadla
vedly ještě vnější dřevěné schody na Havelské náměstí 12 41.
Otevření nového Bostioova divadla 21. dubna 1783 znamenalo definitivní konec prvního městského, či jak se později
také nazývalo královského národního divadla v Praze. Menší
Kotce ale byly zároveň společenským střediskem, kde se od
vybudOTání sálu pořádaly plesy a byla tu i kavárna. Později
byla zřízena i herna a po představení se zde podávalo jídlo
a nápoje.
Óbytku městských příjmů chtěli hospodářští Úředníci če
lit tím, že již koncem května 1782 nabídli hraběti Bostioov~
aby divadlo v Kotcích zakoupil emfyteutickým právem za cenu,
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kterou sám určí 12 5/, Po zřejmém nezdaru se obec od roku
1783 snažila divadlo v Kotcích prodat ve veře jné dr ažbě.
Zároveň její Úředníci jednali s majiteli krámkd v přízemí
o přemí s těni z budovy. Pro tut o příležitost pořídili plány
stavby, totiž půd orys e řez. Dův od em, ne kterém jednání s
případnými kupci ztroskotala, zjevně byl jejich požadavek
získat budovu do plného vlas tnictví; Staroměstští chtěli
divadlo prodat pouze emtiteuticky, nejspíš s ohledem na
zmíněné majitele krámkd 2h/,
Divadelní sál byl pak pronajímán k různým Účeldm, až
roku 1807 si jej za 440 zl. ročně najali čeští stavové jako
kulisárnu, malírnu a truhlárnu pro své divadlo, kdysi Nosticovo 127/, S ~šlenkou na vlastni divadelní podnikání se obec rozloučila asi až roku 1801, kdy prodala kulisy i ostatní divadelní svršky za 117 zl. )O kr., proplacených do městské pokladny 1281.
·
Do nového divadla převzal Nostic z Kotcd Wahrovu společnost, v niž dosud byli manželé Zappeovi, Merunkovi, Kornerovi, Fr. Bulle, Fr. Sewe a delší, kteří se proslavili snehou o uvedení českých her, Již 12. dubne 1784 však Wahra vystříd al impresário Pasqual Bondini a jedním z režisérd se
stal Frant išek Hopfler. Od ledna 1785 se za jeho vedení prosadi la na scénu Nosticova divadla če ská předst a v ení, avš ak
již koncem t ohoto r oku ne j činně j ší Úče;tní ci a předs tavit elé
č e ský ch her doAtali na naléhání nesnášenlivých pražských N ě~
ců čtvrtle tní výpov,~. O tom více a obšírněji píše J an Vondráč ek v čast o zmíněných Děj inách č eského di vadla 1291 .
T éměř o p ůl r oku dřív e , než z a č al a č eská představeni v
N osticově divadle, pokoušel se vytvořit samostatnou česk ou
scénu staroměstský mě štan František Jiřík. 10. srpna 1784 podal pražskému magistrátu žádost o povoleni zřídit ne Novém
Městě řádné česko-německé divadlo, Odvolával se tu na své
·postavení zachovalého dlQuholetého měštana a vlastní počest 
nou živností a zaručoval se za svou společnost morálních,
vzdělaných, národně uvědomělých hercd. Dovolával se c ísaře

~
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Josefa II., který sám zfídil ve Vídni profesuru češtiny, i
toho, že čeština již od časů Karla IV. "získala příslušnost
v obci učených". Konečně zdůraznil vliv divadla na mravy a
šíření vzdělanosti mezi obyvatelstvem a vliv českých před
stavení zvlášt, nebot "větší část diváků neumí německy". Od
městské rady však dostal zamítavou odpověd s odůvodněním, že
město nemá oprávnění udělovat divadelní koncesi 13°1.
J. Vondráček zná měštana Jiříka (bez udání křestního
jména) pouze jako ředitele českých představení v roce 1788,
kdy působil v divadle za Poříčskou branou v sadě zvaném Rů
žodol, v místech dnešní karlínské Pobřežní ulice.
Propui,ění čeští herci losticova divadla se rozhodli v,tvořit vlastní společnost. Jejich žádosti jak české gubernium
tak dvorská kancelář zamítly. Teprve na přímý zásah císaře
Josefa II. dostali od gubernia povolení hrát po českých mě
stech pravidelně české hry, německé operety, dohry a balety.
V květnu 1786 české gubernium tlumočilo mluvčím českých herců Vincenci Antongovi, Františku Bopflerovi, Antonínu Zappemu a FrantiškoTi Sewemu nejvyšší rozhodnutí, povolující jim
zřídit na lovém Městě pražském vlastní scénu. Konečně 6. čer
vna táhož roku 1786 dovolil pražský magistrát na tehdejším
Koňském trhu (dnešním Václavském náměstí) při svatováclavské
kašně, která tehdy stála u vyústění Jindřišské ulice, postavit z prken divadlo. 22. č e rvna v •ěm směli dokonce přista
vět galerii pro významněj ší návštěTniky 1311.
l avzdorr Úsp ěšným představením původních kusů i překla
dů , zejména z němč iny, t rpělo "Vlasten cké divadlo v l ovém
llěstě na IoĎském trhu" trvalým hmotným nedostatkem a nouzí,
které způsobily, že se společnost postupně rozpadala, až
21. června 1789 Úplně zanikla. V říjnu téhož roku tesařský
aiatr F. Pfanner, stavitel Boudy, ji opět rozboural. Počátkem října zaniklo .i divadlo v Růžodole 1321.
České divadlo t~k přišlo bezmála na osmdesát let o vlastní přístřeší. Teprve když bylo Prozatímní divadlo nahrazeno
divadlem lárodním, získala česká Thalia stánek důstojný.
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Poznámky
1/

2/
3/

4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
ll/
12/
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/

Oscar Teuber: Geschichte des Preger Theaters. Von den
Anfingen des Scheuapielwesens bis auf die neueste Zeit.
Díl I, Praha 1883, dÍl II, Praha 1885(dále Teuber I,II~
Jan Vondráček: Dějiny českého divadla 1771-1824, Praha
1926, l.vydání (dále Vondráček).
Jan Port: Divadelní výtvarníci staré Prahy. Část I.(do
r. 1783). Kniha o Praze III, Praha 1932, s t r. 70-122
(dále Port).
Antonín Novotný: Staropražská theatralia. Meterialia
k dějinám pražského divadelnictví. Praha 1955.
Dějiny českého divadla I, II, Praha 1968, 1969.
Podrobný výčet má Port na str. 102-104, pozn. 12.
Čp. 404-I a 405-I.
Teuber I, str. 147-155; S.ÓA, SM T-61/1 (f. 165); AllP,
rkp. 772, f. 17v-18, 43v-44.
Teuber I, str. 173-176; SÓA, SM T-61/1 (f. 5, 53, 74);
AKP, rkp. 772, f. 23 a 27.
AMP, rkp. 1361, f.l2v; edice č. 13.
Teuber I, str. 175-176* 183; s6A, SK T-61/5.
Teuber I, str. 186; SÓA, SM T-61/5.
AMP, rkp. 772, f. 122v.
Psán i Pellerotti; AMP, rkp. 772, f. 191-192.
Teuber I, str. 193; SÓA, SM T-61/1 (4. 3. 1749).
AMP, rkp. 772, f. Jllv-312.
AMP, rkp. 773, f. 82v-BJ.
Teuber I, str. 184-185; s6A, SM T-61/1 (f. 197).
AKP, Sbírka listin papírových sign. I-591/64 (27. 9.
1762); edice ě. 33.
Teuber I, str. 157-160; Dějiny čes. divadla I, str.224.
Teuber I, str. 162-165; AMP, rkp. 773, f. 199; SÓA,
SK T-61/5 (f. 1, 2).
SÓA, SM T-61/5.
S6A,. SK T-61/5 (f. 1); Teuber I, str. 161.
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24/ SÓA, SK P-123/2.
25/ Teuber I, str. 15Q-l60; Vondráček str. 17-18; AMP,
Sbírka listin panírových eign. I-326/5; edice č. 28.
26/ AI4P, rkp. 842.
27/ AMP, rkp.l611, f. J4v; edice č. 1.
28/ AMP, rkp. 1611, f. 59-59v, 70v-71, 7r..v-77, 78, 8Jv-84;
edice č. 2 a J.
29/ AKP, Sbírka listin papírových eign. I-J26/5; edice č.28.
JO/ Tato povolení byla vždy mnohomluvnější a komplikovaněji
stylizovaná než prostá povolení k produkcím (viz staroměstské knihy dekretů eign. 772 a 773 i materiál v SÓA,
SM T-61). Z těchto povolení se také dozvídáme tituly
her, prováděných v adventu a poetu. Nikdy v nich také
nechybí výslovný zákaz vkládaných scén, nesouvisejících
s dějem.
Jl/ Vypátráním autorů a tiskárny těchto pamfletů byli pově
řeni hejtmané a magistráty pražských měst. AMP, rkp.
77J, f. 226v-227v.
J2/ sďA, SK T-61/J.
33/ Karel Jaromír Erben: Die Primatoren der kčn. Altstadt
Prag. Praha 1858, str. 160-162 (dále Erben); AMP, rkp.
574, f. 1-lv a rkp. 774, f. 7v-8.
34/ Erben str. 160-162; AMP, rkp. 574, f. 5-6 a rkp. 774,
f. 17v-18.
J5/ AMP, rkp. 574, f. 15; edice č. 4.
J6/ AMP, rkp. 575, f. 95v-96 a 99v-lOO; edice č. 9 a 10.
37/ AMP, rkp. 575, f. 16v; edice č. 6.
38/ AMP, rkp. 575, f. 27-27v; edice č. 7.
391 AMP, rkp. 575, f. 80-BOv; edice č. a.
40/ Hannischovi schváleno za truhlářskou práci na divadle
60 zl . 24 kr.; AMP, rkp. 575, f. 2lv-22 .
41/ Oprava r. 1743 odhadnuta na 1100 zl. za zednickou práci,
AMP, rkp. 575, f. 2J2-232v; edice č. 16 a rkp. 579, f.
J-Jvf edice ě. 17.
42/ Vondráček str. 17-18; hlediště 23 m, jeviště 18 m, místo
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43/

44/
45/
46/

47/
48/
49/
50/

pro orchestr 3 m - tedy sál o 5-6 m delší než zaznamenáno r. 1738 při sporu s karmelitány .
Vondráčék obr. za str. 80 - zde mdžeme přečíst i jméno
měst. stavitele Jana Prechnera; Port mezi str. 120 a
121 reprodukuje překreslený Prachnerův plán z r. 1788,
j ehož originál je uložen v SÓA ve Sbírce ma~ a plánd
pod č. 1271/a.
AMP , rkp. 774, f. 203 a 223-223v.
AMP, rkp . 774, f. 234-234v; edice č. ll.
SÓA , SM T-61/l (f. JO). J ohann Franz Doppe (psán také
Deppe, Toppe , Teppe i Tepé), snad týž, který již v rgce
1717 navštívil Prahu s tzv. vlašskými l outkami , získal
jako lazebník (Barbierer) měštanské právo Starého Měst a
v září 1732 spolu se svými třemi syny. Rodák z Ochsenturtu nad Mohanem se v Praze zakoup il, ale r. 1739 nechal dům převést na manželku a syny, nebot se chtěl vě
novat divadlu. Staroměstští si však pospíšili, aby zamezili takovému znevažování měštanského stavu, protože
"takové komediantství ale král. práva městského M 42 naproti právu a dobrému řádu čelí ••• a věc neslušná jest".
Do knih měštanského práva nechali vtělit podmínku, že
Jan František či kterýkoli z jeho synd ztratí měštanaké
právo, jakmile by začal hrát divadlo (AMP, rkp. 540,
f.lOOv-101; edice č. 5). Doppe a podmínkou souhlasil,
ale přesto již v dubnu příštího roku se s ním setkáváme
jako s divadelním podnikatelem v Kotcích. Bavíc nedodržel
stanovenou podmínku a v divadelních cedulích se v roce
1743 začal označovat jako měštan, takže staroměstská rada proti němu musela v květnu téhož roku zakročit. AMP,
rkp. 1361, f. 20v; edice č. 14.
AMP , Sbírka listin papírových s~gn. I-300; edice č.l2.
AMP, rkp. 71, f. 26-26v.
SÓA, SM T-61/4 (f. 7-9).
AMP, rkp. 1361, f. l2v; edice č. l3J AMP, rkp. 776, f.
145-146 - guberniální povolení z 15.3.1743.
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51/ SÓA, SM T-61/4 (f. 1, 2, 12-15).
52/ AMP, rkp. 1612, f. 192v-193; edice č. 15; AMP, rkp.
1361, f. 20vJ edice č. 14; SÓA' SM T-61/4 (f. 7-9) •
Teuber na str. 182 uvádi, že v r. 1744 bylo Doppemu zakázáno hrát i u Zlaté hvězdy (SÓA, SM T-61/5). Vrátil
se zřejmě ke svému původnímu povoláni a žil ještě v r.
1768, kdy žádal magistrát, aby pro dvaatřicetiletou nepřítomnost prohlásil jeho syna Františka za mrtvého
(AMP, rkp. 581, f . lJC-lJOv).
53/ 15000 zl. je uvedeno ve výkazu válečných škod, zaslaném 1. záři 1749 jako odůvodněni, proč město nemůže
zaplatit požadovanou taxu za potvrzeni svých privilegii. AKP, Sbirke listin papírových sign. I-326/5;
edice č. 28.
54/ Místodržitelství povolilo P. Mingottimu provozovat opery ne Starém Městě již 5. 9. 1743 pod podmínkou, že
si sám získá nějaké příznivce. AMP, rkp. 776, f.244v-24~
Protektory se patrně stali hr. Pachte a Vřesovec (Werschowetz), kteří jménem operního souboru v říjnu 1743
jednali a městskými hosp. Úřady. Ve stejný čas jednala
obec také o opravách divadla v menších Kotcích, přičemž
zednické práce odhadnuty na 1100 zl. AMP, rkp. 575, f.
232-2)2Vf edice č. 16J rkp. 57q, f. 3-)Vf edice č. 17 •
55/ AMP, rkp. 1361, f. 55; edice č. 18.
56/ AMP, rkp. 575, f. 2341 edice č. 19; AMP, rkp. 579, f.
4Vf rkp. 1361, f. 56; edice č. 20.
57/ Port str. 89; AMP, rkp. 575, f. 234; edice č. 19.
58/ Protektorem souboru byl hrabě Filip Josef Gallas, který
také ručil za činži; AMP, rkp. 1361, f.57v-58f edice
č. 21.
59/ SÓA, SK T-61/5 - pronajímá se theatrum (asi jevišt~),
přízemí, lÓže, galerie, iatna, sklad kulis i stánek k
prodeji cukrovinek a jiného zboží i s inventářem (kulisy apod. h
60/ AMP, rkp. 777, f. 5v.
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61/ SÓA, Sll T-61/5i AMP, rkp. 575, f. 249-250J edice č. 22.
62/ SÓA, Sll T-61/5.
63/ SÓA, Sll T-61/5; AMP, rkp. 777, t. 103v-104.
64/ SÓA, Sll T-61/5.
65/ AMP, Sbírka listin papírových sign. I-591/5.
66/ SÓA, Sll T-61/1.
67/ Dluh hypotekárně pojištěn na Mužikově domě. AMP, Sbírka
listin papírových sign. I-591/5, 5a; edice č. 26.
68/ AMP, rkp. 1361, f. 18lf edice č. 23.
69/ AKP, rkp. 779, t. 258.
70/ AlP, rkp. 576, f. 47v; edice č. 24.
71/ AMP, Sbírka listin papírových sign. I-591/1, 2; rkp.
576, f. 56-56vf edice č. 25.
72/ AMP, rkp. 779, f. 437-437v.
73/ Teuber I, str. 196; AMP, Sbírka listin papírových sign.
I-591/3.
74/ AMP, rkp. 576, f. lOOv-lOlJ edice č. 27. -Koncept smlouvy s Locatellim z r. 1749 viz AMP, Sbírka listin papírových sign. I-591/6. - Mužik dlužil ještě 434 zl. za čin
ži, na opravy v,ynaložil dle svých Úotů 1342 zl. Není bez
významu, že když Staroměstští v září 1749 uváděli náklad
oboe na opravu Kotců, použili sumy, jíž končí první strana Mužíkova výksz11, ale pominuli oněch 1100 zl., plánovaných na zednické práce v Kotcích v říjnu 1743. AMP,
Sbírka listin papírových sign. I-326/5; edice č. 28.
75/ Čistopis smlouvy - AMP, Sbírka listin papírových sign.
I-591/11. Předcházející jednání - AMP, rkp. 576, f. 115
až 115VJ Sbírka listin papírových sign. I-591/9, 10. Srovnáme-li výši nájemného za 10 let od vzniku divadla,
pozorujeme dosti prudký pokles: Santo Lapis 1400 zl.
ročně, SchrOder a ~užík 800 zl. a Locatelli 600 zl.ročně.
76/ AlP, Sbírka listin papírových sign. I-591/10.
77/ Již v lednu 1750 vykazuje šestipanskf ÚřednÍk Tochter~
mann, že Locatelli na Úpravy divadla vynaložil 75 zl.,
ale pořídil si čtyřsedadlový kočár s párem koní za
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176 .zl. AlP, rkp. 576, t. llJv-114.
78/ AlP, Sbírka listin papíroTjch sign. I-591/13, 14, l4a,
l4b, 15; rkp. 580, t. JBv a 53.
79/ AlP, rkp. 580, t. 531 Sbírka listin papíroTjch sign.
I-591/16.
80/ AlP, rkp. 580, fo 66v; edice č. 29.
Bl/ AlP, rkp. 580, f o 60-60v.
82/ AMP , rkp. 580, t . 83J Sbírka listin papírových sign.
I-1107/34.
83/ AMP, rkp. 580, t . 84v; Sbírka listin papíroTjch sign.
I-591/17.
84/ Vondráček str. 23-241 AlP, Sbírka listin papírových
sign. I-591/18, 19 .
85/ AMP, Sbírka listin papíroTjch sign. I-591/20; rkp •
580, t. 99-99Vf edice č. JO.
86/ AMP, rkp. 580, t. 100, l02v, ll7v-ll8, l20-l20v, 128,
l2Bv, l29v; Sbírka listin papírových sign. I-591/21-25.
Likvidace nedoplatku dluhu provedena až r. 1767; AMP,
Sbírka listin papírových sign. I-591/87, 88. _
87/ AMP, rkp. 580, f. 135v; edice č. 311 Sbírka listin papírových sign. I-591/26, 27.
88/ AMP, rkp. 580, f. 139, 199v; Sbírka listin papírových
sign. I-591/26-39.
A9/ AlP, rkp. 580, f. 2001 edice č. 32.
90/ AMP, Sbírka listin papírových sign. I-591/45-47.
91/ AMP, tamtéž sign. I-591/49, 53.
92/ AlP, tamtéž sign. I-591/54-56.
93/ AKP, tamtéž sign. I-591/59.
94/ Port str. 98.
95/· AMP, Sbírka listin papírových sign. I-591/57, 58.
96/ AMP, tamtéž sign. I-591/60-62.
97/ AMP, tamtéž sign. I-591/64; edice č. 33.
98/ AlP, tamtéž sign. I-591/83, 84 - r. 1765.
99/ AKP, tamtéž sign. I-591/66; podrobněji Vondráček str.25.
100/ AlP, Sbírka listin pap. sign. I-591/67, 69a,b,c, 70.

J6

lOl/

102/

lOJI
104/
105/
106/
lCJT/

108/

Průběh

jednání zachycen T AlP Te Sbírce listin papírových sign. I-59l/7J-80i Tymáhání dlužntoh peněz od Josefa Kurze nebylo ukončeno ještě ani r. 1768, kdy mu Staroměstští paali ke dvoru mohučského kurfiřta - AMP 1 tamtéž sign. I-59l/9J 1 94, 96i Vondráček str. 26i Teuber I 1
str. 251-267.
12. 12. 1767 ~ oznamuje hosp. administraci, že povolí
francouzskému herci BourgoinoTi zřídit vlastní divadlo,
jestliže se s Bustellim nesrovnají. AYP 1 Sbírka l istin
papíroY.fch sign. I-591/92.
Vondráček str. 26-27; Teuber I, str. 25ln.
Vondráček str. 28-29.
AKP 1 Sbírka listin papírových- sign. I-591/97 1 98 ze dne
26. 9. a 15. 11. 1768.
O Brunianově působení v Praze - Vondráček str. 29-48;
Teuber I 1 str. 289n, II, str. ln.
O llŽÍTání ěeštiny i němčiny jako Úředního jazyka píše
Jindřich Šebánek ve své práci Desetipanský Úřad Starého
Města pražského a jeho knihy Te Sborníku pfíspěvků k
dějinám hl. města Prahy v, Praha 19J2 1 str. 797-800.
AlP, rkp. 809, f. 5-5v. Na toto nařízení upozornil již
J. Šebánek in Deaetipanský Úřad •••• str. 800. Je pravda, že občas se německé zápisy T protokulech ze zasedáaí
rady objeTUjÍ již od léta 177J, nadřízeným to však zřej
mě nestačilo.

109/ Vondráček str. J5-42.
110/ Vondráček str. 42-44.
111/ Vondráček str. 46; AMP 1 rkp. 58J, f. 12J.
112/ Port str. 98; Vondráček str. 42.
llJ/ Vondráček str. 44-48.
114/ .AMP 1 rkp. 584, f. JO-JOT; edice č. J4.
115/ Vondráček str. 48.
116/ Vondráček str. 48-50; Teuber I 1 str.J54n 1 II, str.l27n.
117/ Vondráček str. 50; Teuber I 1 str. J61.
118/ Vondráček str. 50-51; Teuber I, str.Jil-J62; AKP, Sbír-
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119/

l 20l
121/

122/
123/
124/
125/
126/

127/
128/
129/
130/

•
131/
132/

.

Iea listin papírooyých aign. I-591/106; rkp. 584, f . 104
až 104v; edice č. 36.
AKP, rkp. 584, f . lOOT-101; edice č. 35; rkp. 584 , f.
l0lv-l02v. Předchoz í jednáni viz AMP, rkp. 584, t . 99
až 100; rkp. 578, f. l04v.
.AidP, rkp. 584, t . l0lv-l02v.
AKP , rkp. 584 , f • .102v-103, l08v, l34-134v, l45v; rkp.
1377, f. l-3, 17v-l8, 1~-20, 64-65, 74-75; Sbírka listin papírooyých sign. I-591/103, 104, 107, 108, 110, ll~
113, 115, 118.
AMP, rkp. 584 , f. l59v; Sbírka listin papírových aign.
I-591/118a.
AKP, rkp. 584, f. 198.
AMP, Sbírka listin papírových sign. I-1127/4; edice
Čo 43.
AMP, rkp. 584, f. 170v-17l.
AMP, Sbírka listin papírových sign. I-591/121, 123-127;
rkp. 584, f. 236-236v, 242, 243-243v; rkp. 585, f. 1,
2v.
AKP, Sbírka listin papírových sign. I-1393.
AKP, tamtéž sign. I-1234/2.
Podrobně viz Vondráček str. 65-96.
AKP, Sbírka listin papírových sign. IV-2908; edice č.
37 •
AKP, fond Magistrát aign. Publ. II/462, kartón č. 78;
edice č. 38 - 42.
Vondráček str. 96-165 •
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Edice
1738, 19. května
Santo Lapis dostal povolení hrát opery na Starém
pražském, a to bua na Staré rychtě nebo v Kotcích.
l/

Městě

Ha spisu Santo Lapis, principali dell opere , v příčině
eruirování operhausu takto decret .
Dem bupplikanten zum Bescheid anzudeuthen: was gestalten man ihme zur Producirung deren Opera einen bequemen Gemeind-Platz, und zwar in dem sogenannten Alten Gericht oder
Khotzen ausweisen werde , deme so dann zufolge derselbe einen
ordentlichen Contract zu sohliessen haben und umb einen theatralischen Architectum sich in der Zeith zugleich besorgen
kannen wird .
Staroměstská

kniha dekretaci z let 1738-1741, sign. l6ll ,

t. 34v.
2/

1738, 25. srpna
Zápis pdjčky 1500 zl. primátoru Brandtovi na
váni stavby divadla v Kotcích.

pokračo

Panu Janovi Kašparovi Prandtovi, primátorovi král. Starého
Města pražského, v příčině zapučeni peněz 1500 fl. pro sequirováni Operhausu takto decret.
Von weegen eines lobl. Magistrats dem (tit.) Herrn Johann Caspar Prandt, der rO.. kais. und konig. Mait. Rath,
Raths-Primatori und Obristewachtmeistern uber die StadtCompagnien hiemi t anzudeiiten: demnach j'etzt wohlermeld ter
Herr ,Primator bei jetzig abgŠDgig anderwerthigen GemeindEinkhunften et pro communitatis emolumento zur Prosequirung
des Opera-Hauses-Gebaues ein tausend und fiinf hundert Gulden r. aut se:i.nen eigenen Nahmen darlehensweis aufzunehmen
sich erklaret hat, jedoch diese~ gemachten Credits halber
auf die nechat eingehende Gemeind-Einkiinfte die Anweisung

•
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zur Zahlung begehren thete.
Ale wird mehr woblgedachter Herr Primator diese darlehenneis aufzunebmen kommenden 1500 fl. une cum eo quod int erest aut dia nechat eingehende Gemeind-EinkhUQfte, umb sich
hienon zahl bar zu machen und echadloe zu etellen, hiemi t angewi eeen.
Staroměstská

kniha dekretací z let 1738-1741, sign. 1611,

t. 59-59v•

1738, 6. října
Zápis pdjčky 1500 zl. panu Tomáši
ratic na stavbu divadla v Kotcích.

3/

•

•

Voříkovskému

z Kun-

(Tit.) Panu Jozefovi Šaškovi qua subetituto nepřítomnýho
(ti t.) pana Tomáše Wofekovakýho z Kundratic v příčině vypuče~ 1500 11. takto decret.
Von wegen einee lobl. Kagtstrats der kanig. Haupt Alten
Stadt Prag dem (tit.) Berrn Josaph Schaschek qua eubatituto
des abwaeeenden BerED Thomas Felix Woriakowsky von Kundratitz
und Barrn Franz Petr P1at1, baedan Rathi-Varwandtan unwaith
e~aldtar kOnig. Altan Stadt Preg, ale Commiaeariis uber den
Bau des Opara-Hauees in denan sogenanntan Khotzan aut ihra
gathena Voretellung, samb des zu Proeaquirung sothanan Gebauas biashero vorgeechossana Geld, wie es dia Rechnung ausweieen wird, bereitha autgagangan, mithin nothwendig, ain abermeligar Geld-Vorechuasa zur Vollendung diasas Gebauas, na
opus imparfectum maneat, beigesorget warden musta, zu ein
Bascheid enzudeutten.
lachdeme die Gemeind-Casea vor jetzo erachopfet 1st und
sie Berren Commissarii indessen aut ihren Nahmen die beno~ig
ta Gelder zur Prosequir- und VolltUhrung aothanan Opara-Hausea-Gebau, jedoch gegen Sicherstellung, dess derlei Vorachuess ehiat maglichst aus denen Gemeind-EinkhUnften abge-
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tilget werden solle, aufzunehmen sich erkliret haben.
Das solchemnach derlei Geld-Vorschuess der Dexteritat
deren eingangs mehrwohlernannten (tit.) Herren Commissarien
uberlassen wird und selbte in circa auf 1500 fr. oder auch
aut etwas mehrers, in wie weith es der Schluess des Gebaues
abfordern mochte, sich einlassen mogen; welcher Vorschuess
sodann nach beschehener Berecbnung von dem H. Joseph Kluse
nebst mittlerweilligen 6 per cento Interessen aus denen Gemeind-EinkhUnften ehist moglichst abgestattet werden solle.
Staroměstská

kniha dekretací z let 1738-1741, sign. 1611,

f. 70v-71.

4/

1739, 27. února
Zápis vrchního hospodářského ředitelství o žádosti staroměstského primátora Brandta ohledně půjček na stavbu opery, jejich splácení a zaslání veškerých Účtů vedených o této
stavbě.

Ia spisu (tit.) pana primátora Prandta decret.
Van der rom. kais. und kOnig. Majt. allergnidigst bestellten Ober-Direction weegen dem lobl. Magistrat der konigl. Alten Stadt Prag zu communiciren, umb uber das gegenwartige Supplicatum des allerhochstbesagt Ihro kais. und konig. Kajt. Raths, kenig. altstidter Primatoris H. Johann Caepar Brandt occasione des zu der Gemeinde gethanen Geldes-Vorschusse• und dessen verlangenden Abzahlung cum restitutione
commun1cat1 und Einsendung deren uber das Opera-Haus gefUbrten samentlichen Recbnungen dia guthachtliche Meinung des
ehistens zu eroftnen, wieder die hingegen geklagte, durch
wehme es immer will, hervorbrechende ehrenrUhrische Reden
demselben gebUbrende zu verwahren.
Kniha

dekretů

vrchního

hospodářského ředitelství

z let

\

'
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1739-1773, sign. 574, f. 15.

5/

1739, 9.

března

Staroměstský

magistrát vkládá do knih měětanských práv
podmínku, že Jenu Františkovi Doppemu či jeho synům bude odňato městské právo, jestliže budou hrát divadlo.
Odnětí

práva městskéh o .
Jakož slavný magist rát král. Starého hlavního Města
pražského Janovi Frant. Doppe, na jehož předešlou poslušnou
žádost na profesí barbířskou a operatorskou, též jeho třem
synům Jindřichovi, Františkovi a Fridrichovi bratřím Deppům,
pod datum dne 5o měsíce září roku 1732 právo městské k provozováni vší a všeliké podle práva a dobrého řádu dovolené
městské živnosti jest propučiti ráčil, dle čeho on taký Deppe dům v tomto král. Starém Městě pražském byl koupil; i poněvadž ale on nyní ten koupený dům in ordine, aby komedianstv.í
provozovati a na veřejným theatrum agirovati mohl, pod dnešním dnem svý manželce, též s hůry rozepsaným synům knihami
m~stskými postoupil, takové komedianství ale král. práva
městského M 42 naproti právu a dobrému řádu čelí et cum iure
municipii incompatibilis professio a věc neslušná jest, in
quem casum jemu právo městské nikoliv ale jen toliko na barvičství a operatorství propdjčeno bylo, pročež opáčenému Janovi Fr. Doppe i jeho synům (pokudž by některý z nich na
theatrum vkročiti a lidem se za divadlo comoediantské činiti
pokusil) takové jiné his conditionibus propdjčené právo měst
ské et temen citre solemnitatem nejenom zvihnuto jest bylo,
ale takY nařízeno, by přítomný decret vedle již cassirovaného práva městského téhož Dappe ad librum conseseionum :Í..uris
municipii a tu on, kde by sice přináleželo, vepsán a vtělen
byl.
Staroměstská

kniha měštanekých práv z let 1727-1744, sign.
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540, f. lOOT-101; marginální poznámka u zápisu o udělení
práva Janu Frant. Doppemu dne 5. záři 1732.

měštanského

1739, 23. března
Vrchní hospodářské ředitelství schvaluje 1~0 zl. na
zaplaceni pohledávky pokrÝvače Jana Hrubého za práci na
s t avbě oper.r v Kotcích.

6/

Diejenige dem bůrgerlichen Ziegeldecker Johann Hr~by
auf Abschlag dessen praetension respectu der bei Errichtung
des Opera-Heuses gelieferten Arbeith von Seithen der lobl.
Administration auszufolgen resolvirte 150 fr. aeind ebenfalls
placidirt worden.
Kniha dekretů vrchního hospodářského
1739-1745, sign. 575, f . 16v.

ředitelství

z let

7/

1739, 27. dubna
Rozhodnuti vrchního hospodářského ředitelství, jímž se
schvaluje čtvrtletní vyÚčtování ěinže z divadla v Kotcích.

••• Ober dia von (tit.) Herrn von Kundratitz, dann
Berrn Piati in die Heupt-caeeam abgefUhrte TierteljŠhrliche
Verzienaung occasione des Opera-Hauaes kommete die Approbation hieruber von Seithen einer lobl. Administre/ti/on auszufertigen.
Kniha dekretů vrchního hospodářského
1739-1745, sign. 575, f .. 27-27v.

8/

1739, 25. října
Vrchní hospodářské

ředitelství

ředitelství

schvaluje

z let

pojištění půj-
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čky 1500 zl., kterou Marie WUrcknerová poskytla na stavbu opery na obecním majetku proti navrácení směnky •

• • • 16. Zu Henden der Frau Annee Mariae WUrcknerin wurde bewilliget gegen Zuruckstellung des Wechsels ein anderwartiges Assecurations-Instrument uber die zu Henden allhiesiger Gemeinde, und zwar in specie zur Auferbauung des GemeinOpera-Hauses vorgeliehene 1500 fr.
Kniha dekretů vrchního hospodářského
1739-1745, sign. 575, f. 80-BOv.

•

ředitelství

z let

91

1739, 25. listopadu
Vrchní hospodářské ředitelství vyhovělo žádosti primátora Brandta, který se přihlásil jménem své manželky k pÓhledávce .nezaplaceného Úroku z kapitálu, zapůjčeného pražské
obci na zřízení opery.

extra resoluta.
••• 6. des (tit.) Herrn Primatoris petite samt deroselben Freuen Gemehlin wurde gefii.get, wie nech nemblich denenselben die von ihren hienter der Gemeinde ausstehend habenden Capitalien abfallende Interessen abzufolgen, wie nicht
mii.nder des ruckstendige Deputat in demjenigen valore, da selbtem solches verabfolget werden sollen, abzureichen seie. So
viel aber des Capitale per 1000 fr~so obbesagte Frau Prandtin
(tit.) in specie Auferrichtung des Gemein-Qperehauses vorgestrecket, anbetriefft, dasselbe ware derselben nech Erklectlichkeit der Gemein-Rendten abzustatten und bies dahien die
laufende Interessen zu entrichten.

-

Kniha dekretů vrchního hospodářského
1739-1745, sign. 575, f. 95v-96.

ředitelství

z let

44

10/

1739, 25. listopadu
Dekret vrchního hospodářského ředitelství, jímž se na
žádost Terezie Brandtové nařizuje, aby jí byl bez průtahů
vyplacen úrok z kapitálu 1000 zl., zapůjčeného obci pro nedostatek hotovosti, nebol tato částka nemá vztah ke schodku
tzv. fridrichovské kontribuce.
Decret von hochlobl. Ober-Directorio die (tit.) Frau Theresiam Prandtin occasione des der Gemeinde vorgestreckten Capitals per 1000 fr., dann hierorthigen Interessen betreffend.
Von der rom.kais. etc•llergnadigst angestellten OberDirection weegen der WUrtschafts-Administration beikommende
Supplik der Frauen Theresiae Prandtin mit dem Bedeuten zuzustellen : dass nachdeme mit ihrem der Gemeinde vorgestreckten
per 1000 fr. Capitali der Fridrichische Contributions-Verfall keine connexion hat, mithien auch sothanes Capital
(welches dermahlen zwar weegen Unvermogenheit nicht so gleich
abgestossen werden kann) keinesweeges verhaftet konne und da~
hero in solang selbtes aus denen Gemein-Einkúnften nicht wurde abgestossen sein, 1mmerforth hiervon der Prauen Supplikantin das Interesse ohne Verzogerung abgefolget werden solle.
Kniha dekretů vrchního hospodářského
1739-1745, sign. 575, f. 99v-lOO.

ředitelství

z let

ll/

1740, 1. dubna
Místodržitelství povoluje Janu Františkovi Doppemu veřejně vystupovat se skupinou německých herců v divadle v
Kotcích.
O Jana Františka Teppe, kde se jemu dovoluje veřejné komedie
producírovat.
Von der rom. kais., auch in Germanien, Hispanien, Hungam und Boheimb kanigl. Mait. respective wůrcklichen, Ge-
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heimb- und anderer Rathe, Cammerere, verordneter konig.
Statthaltere und obrister Herren Landes-Officirere im Konigreich Boheimb Ihrer Excell. und Gnaden wegen, jetzt allerhochst ernannt Ihrer Mait. kenig. Hauptmann der konigl. Alt en Stadt Prag dem hoch- und wohlgebohrnen Berrn Herrn Joh ann Wenzel Grafen Tschernin von Chudenitz hiemit anzufUgen:
man hatte dem Johann Franz Teppe, Principalen deren teutschen KomOdianten, auf sein beiliegendes gehorsamstes Supplicatum di e offentlichen KomOdien in denen sogenannten Kotzen,die Frei- und SambstŠge ausgenommen, produciren zu konnen, die Erlaubnuss zuertheilet befUnden.
Es wird dahero er konigl. Herr Stadthauptmann ihme Supplikanten hiernach zu verbescheiden und anbei demselben ernstgemessen einzubringen haben, dass er mit seiner Banda 1 bei
in widrigen erfolgender schweren Bestrafung nichts Skandaloses oder Unzulassliches auffUhren solle.
Staroměstská

kniha

dekretů

z let 1739-1740, sign. 774,

f. 234-234v.

1742, 13. března
Královská deputace schvaluje návrh pražských židů, nebizejících peněžitou náhradu, nebude-li v jejich synagogách umístěno skladiště obilí, a doporučuje, aby se pro skladiště
zakoupily krámy v Kotcích, ale ponechalo se místo pro divadelní představeni.

12/

Von der rom. kais., such in Germanien und Boheimb konig. Mait. respective wůrcklichen, Geheimb- und anderen Rathen ale allergnadigst angestellten hochloblichen kenig. HofDeputation im Konigreich Boheimb, Ihrer Excell. und Gneden
wegen, allerhochst ernannt Ihro Mait. konigl. AppellationsRath und kČnigl. Hauptmann der konigl. Alten Stadt Prag, dem
hoch- und wohlgebohrnen Herrn Herrn Franz Grafen von Wiesz-
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nik auf desselben occasione deren zur Getreid-Schuttung adeptirt haben werden sollenden jUdiechen zweien Synagogen, dann
etatt der in Vorschlag gebrachten sogenannten und der altstŠdter Gemeinde angehorigen Kotzen (allermaeeen die hiernach geeetzte Juden benennt Isaac Aueterlitz, Arne Fante,
Wolf Buntzl, Abraham Khue, Moysee Mechelup und Jakob Kallmue,
als gedachter Schulen Voretehere sich dahin enheischig gemacht hitten, statt dieser Schulen 1900 tr. zu Mietung anderwirtigen tauglichen Gelegenheiten, jedoch dergestalten
binnen denen nichsten 13 Tigen und in dreien Ratie zu erlegen, dase fUbrohin die Judenschaft sowohl reepectu deren
sammentlichen Schulen, ale Gemeinhofes yon darlei MagazinsOnere yerschonter bleiben mochte) untern 13. huius erstatteten Bericht hiemit ohnzuyerhalten, dass gleich wie es respectu deren von denen Juden angetragenen 1900 fr., dann
fernern Verschonung ihrer Schulen und Gemein-Hofes, in Ansehung das selbte doch gleiehwohlen ein anseheliches Quantum
darYor ~ahleten, sein verbleiben kann; elso thatte man zwer
auch respectu der in Vorsehlag gebreehten Kotzen, wann sonsten von dem Kagistret niehts Erhobliches darwieder einzuwenden wšre, jedoeh insoweit eondescendiran, dass denen darin befindliehen Gewolbern soviel, ale des von denen Juden
hergebende Geldquantum ~u Sehadloshaltung sowohl derer dermaligen usu fruetueriorum, als eltstidter Gemeinde erklacklieh wšre, hierzu adaptiret - der KomOdie-Plstz oder Theatrum aber soviel Dur immer moglieh verschonter und ohnbe~
ter bleiben moge.
Sbírka listin pspíroyých sign. I-300, yÝpis z Knihy Yálečné
~ r. 1741, f. 106 (Liber Bellonae ab lano 1741 - nyní neznámá).

13/

1743, 27. března
Rada Starého Města pražského souhlasí s pronájmem divad-

'
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l a v Kotcích Felixi Kurzovi pod podmínkou, že je opraví na
vlastní náklady.
••• Item zpráva strany Štastnýho Kurcze komedianta ad
inclitam subdelegatam commissionem se dáti má, že obec od ·
něho již zhlídnutý plac v Kotcích jemu by dopřála, však aby
reparací a náklad na theatrum sám vedl, že se na činži takové anticipatum jemu budoucně sraziti mocti bude, poněvač obec nyní v stavu nejni takový náklad vedsti.
Protokol věcí politických a veřejných rady Starého
pražského z let 1743-1747, sign. 1361, f. l2v.

Města

14/ 1743, 24. května
Rada Starého Města pražského zakazuje Janu Františkovi
Doppemu nazývat se na divadelních cedulích měštanem.
••• Františkovi Teppe komediantovi se zamezilo, aby
v ceduli komediantské se nenazýval, poněvač s
tou vejminkou právo městské jemu uděleno bylo, pokudi by ale
komediantství provozoval, že za měštěníne se neuznává, ale
takové právo hoc ipso tratí.
lačež on taky přislíbil, že ae podle toho zachovati
chce.

měštěnínem

Protokoly ze zasedání rady Starého Města pražského ve věcech
politických a veřejných z let 1743-1747 1 sign. 1361, f.20v.

15/ 1743, ll. července
Rada Starého Města pražského povoluje Janu Františkovi
Doppemu hrát přechodně u Zlaté hvězdy a ujištuje, že mu bude obecní divadlo po znovuzřízení opět pronajato.
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Na spisu Jana Františka Deppe komedianta o transportírování
místa k Zlatý hvězdě takto decret.
Dem Supplikanten hiemit zum Beacheid anzudeuten, daaa
ein lobl. Magiatrat zur Traneportierung des KomOdie-Schauplatzes zu dem Goldenen Stor.n, jedoch nur in solang bies
des Gemeind-KomOdiehaus eingericht werden wird, citra omnem
consequentiam et praejudicium communitatis einwilligen thue4
worbei nech vollbrechter Einrichtung Supplikant gesichert
sein mag, des dieses Gemeind-KomOdiehaua ihme wiederumben
verpacht werden wird.
Staroměstská

kn:i.ha dekretací z let 1741-1744, sign. 1612,

f. 192v-19J.

16/ 1743, ll. října
Vrchní hospodářské ředitelství rozhodlo, že je nezbytná
dohoda mezi původním nájemcem městského divadla principálem
Doppem a operním souborem, podporovaným hrabětem Vřesovcem
(? Werschowetz), Pachtou a městským radním Piatimf plán obnovy městské opery s rozpočtem má být po konečném zpracováni
předložen zemskému inženýru Schorovi, dříve než bude odeslán
k vyjádření vídeňskému divadelnímu staviteli •
••• Extra annotationes.
1. Es wurde der Abries des Opera-Hauses vorgezeuget
sambt dem diesfallig auf 1100 fr. sich belaufenden Entwurt,
woruber der Ho Kluse eine besondere Rechnung zu fUhren hat.
2. In passu des zu vermuthenden Opera-Hauses solle die Verabredung mit dem KomOdianten-Principalen Tepé, ale welcher
sicherer auf langere Zeith alhier zu verbleiben praesumi~et
wird, worin falla die diesfallige Einverstšndnua mit denen
(tit.) Herren Grafen von Werachowetz und Pachte, dann Htrrn
Ratha-Verwandten Piati occaaione deren zu haltenden Operen
zu beobachten, vor.nachst die bperiaten weegen des Theater

•
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mit dem hierort~m Pachter sich abzufUnden haben werden.
Ferners mit dem Bau und Einrichtung des Theatri solle immittelst supersediret werden, allermassen obiger Riesa ehebevor
dem Landschafts-Inginieur Herrn Schor vorzuzeug- und von ihme
alle und jedes zu numeriren und folgsamb solcher pro meliori
captu wohl vermerkter nacher Wien an den dasig Theatral-Baumeister zu seiner hieruber eroftnenden Meinung mit der morgigen Post zu befordern sein wird.
Kniha dekretů vrchního ho spodářského
1739-1745, sign. 575, f. 232-232v.

ředitelství

z let

1743, ll. října
Vrchní hospodářské ředitelství rozhodlo uzavřít smlouvu
se šlechtickými podnikateli, jež by zajistila stejnoměrné
splácení poplatku 100 zl. za každé desáté operní představen~
stanovilo podmínky ročního nájmu divadla hercům a jejich
vzájemného poměru k opernímu souboru; určilo člena městské
rady Frant. Piatiho komisařem stavby obecní ope~ a rozhodl~
aby plán divadla byl před odesláním TtdeĎakému divadelnímu
architektu Selierovi předložen zemskému inženýrovi Janu Ferdinandovi Schorovi.
17/

\

•

Ist der Areiss /!/ des Ooerahauses in Vorschein gekommen sambt den Entwurf deren beilaufigen Ausgaaben, so sich
sambt denen Maurer- und anderen Auslagen auf 1100 fr. extendieret. - Conclusum: Weilen die Operisten fUr jede zehnmahl
zu spielen kommende Opera 100 fr. geben wollen, dieses aber
8 proportione expensarum nicht hinlanglich 1st, solle mit d~
nen herrschaftlichen Entrepreneurs deren Operen contrahieret
werden. Gleichergestalten soll such mit denen KomÓdianten
auf das gantze Jahr der Contract gemacht und darbei bedungen
werden :
Das 1. die KomOdianten alles sauber halten,
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2do in den Theatro und cortinen oder Wanden nichts abandern,
sondern denen Operisten sich konformieren,
3tio in den Logen nicht gar schlechte Leuthe einlassen, von
welchen Logen die Operisten an Tagen deren zu spiehlen koamenden KomOdien die Schlussel hinterlassen mUssen.
Die Einverst andnus mit der Administration soll der Herr
Piatti ale respe ct u Erbauung dieses Operahauses bestelter
Commissarius immer hin pflegen. Der Abriss soll vorlaufig dem
Landes-Ingineur /1 / Schor gewiesen und sodann werden selbten
Ihro Gnaden dem Mr . Selier nacher Wien zu ubersehen schicken.
Protokoly komisí vrchního hospodářského
1743-1746, sign. 579 , f. 3-3v.

ředitelství

z let

18/

1743, 7. listopadu
Rada Starého Měst a pražského rozhodla žádat o privilegium pro divadlo v Kotcích.
••• Ex concluso: fiat petitum ad aulam, aby staropražský obci privilegium privativum na Operahaus v Koczích se
propůjčilo, poněvač obec mnoho koštuje, aby tudy náklad zase
se vynahradil a obec žádnou škodu neměla.
Protokoly věcí politických a veřejných Starého
ského z let 1743-1747, sign. 1361, f. 55v.

1743, 8. listopadu
Vrchní hospodářské ředitelství schválilo
obecní opery, aby se pod ' e něho vše zřídilo.

Města

praž-

19/

Schorův

plán

••• 4. der gemachte Abries von dem Herrn Schor uber das
Gemein-Operahaus wurde approbiret, in conformitate weseen
all- und jedes i n besagten Operahaus verenstaltet werden
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solle.
Knihy dekre t~ vrchního hospodářského
1743-1745, s i gn. 575, f. 234 .

20/ 1743,

ředitelství

z let

a.

listop adu
admini strace oznamuje radě Starého
pražského, že plán divadla byl u dvora schválen.
Hospodářská

Města

Advenerunt ab Administratione oeconomica p. Wejwoda,
král. pan purkmistr a p. Krauzenek a relací učinili, že rys
Operahausu u dvora per omnia approbírovaný jest.
Protokoly věcí politických a veřejných Starého
ského z let 1743-1747, sign. 1361, f. 56.

Města

praž-

21/

1743, 15. listopadu
Rada Starého Města pražského schvaluje pronájem divadla v Kotcích za 300 zl. půlroční činže opernímu souboru pod
patronací hraběte Gallase •
••• Ex concluso: Operahaus v Kotcích in honorem nobilitatis operistům tento masopust za 300 zl. činže se pronajati
má ad recommendationem Jeho Excell. pana hraběte Gallase,
který sám za činži ručí, odpověd dle snešení panu radnímu
Piatti commitirována.
Protokoly věcí politických a veře~ých Starého
ského z let 1743-1747, sign. 1361, f. 57v-58.

22/

1744, 28.
Vyrovnání

března
staroměstského

Města

praž-

magistrátu s divadelním pod-

52

nikatelem SchrOdrem, jenž na své nákl ady
v Kotcích propadliště a létací st ro je.

zřídil

v divadle

Decret aut das Supplicatum des Operisten-Impressarii H. Johann SchrOders weegen deren Versenkungen.
Dem H. Supplikanten auf dessen eingereicb~ ea Gesuch hiemit zum Bescheid anzufúgen, wasgestallten eine lobl. WUrths chafts-Administration zu Bestreitung deren Unkosten, so aut
da sjenige, was annoch respectu deren Flugwerken und Versenkungen erforderlich ist, uberhaupt vierzig Gulden rein. mit
di esem ausdrUklichen Zusatz, dass ale dieses, was es gemacbet
wird, bei dem Operahaus verbleiben solle , passieren zu lassen beschlossen, ale welches Quantum von denen vigore contractus van nun zu erlegen habenden 100 fr. abgezogen, der
ť1berrest hiengegen deren hinterstelligen 60 f r . zu Hšnden
deren Gemeind-Renten gegen Quittung anjetzo abzutUhren sein
werde. Belangend weithers die zugleich ansuchende Raumbung
des Platzes oder Orth zur Deposi tirung deren Dekorationen,
so wird zwar, jedech pure precario und in solang die lobl.
Gemeinde dieses Orth zur selbsteigenen Nothdurf nicht brauchen wurde, hierzu der aldaselbst in Kotzen befUndliche leere Beden, alwo des vormahtlgen WUrths die Wohnung gestanden,
hiemit vergUnstiget, wornachst aber der Schlussel hiervon
dem anjetzigen WUrth oder Wachter Úberantwortet werden solle.
Kniha dekretd vrchního hospodářského
1739-1745, sign. 575, f. 249-250.

23/ 1746, 21 . března
Provozováni op e.rních
magistrátu.

př ed s t aveni

ředitelství

z l et

v Kotcích bez

vě domi

.._
Na zprávu pana Šaška, že p. Musik, jsouce in circa
400 zl. ještě ěinž e z naj atého theatrum v Kotcích dlužen,
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klíč od theatrum pánům hrabatům Wressowci a Pachtovi byl odevzdal, tak že tam opery bez nejmenšího vědomi magistrátu
se producírují, čehož relací p. Šašek taky Jeho· Excell. P•P•
Netolickýmu již byl učinil. - Canclusum: Aby p. Kluse k panu
Mussikovi došel a od něho navrácení klíče žádal.

Protokoly ve věcech politických a veřejných Starého
pražského z let 1743-1747, sign. 1361, f. 181.

Města

24/

1748, 27. ledna
Vrchní hospodářské ředitelství schvaluje pronájem divadla v Kotcích principálu pantomimického souboru Nicolinimu
za 10 zl. z představení.
••• 9o Die mit dem Pantoministen /1/ Nicolini pro quo~
libet actu atatt sanstigen Ducaten 10 fr. verabgeredete

a

KomČdiehauses-VerpAchtung.

Kniha dekretů vrchního hospodářského
1746-1752, sign. 576, f. 47v.

25/

1748, 22.

ředitelství

z let

března

Finanční

vyrovnání Staroměstských s nájemcem Nicolinim
za jím provedené stavební i jiné Úpravy divadla T Kotcích.
Van der rom. kaiser., such in Germ~ien, zu Hungarn und
Boheimb kenigl. Mait. wegen der altstadter lobl. GemeindWUrthschafts-Administration zu bedeuten: Man thate die untern
gestrigen praesentato hierorthB gehorsamst einberichtete Ablae der von Pantoministen in altstadter KomOdiehaus zu Gemeind-Nutzen veranlasaten, nunmehro aber per 150 fr. abzutreten vermeinten Theatral-Augmentation (worzu 30 Stuck LogiaSchlosaer und so viel Paar Bander, wie such 4 Versenkungen
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sambt Waltzen, nicht minder 4 neuerrichtete Ofen nebst ihren
Rohren, dann die gesambte Perterre-Banke und oberster 17 Galerie-Separationes beizubehalten gerechnet werden) fUr einige an dessen versessenen Zinse abzuschlagen angetragene 80
oder 90 fr. hiemit vollstandig genehmhalten.
Wohero dann sie lobl. Gemeind-WUrthschafts-Administration in Sachen mit guten Gemeind-Vortheil behorig fUrzugeben
und den Erfolg anhero nachrichtlich anzuzeUgen nicht zu seuhmen haben wUrde.
Kniha dekretd vrchního hospodářského
1746-1752, sign. 576, f. 56-56v.

ředitelstvi

z let

1749, 30. března
Radní protokoliste Jen Josef Mužík vykazuje hospodář
ské administraci opravy, které jako divadelní podnikatel
nechal provést v městské opeře.

26/

Konsignetion der in des Operahaus beschehenen Melioration
und hiereuf sowohl ale euf die vorhandene Ausziehrung verwendete Unkosten.
1° Des vollige Theetrum neu erbauet unten den
Fussboden nebst unteren Werken verfertigen.
oben in Dech 16 Balken einziehen, solche
mit eisernen Stangen befestigen lassen,
vor Balken, Tramen, Bretter, Schlosserarbeith, BŠgle /1/ und Arbeithslohn leuth
Rechnung
365 fr 48 kr
2do Die alte Mutationes oder Szenen des Theatri ausbessern und vollig neu mahlen lassen, hiervor bezahlt • • • • • • • • • 219 fr 27 kr
3tio Aut zwei ganz neu- Mutationes nebst denen
Prospekten vor 546 Ellen Leinwand 8
6 kr • • • • • • • • • 58 fr 36 kr

.
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. dem Mahler • • • • • • 130 fr vor Latten und Nagl
7
45
}
204
8
Macherlohn
• • • • •
4.
Aut Flug-Zug-Rebstrick, dann SpringSeilen lauth Ausziegl
83
5.
Di e vorhandene verschiedene Aueziehrung
434
haben lauth Rechnung gekostet
6. Vor ei ne Letem zur Stiegen 2 fr
vor ei ne ThUr von harten Holz
zur ~uerd-Robe
• • • • • • 4 11
ein Schloes hierzu
l 11 30
8
bei dem Gang -des Auditorii ein
Fenster vermeuern lessen •
l 11
Zur Adapti rung der Tischlerei
1° den Schalter eue!Uhren leseen l fr 30
2.
vor 2 Fensteretock und eine
neiie ThUr • • • • • • • • • 5 11 30
3.
vor Schloes und BeschlŠg • • 3 "
4.
dem Mauer von Fensteretockh
20
einzusetzen und endere Locher
auszutiillen • • • • • • • • 2 ft 30
5. dem Glaser vor zwei Fenster 4 "
6.
vor einen eieernen Ofen
4 ft
Dem Rauchfangkehrer lauth zweien
6
Ausziegeln bezahlt
Summa
1342

,." 2l ""

.. .

.. . . . .

fr 51

"

30

fr 30

20
fr 47 kr
11

Sbírka listin papírových, sign. I-59l/5a
1749, 9. května
Vrchní hospodářské ředitelství souhlasí s pronájmem opery Locetellimu na rok 1750 i s finančním vyrovnáním dlužného nájemného Josefa Mužíka obci ze divadlo v l. 1744-1745 •
27/

.

••• 5. dae Operahaus dem Impreseario Locatelli mit Ein-
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begrieff der 1750j&hrigen Fasten-Zeit fUr jahrige in quartaligen anticipatis ratis 600 fr. Zůnsung auf ein Jahr lang
jetztmahlen elociret werden kennte •
••• 9. auch dem Herrn Joseph Mussik aus Gelegenheit des
pro anno 1744 et 1745 per 434 fr. echuldig gebliebenen Operahaue-ZUnees, in Betracht der zu Preusens-Zeithen fUrgewehrten
desselben Nichtnutzung, um eo fUglicher mit 134 zu gestatten
ware? ale er Mussik zwei euf eigene Kosten herbeigeschaffte
Mutationes und andere Theetralia der Gemeinde beizulessen
sich erklšret habe.
Kniha dekretů vrchního hospodářského
1746-1752, sign. 576, f. lOOv-101.

28/

1749, 1.

ředitelství

z let

září

magistrát vykazuje škody utrpěné válečný
mi událostmi, které jsou příčinou, že nemůže zaplatit požadovanou taxu za potvrzení městských privilegií.
Staroměstský

••• ll. in dem des wohleingericht gewesten Operahaue ,
so die Kommunitiit auf 15000 fr. gekostet hat, sein die Theatral-Sachen und Dekorationee durch die franzosische Mili tare ~iinzlich ruiniret worden, denen Herbeischaffung betra• • • • •
1307 fr.
gen hat • • • • • • • • •
Sbírka listin papírových, sign. I-326/5.

29/

1754, 14.

.

března

Staroměstská hospodářská administrace povoluje Locatellimu zřídit na vlastní náklad galerii po obou stranách
divadla v Kotcích.

••• Es ist H. Locatelli erschienen und gebetten, damit

I
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ihme 1n dem Kotzen-Theatro auf beeden Seithen éine Galerie
zu errichten erlaubet wurde, auf seine eigene Unkosten.
Conclusum, dass es ihme bewilliget ·werde.
Protokoly staroměstské hospodářské administrace z let
1751-1759, sign. 580 1 f. 66v.

JO/

1755 1 10.

září

Staroměstská hospodářská

administrace uzavírá s Janem
Locatellim dohodu o splácení dlužného nájemného magistrátu
i dluhu hraběti Pachtovi.

•

Nach gezogenen calculo 1st der H. Locatelli von 6. Aprilis 1754 bies 6. Januarii h. a., ale an welcher Zeit selbter zu spiehlen autgeho~ethat, mit Einbegrieff des alten
poeeesi achuldig 845 fr. 52 kr. 3 d. Derselbe verlanget des
Kotzen-Theatrum von s. Galli h. a. bies auf Georgii kUnftigen 1756 ~ahrs, mithin auf ein halbee Jahr zu conduciren gegen fUr diese Zeit anerbietende 300 fr. Zina, jedoch verlanget, damit die Galerie aus der Kotzen abgenommen und 4 Ofen
dahin gestellet wurden und die Gemeinde die Unkosten indessen anticipiren machte, welches er sodann wiederumben zu ersetzen sich anerbietet. Zu Sicherheit des Zinses sowohl de
praeterito ale in futurum anerbietet er drei Logen der Gemeinde, benanntlich Ihrer Excell. Graf Nostitz AppellationsPraeeident, Freiherr von Netolitzky und Graf von Hatzfeld
zu assigniren, falls aber einer von diesen Herren die Loge
nicht nehmen wolte, so wolle er andere Loge dbr Gemeinde
assigniren.
Nachdeme Seiner Excell. Grafen von Pachte der Locatelli
uber 8000 fr. schuldig verblieben und hochselbte dieserwegen
an Herrn von Friedenberg geschrieben, ist also dem H: Locatelli vorgetragen worden, wie selbter Seiner Excell. b·efriedigen und ob zu 4 Logen zu dera succesiver Befriedigung wol-
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1e, widrigenfalle H. Locatelli nicht aus Prag gelaesen werden solle, hat eich H. Locatelli erkla~et, wann selbter 15
Logen conducirter uberkommen machte, so wolle er Seiner Excell. 3 Logen mit Einbegriff deren z.wei grafl. Pachtischund Bouquiechen /1 / uberlassen. Falls aber auf 20 Logen er
Locatelli Cond uc t oree bekommen sollte, eo wolle er such 4 Logen zu Handen Sei ner Excell . uberlassen, ubrigens aber wUste
er H. Locatelli gar wohl, dass man ihm nicht ar restiren kanne , indeme er di e Assekuration von Seiner Excell. Baron von
Netolitzky bekommen : dass er libero pede nacher Prag reisen
und hinwiederumben weggehen konne, a1lermassen seinertwegen
I hro konigl. Hochheit die Chur-Prinzessin an Ihrer Excell.
Freiherrn von Netoli tzky geschrieben haben.
Endlichen hat sich H. Locatelli obligiret, such die von
Seiner Excell. r.rafen von Pachte anverlangende vier Logen zu
uberlassen.
Gio. Batta Locatelli
Der Operen-Impressarius H. Johann Locatelli bies 6. April 1754 verbliebe schuldig an ZUna von dea Operahaus nembl.
395 fr. 52 kr. 3 d.
item von 6. April 1754 bis 6. Januar
khUnftigen 1755 Jahrs_ _ _ _ _ _ _--:.4...
50~f:.::r..:.•----Summa des Restes 845 fr. 52 kr. 3 d.
Protokoly staroměstské hospodářské administrace z let
1751-1759, sign. 580, f. 99-99v.

31/

1757, 2.

září

administrace Starého Města uzavírá předběž
nou smlouvu s Barbarou 'chuchovou na pronájem divadla v Kotcích.
Hospodářská

Es 1st Frau Barbara Schuchin vorgerufen, mit derse1ben
kontrahiret und ihr des Kotzen-Theatrum e1ociret worden obne

i
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Benennung einiger Zeit, und zwar in ubrigen in vorhorigen
Kontrakt enthaltene Conditionen mutatis mutandis, es wird
selbte ihren ErklŠhrung nech wochentlich 4 KomOdien produciren und fUr jede pieces der Gemeinde 4 Gulden zu zahlen
accordiret worden.
Protokoly staroměstské hospodářské administrace z let
1751-1759, sign. 580, f. l35v.

32/

1757, 19. prosince
Hospodáiaká administrace se usnáší podat vrchnímu hospodářskému ředi telstvi zprávu o možnoRtech získáni dlužné
částky nájemného za divadlo v Kotcích od J. B. Locatelliho,
působícího t. č. v Petrohradě.

Item derselbe relationiret, dasa der dermahlen in Ruseland zu Petersburg befindliche Opern-Impreeaarius Johann
Bapt. Locatelli- allhier annoch an Kotzen-Theatralzins der
Gemeinde 714 fr. schuldig verblieben seie, man mussete aleo
diesfalle einigen motum machen und ein compelle vornehmen,
ansonsten gar keine Hoffnung ware, waa zu bekommen.
Conclusum: Weilen dae hierwegen vornehmen wollende compelle
ohne Geldanlagen nicht wird geschehen konnen, dieses einer
kanigl. Oberdirectione pro approbatione einzuberichten.
Protokoly staroměstské hospodářské administrace z let
1751-1759, sign. 580, f. 200.

33/ Koncept žádosti císařovně Marii Terezii o privilegováni městského divadla v Kotcích jako jediné veřejné scény pro
celou Prahu, kde se zdůvodňuje jeho zřízeni.
••• welchergestalten annoch unter der Regierung weiland

60

allerhochst Dere Herrn Vaters kais. konigl. Mait. Caroli VI
hochstseeligster Gedachtnus bei Einrichtung der konigl.Oberdirection zweifl. erfolgter landesfUrstenlichen Beangenehmigung, das auf der Prager Altstadt in der sogenannten vorhin
oede und unfruchtbar gewesten Kotzen befindliche grosse Theat rum mit darein Verwendung vieler tausend Gulden auf oftenmaliges insistiren und en faveur der allhiesig hohen Noblesse und des ganzen publici civitatensis, weilen kein derlei
grosse SchsubUhne in Prag als der Haupt- und Residenz-Stadt
i n Konigreich Boheimb befindlich gewesen und umb such der
Altstadter Gemeinde einigen Nutzen zu verschaffen, erbauet •••
••• umb womit aber die Prager Altstadt-Kommunitat von derlei
Benachteilung kUnftighin bewahret wurde, derselben ein Privilegium privativum, dass niemanden ein offentliches Theatrum zu Produzierung teutscher, franzosisch- oder wallischer
KomČdien oder Opem in denen konigl. Prager Stadten, die
auf offentlichen Marktplatzen zu Jahrmarkszeiten dann und
wann errichtende Bauden ausgenommen, zu erbauen verstattet
wurde, folglich des Kotzentheatrum die alleinig publique
SchaubUhne in der Stadt Prag sein sollen, allergnadenreichst
zu erteilen, dieser allermildesten BittgewShrung uns allermutigst getrosten und mit ersinnlichster Ehrfurcht ersterben.
Sbírka listin papírových, sign. I-591/64.

34/

1779, 21. dubna
administrace povoluje Josefu Bustellimu
mít od poloviny dubna boudu u Karolina za nájemné, jaké
platil Brunian.
Hospodářská

Es ist der H. Bustelli bittlich worden, damit ihm die
Erlaubnis ertheilet wUrde, die Bauden beim Carolin gegen
den ZUna, so der Brunian gezahlet, zu halten ertheilet wurde. - Conclusum: fiat und zwar von media Aprilis d. J.
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Protokoly staroměstské hospodářské administrace z let
1779-1783, sign. 584, f. 30-30v.

1781, 21. března
Zpráva primátora a radního Štěpanovského o výsledku
jednáni s hrabětem Nosticem o stavbě nového divadle. Bez
ohledu ne názor města bylo nařízeno zrušit bustelliovskou
smlouvu a divadlo na dva roky postoupit do nájmu hr. Nosticovi za předešlé nájemné. Po uplynuti této lhůty má
obec za nabídnuté odstupné 1000 zl. přestat s divadelními představeními v Kotcích.
35/

Es hat der (tit.) Herr Primator and Herr S.t iepanowsky,
welche zu der unter 17. dieses bei Seiner des (tit. pl.)
hochloblichen Grafen von Pachte Excell. mit seiner des (ti~
pl.) hochloblichen Grafen von Nostitz Excell. wegen eines
neu zu erbauen ansinnenden Theaters veranlasten Zusammentrettung bestellet worden, die Relation gemacht, wienach
bei sothaner Kommissional-Zusammentrettung die von hieraus
gegen sothanen Theaterbau und Rescindirung des Bustellischen
Kontrakt schrieftlich eingebrachte Vorstelung gar nicht,
sondern lediglich der § 15 des Kontrakte wegen des juris
retractus vorgelesten und hierauf ohngeacht unserer Vorstellung beschlossen worden, daes uns der Auftrag mandative geschehen solle, den Bustellischen Kontrakt und /1/ zu
rescindiren und dae Theater an hochgedachten Herrn Grafen
von Nostitz vermog seines Anlangene auf zwei Jahr pachtweiee gegen den vorigen ZUns uberlaesen, wo sodann dae Kotzen-Theater gegen die von hochgedacht Seiner Excell. zu
Handen der Gemeinde zu erlegen angetragene 1000 fr. gantzlich aufhoren solle.
Protokoly staroměstské hospodářské administrace z let
1779-1783, sign. 584, f. lOOv-101.
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36/ 1781, 10. dubna
Karlu Wahrovi povolena malá představeni v boudě čili
letním divadle u Karolina za stejných podmínek, jaké měl
Bustelli, za příslib, že uhradí Bustelliovy nedoplatky, pokud je nezaplatí dědicové.
Es 1st der Herr Heinrich Spiess 1m Nahmen des Herrn
Wsrr hierorte bittlich worden, womit ihme gestattet werde,
in der Bauden oder Sommer-Theater beim Carolin gegen die
von seeligen Bustelli entrichtete Gebiihr die kleinen Spektakeln auffiihren zu konnen, und wurde beschlossen, ein solches salvo jure cuiuscunque zu gestatten, um so mehr, de
Herr Waar erbiethig 1st, falls von den Bustellischen Erben
die ruckstandige GebUhr nicht bezahlet werden sollte , solche aus eigenen nebst dem currenti zu berichtigen.
Protokoly staroměstské hospodářské administrace z let
1779-1783, eign. 584, f. 104-104v.

37/ 1784, 10. srpna
Žádost staroměstského měštana Františka Jiříka (Gerechicka) o povoleni zřídit na Novém Městě pražském řádné
česko-německé divadlo. V žádosti zd~azňuje vliv divadla
na rozvoj mateřské řeči a morálních ctností a upozorňuje ,
že většina publika je česká.
'(

LOblicher Btadtrat
Unterzeichneter bittet unterthonigst um die Erlaubnia,
ein bomiach-deutsches Theater auf der Neustadt aufrichten
zu dUrfen und glaubt seine Bitte mit folgenden GrUnden unteretutzen zu kčnnen.
1. Da man schon ofters mehrere Theater .zugleich in der ·
Stadt Prag hatte und man die Erlaubnia zu spielen unbekannten Fremden gestattet, ao echmeichelt sich der Bittateller
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um so mehr der GewŠhrung seiner .Bitte, de . er nicht nur ein
Innlander, sondern such BUrger der Hauptstadt Prag ist, der
sich viele Jahre mit seiner ganzen Familie ehrlich und untadelhaft genŠhret und sich immer so betragen, dass man keine
Klage, dessen der ganze gewesene loblicher Magistrat selbst
Ze uge 1st, wider ihn anstellen kann.
2. WŠhlet er zu Gliedern seiner Trup meist Nazionalisten,
die nicht nur ihres wissenschaftlichen, sondern such sittlichen Betragens die besten Zeugnisse aufweisen kennen, woran nech seiner Meinung nicht wenig beruht, denn er glaubt,
es musse viel stšrkern Eindruck machen, wenn selbst such
der, welcher Moral predigt, moralisch ist.
3. Seine Majestat der Kaiser selbst begUnstigen die bohmische Sprache durch die in Wien angestellten Professorn derselben; der Bittsteller glaubt um die AuftUhrung regelmassiger bohmischer Schauspiél aei des beate Beforderungsmittel
diese unsere Muttersprache, die schon zu Zeiten Karla des
IV des BUrgerrecht in der gelehrten Republik erhielt, zu
empfehlen und Liebe fUr dieselbe einzuflosen.
4. Jedermann von Verstande und Kenner der Geschichte weis,
dass die Schauspielkunst auch Einfluss euf dia Sitten des
Staata gehabt und habe, dass sie in vielen Pallen die Begriffe lautere· und den Menschen bilde, de nun ein grosser
Teil des Publikums des Ver~ und Einflusses der Schauspiele durch Mangel an der Kenntnis der deutschen Spreche
entbehren muss, so glaubt man such diesem Teile durch AuftUhrung regelmassiger bohmischer Schauspiele Nahrung geben
zu kannen, welches reinere VergnUgen er sich um einen sehr
billigen Preiss viel lieber erkaufen wird, ale wenn er
blos aus der Lacke des rohem VergnUgens schopfensollte.
Prag, den 10. August 1764
Pranz Gerschick
Sbírka listin papírových, sign. IV-2908/a.

64

38/

1786, 18. dubna
Gubernium oznamuje pražskému magistrátu, že herci Vincenc Antong, František Hopfler, Antonín Zappe a František
Sewe mohou hrát v českých městech české hry, německé operety, dohry a balety.

Prager Stadtrat
Da Seine Majestšt auf der Prager Scheuspielere Vinzenz
Antong, Franz Hopfler, Anton Zappe und Franz Sewe allerunterthanigstes Gesuch, in den bohmischen stšdten regelmassige
bohmische Stucke, deutsche Operetten, Nachspiele und Ballette auftUhren, dann uberall ein Schauspiel zum Besten des Armeninstituts geben zu dorfen, zu entschliessen geruhet haben ,
es ihnen jedoch ohne privativo zu gestatten, so ist diese allerhochste Bewilligung den Impetranten kundzumachen, anbei aber dieselben an die bestehende Ordnung, nech welcher sich
jede Truppe bei der Landesstelle oder den Kreisamtern um die
Er~aubnis, in Landstšdten die von dem Kreisamte approbiert e
Schauspiele auffUhren zu dorfen, zu melden hat, anzuweisen.
Magistrát hl. města Prahy - Publ. 1786, II/462, kartÓn 78 .

1786, ll. května
Gubernium sděluje pražskému magistrátu, za jakých podmínek povoluje hercům Antongovi, Hopflerovi, Zappemu a Sewemu zřízení divadla na Novém Městě.

391

Prager Stadtrat
Infolge der hochsten Entschliessung _vom 6. April d. J.
1st denen Schauspielern ••• auf ihr weiteres Gesuch erlaubt
worden, auf der Neustadt Prag ihre Bine eroffnen zu kannen,
jedoch gegen den:
1. Dass selbe ein Stuck zu Handen des hiesigen Armeninstituts geben,
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2. lauter zensur.iete Stucke auffUhren und
). daa Ort, wo sie Schauspiele zu geben gedenken, dem Magistrat anzeigen eollen1 welches daher ihnen zu bedeuten 1st.
Der Mrgistrat wird das von diesen SchauE~ielern anzei•
gende Ort mit Beiziehung des Polizeidirektors wegen der
Feuersgefahr genau untersuchen und die fernere Anzeige
ber die Sicherheit des Orta anhero erstatten; endlich aber
auf die Abgabe des Einkommens vo.n jenem fňr das Armeninstitut zu gebenden Schauspiel wachen lassen.

u-

Magistrát hl. města Prahy - Publ. 1786, II/462, kartÓn 78.

40/ 1786, 1. června
Žádost čtyř pražských herců o povolení postavit vlastní
divadlo při kašně na Kaňském trhu (Václavském náměstí).
Wohlloblicher Majestrat I
Denen endesunterzeichneten Prager Schauspielern wurde
von einer hohen Landesstelle die ErlaubnU. erteilt und
durch einen wohlloblichen Majestrat intimiert, dass sie auf
der Prager Neustadt ein Theater errichten dnrften, um regelmassige bohmische und deutsche Stucke, Operetten, Nachspiele und Balletta aufzufUhren.
Da nun zu diesem Unternehmen ohnumganglich ein Platz
vorgefunden werden musste, weil kein Privatsaal zum Theater
tauglich war, so melden sie gehorsamst, daaa sie gesonnen
sind, auf den sogenannten Rossmarkt rechts gleich an den St.
Wenzel-Rohrkasten eine Hutte aufzuschlagen.
Weshalben sie einea wohlloblichen Majestrat ersuchen
wollten, ihnen in der erwohnten Bitte zu willfahren und
auch die notigsten VerhŠltnisse hierein zu ertheilen.
Magistrát hl. města Prahy - Publ. 1786, II/462, kartón 78.
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41/ 1786 , 3. června
Magistrátní koncept povolení stavby divadelní "Boudy"
na Koňském trhu •
.\n die Prager Schauspielere Vinzenz Karl Antong, Franz
Sewe, Anton Zappe und Franz Hopfler.
Denenselben wird die gebetene Bewilligung erteilet, sich
eine Schallbiihne auf dem Rossmarkt an dem Rohrkasten ohnweit
der Hauptwache zu errichten, und wird ihre Schuldi gkeit se~
an monatlichen ZUna fUr den Platz 4 fr. bei der hierortigen Gemeindkassa allmonatlich bar abzufUhren.

An die Preger Gemeindkassa
Man hat denen Scheuspielern ••• gegen monatlichen r.eldzUns per 4 fr. die Bewill igung erteilet, sich eine Schaubiihne von Brettern auf dem Rossmarkte an dem Rohrkasten •••
errichten zu darfen .
Magistrát hl. města Prahy - Publ. 1786, II/462, kartón 78.

42/ 1786, 18. července
Podnikatelé Vlasten eckého divadla ne Novém M ě stě žádají
o povolení p.Hatev ě t v "Boudě" ještě jednu galerii.
Hoch- und wohlloblicher Stadt-Magistret I
Die Zufriedenheit eines hohen und gnadigen Adels els
auch eines geschatzten vaterlmdische_n Publikums veranlasst
untenbenannte Unternehmers des neustadter Vaterlandischen
Theeters einen hoch- und wohlloblichen Stadt-Megistrat in
Ehrfurcht und Unterthš- i gkeit zu bitten, dass Bittstellere
noch eine solche noble Galerie, wie gegenwartig im Theater
befindlich, euf der endern Sei te erbeuen dUrften, zu V!elcher
Erbauung ihnen ohnumganglich notig iBt, dess die darzu gehorigen Grundbalkens von eussen der Hutte ebenso wie euf der
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kaiserrichterischen Seite in die Erde eingegraben, wozu ihnen· ein Ellenraum von anderthalben Ellen notig und eettsam
erforderli ch iet.
Sie wiederholen diese ihre Bitte mit der Erinnerung selben eine beldige R~solution zu gewahren.
Magistrát hl. města Prahy - Publ. 1786, II/462, kartón 78.

43/ 1799, 24.
Přísežní

června

stavební znalci na příkaz magistrátu
hrubý popis a stavební odhad divadla v Kotcích.

pořizují

Loblicher Magistrat.
Unterzeichnete geechworne Bauverstandige 0rhilten von
einea loblichen Stadt-Magietrate den Auftrag unter der Geechaftszahl 8776 des im 1. Hauptvi ertel sub Nro 282 et 283
liegende Kotzentheater abzuechatzen und hievon den Schatzungswert einzubringen.
Zufolge dessen haben selbe in Gegenwart deren hiezu bestimmten Kommisir2 F: atssekretar Herrn Wenzel lliedel und
Auskultanten Herrn Anton S~~er sich den 18ten d. M. 1. J.
dahin begeben und allda befunden, dass bei Eingang ein Vorhaus, eine Hauptstiege, linka 3 Vorhauser, eine Kammer, aine Zimmer, welche Teile unausgebauet sind; neben ein grosses Zimmer, rechte ein Zimmer, Kammer, nebst kleinen Kuchel mit Rohr- und Fuesboden versehen, dann des Kotzentheater, welchee 28 Klafter leng und 8 Klafter breit ist, wo
in dem unterwartigen Teil 3 abgeteilte Quardaroben, wovon
eine gewolbt, die ubrigen mit Rohr- und Fuseboden vereehen,
vorgefunden wurden, von dieeem Theater eind die Ringem~uern
in gutem Stand, ausserlich iet eine StUge von Bretterwerok
gegen den St. Gallipletz errichtet und die innerlichen von
Holz erbauet.
Des Dech anlangend ist 1m guten Standa, mit Doppelzie-
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geln
den;
Lage
2200

eingedeckt und gěnzlich gepfleatert vorgefunden wordieses benannte Gebaude wurde nech der da befundenen
von uns auf zwei tausend zwei hundert Gulden, sage
fr., anerkannet.

Sbírka listin papírových sign. I-1127/4.
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Miroslav M o u t v i c
AREÁL NÁRODNÍHO DIVADLA
ďsilí předbřeznové generace našich obrozencd o zřízení
samostatného českého národního divadla vytvořilo program,
jehož splnění si vyžádalo vynaložení velké energie, důvti
pu i vytrvalosti dlouhé řady vlasteneckých pracovníků a
živou podporu všech vrstev národa.
Písemné a jiné dokumenty o této všenárodní, takřka půl
stoleté akci jsou dnes uloženy podle své provenience v řadě
archivů ČSR, mimo jiné i v Archivu hlavního města Prahy. V
této stati upozorním na některé z nich, zvláště pokud se týkají otázek majetkoprávních a stavebních ll. ·
V počátečních fázích hnutí o zřízení Bárodního divadla
bylo vedle otázek ideových velmi důležitou záležitostí umístění proponované budovy. Proto již v žádoRti z 15. ledna
1845, předložené českému zemskému stavovskému výboru, je požadováno, aby pro budovu českého divadla byl předurčen pozemek na tehdy novém nábřeží v Praze na Starém Městě (dnes
Smetanovo nábřeží), přibližně v místech dnešních domů čp.
1012/I, 334/I a 995/I 21 • Požadovaný pozemek byl tehdy v majetku českých stavů. K jednání o určení tohoto pozemku za
staveniště Bárodního divadla však nedošlo.
Při jednání o umístění Národního divadla byla v následujících letech navrhována pro stavbu budovy i jiná místa
v Praze, v řadě případů vysloveně nevhodná. Tak se objevil
Úmysl zřídit české divadlo v Kotcích na Starém Městě a pro
sklad dekorací využít zrušený kostel sv. Martina ve zdi,
přestavět na divadlo tehdy zrušený kostel sv. Mikuláše u
Staroměstského náměstí, případně využít na divadlo zrušený
kostel sv. Michala. Značně se rozvinulo jednání o stavbu budovy Národního divadla na tehdejším Josefském náměstí (dnes
náměstí Republiky) a na dolním konci Václavského náměstí.
O umístění Národního divadla bylo však vlastně rozhod-
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nuto, když výbor Sboru pro zřízení českého národního divadla přijal nabídku paní Eleonory Schlosserové , rozené Richterové , kter á p rost ř edn i ctvím svého man žela, pražského advokáta dr. Karla Schlossera, nabídla počátkem roku 1852
Sboru objekt bývalé solnice čp. 223/II s připojenými pozemky za 45.000 zlatých 31. Jednání o koupi pozemku s budovou
staré solnice probíhala hlavně v letních mě sících roku 1852.
Kupní smlouva byla uzavřena 1). září 1852 a 2. srpna 1853
byl proveden vklad do pozemkových knih 41 • Podle vyjádření
komise složené z architektů Niklase, Novotného a Schoebla
bylo zakupované staveniště vhodné co do polohy a takřka nadměrné co do velikosti 5/
Léta bachovského absolutismu činnosti Sboru i myšlence
rychlé výstavby Národního divadla nepřála. Byl sice ještě
sestaven stavební program, v roce 1854 proběhl konkurs na
vyhotovení plánů Národního divadle, ale na zahájeni stavby
nebylo pomyšlení. V té době trp ě l Sbor i nedostatkem finanč
ních prostředků. Zakoupené staveniště se solnici bylo pronajímáno. Mimo j iné zde byl sklad uhlí a stáje pro koně.
Č e ské divadelnictví bylo pak i nadále v područí tehdy němec
kého Stavovského divadla.
Nové období pro české divadlo nastalo až po vojenské porážce Rakouska v bitvě u Solferina, dehravší se v roce 185~
jejímž vnitropolitickým následkem byl pád bachovského absolutismu v Rakousku. Za této situace byl v dubnu 1861 na znovu zasedajícím českém zemském sněmu podán návrh, aby byla
rovnoprávně vyřešena otázka českého divadla, a to i případ•
nou jeho výstavbou. Návrh byl sněmem přijat a zemský výbor
byl zplnomocněn, aby usneseni sněmu provedl. Na zasedání
zemského výboru konaném dne 21. ledna 1862 bylo pak přija
to usnesení, aby "prozatímní, v lehčím slohu vyvedené divadelní stavení ještě v běhu příštího letního času vyvedeno
a potřebně opatřeno bylo".
Na základě uvedeného usnesení zemského výboru došlo k
čilému jednáni mezi zemským výborem, městskou radou v Praze

J
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( jako představitelkou obce) a pražským magistrátem ( j ak ožto
orgánem vykonávajícím v Praze Úkoly st á tní~právy). Písemn os t i z tohoto jednání j s ou mezerovit ě zachovány v Ar chivu
hl. města Prahy 61
J édnání začalo 30. ledna 1862. Prob ě hla celá řada komisionálních šetření na různých místech v Praze. Mimo zástupce z emského výboru a pražských mě stských orgánů zasáhly do
jednání : pra žské policejní ředitelství, vojenská správa,
arcibiskupský ordinariát, místodr.ž i telství, c. k. zemské
stavební ř editelství, Sbor pro post avení č esk é h o národního
divadla. O stavb ě budovy Prozatímního divadla se uva žovalo
zprvu na Josefském nám ě stí (dnes náměstí Republiky), pak
na Václavském námě stí, nakonec na č ásti st a veništ ě Národního di vadla 7/. V jarních mě sících vyhotovil profesor arch.
Ullmann plány budovy Prozatímního divadla. Po provedení
stavebního řízení bylé stavba budovy Prozatímního divadl a
koncem května 1862 zahájena a za šest mě síců dohotovena.
Prozatímní divadlo bylo otevřeno 18. listopadu 1862, a to
hrou V. Hálka "Král Vukašín".
Stavební náklady na Prozatímní divadlo dosáhly částky
106.626 zlatých 82 krejcarů včetně vybavení. Stavební pozemek pro budovu postoupil Sbor zemskému výboru s podmínkou,
že Prozatímní divadlo bude součástí budoucího Národního divadla, a v případě, že by Národní divadlo bylo postaveno na
jiném místě, že budova Prozatímního divadle i s oddělenou
částí pozemku spadne do vlastnictví Sboru pro postavení čes
kého národního divadla.
Z písemností o jednání při přípravě stavby Prozatímního
divadla jsou vzaty ukázky, otištěné v přílohách II, III a
IV 81. Budova Prozatímního divadla sloužila svému Účelu až
do otevření Národního divadla a všichni současníci na toto
divadlo velmi rádi vzpomínali. Vedle budovy Prozatímního
divadla stála na staveništi Národního divadle ještě i stará
solnice, ale její stř·echa byla snesena a nahrazena rovnou
terasou. Definitivně byls zbourána budova bývalé solnice
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v září 1867, kdy již byla připravována stavba nové budovy
Národního divadla.
V době výstavby Národního divadla v letech 1868 až 1881
se ukázalo, že staveniště, které v roce 1852 bylo považováno za nadměrné pro budovu divadla a uvažovalo se proto o víceÚčelovém využití objektu i pro kavárnu a jakési společen
ské středisko, je pro samotnou budovu divadla značně stísně
né. Počítalo se sice s pozdějším využitím prostorů Prozatímního divadla, ale jinek se staveniště nedalo rozšířit žádným způsobem 91. Vzrůst požadavků na velikost a vybavení budovy způsobil, že a~chitekt Zítek vzhledem k vysoké hladině
spodní vody a k celkem neměni telným uličním čárám měl j edinou možnost, kde mohl hledat potřebný prostor: ve vertikálním řešení celé budovy. Budova Národního divadla získala
tím na monumentalitě, ale na Úkor vnitřního uspořádání l O/
a za cenu převýšení prostoru hlediště. Vysoká umělecká Úroveň výzdoby budovy v5ak odváděla pozornost od těchto nedostatků.

Dlouhá doba výstavby, dříve netušený vzrůst stavebních
a snaha o nejlepší provedení každého detailu stavby zavinily, že se občas objevoval nedostatek finančních
prostředků, a to přes stálé provádění sbírek i velikou ob ě 
tavost všech vrstev národa. Důsledkem toho bylo, že na ještě nehotovou budovu divadla byly vloženy dvě hypotéky. Byl y
to dne 18. června 1874 zaznamenaná hypotéka ve prospěch
České spořitelny v Praze na částku 200.000 zlatých a
7. května 1881 (tj. asi měsíc před prvním otevřením Národního divadla) zapsaná hypotéka na částku 150.000 zlatých
mimo další povinnosti ve prospěch Prvního českého c. k.
priv. Ústavu ku vzájemnému pojištění orati škodám z ohně a
krupobití v Praze ll/. Stavební náklady vynaložené na budovu a staveništní zařízení Národního divadla do 12. srpna
1881, tj. do požáru, dosáhly částky 1, 522.120 zlatých
23 krejcary.
Z~ušenosti, získané s budovou Národního divadla do ponákladů
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žáru, vedly při provádění rekonstrukce budovy v letech 1881
až 1883 k výrazným změnám. Do areálu Národního divadla byla
včleněna nejen budova Prozatímního divadla, ale dne 19. prosince 1881 byla uzavřena trhová smlouva na tzv. Wolfův dům
čp. 224/II, který stál na jih od Pro~atímního divadla 121.
Areál Národního divadla tím zaujal celý blok na nábřeží a
při rekonstrukci vznikla zde v letech 1881-1883 jednotně
pojatá budova.
Z budoyy Prozatímního divadla bylo zachováno při pře
stavbách jen několik hlavních zdí a tzv. Wolfův dům byl
zbourán Úplně. Na jeho místě vznikla nová část budovy. V
nových částech Národního divadla byly umístěny tak potřeb
né provozní místnosti a zkušebny. Po dokončení stavby bylo
nakonec dne 1. září 1884 zrušeno a odepsáno čp. 224/II,
tj. zanikiý Wolfův dům l3/.
Dostavěné Národní divadlo bylo zapsáno do Domovních fassí jako zemský majetek a v zápise bylo zdůrazn ěno, že před
stavení mají být provozována v české řeči l4/

Poznámky
V litaretuře o Národním divadle všímá si těchto záležitostí poměrně nejvíce Fr. Ad. Šubert ve svém díle Národní divadlo v Praze. Dějiny jeho i stavba dokončená.
Praha 1881-1884.
2/ Viz přílohu I. Nákres byl sestaven podle plánu (parcelačního) ze 7. června 1850, který je vevázán jako pří
loha do rukopisu č. 4628 AMP (Liber contractuum officii
pontis N. ll) u folia 53.
3/ Eleonora Schlosserová, roz. Richterová, zdědila objekt
čp. 223/I~ po svém otci Antonínu Riphterovi, který byl
majitelem rafinerie cukru na Zbraslavi. Zemřel 13. prosince 1864. Starou solnici čp. 223/II koupil ze státního majetku 26. ledna 1832. Antonín Richter byl nejen

1/

•
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zdatný podnikatel (na Zbraslavi mimo rafinerie cukru
i surovárnu, mydlárnu a výrobu spodia), ale i
mužem širokých kulturních zájmů. Zajímal s• zvláště o
hudbu a značně podporoval tehdejší hudební život. Nepodařilo se mi zjistit, zda Bohumil Richter, klenotník,
který epolupodepsal žádost z 15. I. 1845 o zřízení čes
kého divadla v Praze, pocházel z této rodiny.
4/ Vklad o prod ej i staré solnice Sboru pro zřízení českého
národního divadla je zapsán do staroměstské knihy kontraktů č. 67 na fol. 61-62. Viz AMP, rkp. č. 4174. Z dohodnutých pl atebních podmínek je zřejmé, že Eleonora
Schlosserová, rozená Richterová, měla zájem, aby Sbor
pozemek s budovou staré solnice pro stavbu českého národního divadla koupil, a to i za cenu postupného •plácení kupní ceny. Prode j staveniště u nábřeží do majetku
Sboru připoutal důmy slně celou akci výstavby Národního
divadla k urbanisticky exponovanému místu, jehož kvality kolem roku 1850 nebyly ještě každému zřejmé. Okolí
staveniště mělo tehdy vysloveně periferní ráz.
5/ To byl ovšem názor odvozený z tehdejších požadavků na
vybavení divadel. V le t ech 1850-1870 tyto požadavky,
zvláště pokud se týče jevištní techniky a vybavení provozních částí divadel, rad ikálně stouply.
6/ AMP , Magi s t rát Praha, sign. B 2/458, 1862-1864. Spis
(složka označena spisovou značkou B 2/458 a nápisem
"Theater - bohmischee~ se nezachovai v Úplnosti, asi
dvě třetiny obsahu složky chybí.
7/ Místo, kde bylo postaveno v roce 1862 Prozatímní divadlo, viz v příloze I.
8/ V otiskovaných ukázkách v přílohách II, III a IV je uváděn vždy jen v laE ~ ni t ext dokumentů. Nejsou zde uvádě
ny vnějěí poštovní adre sy, záznamy o prezentaci a jiné
kancelářské poznámky, které jsou vzhledem k neÚplnému
dochování spi su někdy i nejasné. Beotiskované dokumenty
ze spisu eign. B 2/458 1862~1864 se týka j í hlavně vyšetzřídil
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řováni právních poměrů uvažovaných staveniět a záleži-

tosti procedurálních.
9/ Nepočí t ám sem drobné Úpravy hranic původního pozemku,
ke kterým došlo při zahajováni stavby. Tyto Úpravy byly
ovlivněny architekturou budovy a jednalo se vlastně o
přesné stanoveni uličních čar. Hranice původního pozemku byly tak změněny v kladném i záporném směru, vesměs
však jen nepatrně . Největěí změnou bylo vysunuti loggie
do prostoru dnešní Národní třídy.
10/ Tento stav byl (co se týče návaznosti provozních místností) kritizován řad ou pamětníků, kteří znali stav budovy ND před požárem v srpnu 1881.
ll/ Viz AMP, Domovní fasse - Nové Město, čp. 223 a 224, odd.
Břemena (Lastenstand), pag. 7 a 8. Tzv. Domovní fasse
měly obdobnou funkci jako pozemkové knihy.
12/ Tzv. Wolfův dům čp. 224/II byl velmi zadlužen. V Domovni fassi tohoto domu, která je uložena v AMP, jsou zaznamenány celkem 62 zápisy knihových břemen, případně
výmazů. Roku 1880 dům změnil majitele a 9. července
1881 byl znovu prodán.
13/ AMP, Domovní fasse - Nové Město, čp. 224/II, pag. 3.
Těsně před druhou světovou válkou byla pro Národní divadlo postavena v Divadelní ulici pomocná provozní bu•
dova čp. 1435/II, která byla zbourána v rámci právě probíhající akce rekonstrukce historické budovy ND a dostavby okolí Národního divadla. O otázce spojeni čp.
1435/II s budovou ND (zda má být zřízena spojovací
chodba nad Divadelní ulici či podzemní tunel) bvla v
roce 1938 v tisku vedena rozsáhlá polemika.
14/ AlP, Domovní fasse - Nové Město, čp. 223 a 224, vložka
3 na pRg. 3-4. Zápis je uveden v příloze v.
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Vysvětlivky

k

příloze

I

1/ řečiště Vltavy
2/ řetězový most
3/ můstek na Žofín
4/ kotviště lodí
5/ průjezdy a průtoky pod nábřežím
6/ podjezd pod Národní třídou
7/ blok domů (čp. 995/1 1 334/I a 1012/1) 1 v jehož prostoru bylo požadováfto zřízení českého národního divadla
v roce 1845
8/ budova staré solnice čp. 223/II
9/ oddělená část staveniště, kde bylo roku 1862 postaveno
Prozatímní divadlo
10/ takzvaný Wolfův dům přikoupený 1881
ll/ dnešní Národní třída
~~=~ stav roku 1850
- - - - - stav před výstavbou nábřeží ve 2. čtvrtině
19. století

Příloha

II
Číslo

873.

N o t a •

Uznávaje potřeby, aby pro česká divadelní představení
zvláštní divadelní budova vystavěna a jako zemský Ústav pě
stována byla 1 uzavřel kr. zemský výbor slavnému zemskému
sněmu předložiti návrhy k zařízení nového, důstojnosti naší
vlasti přiměřeného národního divadla pro představení česká.
Aby ale ihned pro nynějšek přáním a požadavkům českého
obyvatelstva po dramatických představení I I I všemožně zadost učiněno bylo 1 uzavřel dále zemský výbor 1 prozatím až
do té doby 1 nežli by stálá divadelní budova vystavěna byla 1
zaříditi proviaorium v tom 1 aby prozatímní, v lehčím slohu
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vyvedené divadelní stavení ještě v běhu příštího letního
času vyvedeno a potřebně opatřeno bylo.
Zemský výbor má zato, že by mu pro takové provisorní
divadlo spůsobných místností na Josefově náměstí tím jistě
ji nalezti možno bylo, an to již v roce 1849 slavná obec
Pražská ze stejné příčiny svou ochotnost projevila, takové
podniknutí přenecháním potřebných místností na Josefově náměstí podporovati.
Protož dovoluje si zemský výbor žádati slavnou městskou
radu, aby na Josefovu náměstí potřebné k tomu Účeli stavební místo na čas desíti let přenechala; zemský výbor s důvě
rou očekává, že slavná městská rada co nejochotně.ji ruky podá ku podpoře podniknutí, kterým by potřebám ~ak značné čá
sti obyvatelstva tohoto hlavního města zadost učiněno býti
mohlo.
Jelikož ale zemskému výboru z dřívějších vyjednávání známo jest, že svato-Jindřišskému /1/ chrámu jistá práva ohledně Josefova náaěstí přisluší, a .1 elikož též možno jest, že
ještě jiným korporacím nějaké oprávnění ohledně tohoto náměstí připadá, však ale tato záležitost stavby prozatímního divadla, poněvadž se ještě v běhu příštího času letního
docíliti má, velmi nutná jest: dovoluje si zemský výbor,
důvěřuje, že žádost jeho u hlavní věci, t.j. přenechání
místností stavebních na čas desíti let u slavné městské
rady povoleno bude, již nyní spolu žádati za sdělení, jakých vselikých /1/ práv by se u přenechání tohoto stavebního místa dotýkalo, a pod jakými výminkami by sjednocení v
směru obmýšleném usnadniti se dalo.
Bejrychleji a nejpřiměřeněji by se této záležitosti
prospělo tím. kdyby se sestoupení všec~ interessentů pojednou k Ústní úmluvě státi mohlo, ~ tím se předešlo rozvláčnějšímu, věc prodlužujícímu písemnému vyjednávání.
Kdyby slavná městská rada za možno uznala a náchylna
byla takové komissionální sestoupení in~eressentů ohledně
Josefova náměstí uspořádali a usnadniti, cítil by se tako-
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v této záležitosti zemský výbor zvláštně poa žádal by v tomto případu jen, aby mu sděleno bylo, kdy by k takovému Ústnímu všeobecnému vyjednávání zdejší odeslenec přistoupiti měl.
Ohledem ne nutnost věci doufá zemský výbor, že mu lze
co nejdříve očekávati zprávu o ochotných uzavřeních slavné
mě stské rady v žádané záležitosti této.
Od zemského výboru království Českého.
V Praze dne 21. ledne 1862.
Nejvyšší maršálek :
Nosti tz
Slavné městské radě král. hlavního města Prahy.
vým

přispěním

vděčným

Příloha

III
K

číslu

2755.

N o t a •

Zemský výbor obrátil se dopisem od 12. března t. r. čís.
2755 v záležitosti postavení prozatímního divadla pro česká
představení k slavné městské radě a žádostí, aby pro ten
pád, kdyby divadlo prozatímní se ne zední části staveniště
při nábřeží stavěti mělo, povolení ohledně odstranění neb
přeměnění světlíků nad průjezdy k vodě vedoucími, pak ohledně výstupku risalitu na náhřeží uděleno bylo.
Pro ten případ ale, kdyby na řečeném staveništi při nábřeží k stavbě prozatímního divadla nepřiŠlo, žádal zemský
výbor dále, aby mu slavná městská rada dovolila na hoření
části Svatovácslevského trhu blíže brány koňské slušné divedlo prozatímní se stěnami křížovými na 10 let •rváni pod
těmi samými výminkami, jak na Josefovo náměstí v Úmyslu bylo, vystaviti a aby k tomu cíli potřebná místnost vyšetře
na byla.
Jelikož takové prozatímní divadlo do podzimu t. r. dokonale vyvedeno býti má, a ji"ž velmi na čase jest, aby se
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k započetí atavby přikročiloa dovoluje si zemský Tibor !ádosti BTá od 12. března t. r. č. 2755 v obojím směru k pojednání a vyřízení jak možno nejrychlejšímu co nejanažněji
odporučiii.

Od zemského výboru království Českáho.
V Praze dne 19. března 1862.
Za nejvyššího maršálkaa
Bohui
D0 r Brauner /!/
Slavné

Příloha

městské radě

Pražská.

IV
L

Čía. 27358
N o i a •

Dle váženého dopisu vysoce slavnáho král. výboru zemského od 28. dubna b. r. č. 1279 byly stavební plány na vystavení prozatímního národního divadla dne 30. dubna od komise skoušené, magistrátní zprávou ode dne 1. květne 1862
č. 24664 c. k. stavebním ředitelstvím zemským vysoce alavnámu místodržitelství k schválení předloženy, načež tato
stavba vys. dekretem od 10. května 1862 č. 24982 take
schválena byla, jak následuje:
"Nachdem der projektierte Bau eines bohmischen Interims-Bazional-Theatera aut dem zwiachen N° 224 in der
·;. Quai-Gaaae und der Ursulinergaase betindlichen Bauplaze
nech den vorgelegten Plinen aowohl von der Lokalkommission ale von der Landesbaudirekzion technisch austUhrbar betunden, und weder in Bezug aut Feueraicherheitsnoch aut Inundazions- und aonatige otfentliche Rucksichten beanstšndet worden ist, ao tindet dia Statthalterei zu diesem Bau den Konaens gegen dem zu ertheilen,
daaa dia kommisaionellermittelten Regulierungalinien
gegen dia Quai- und Uebertuhrgasae zu genau eingehalten,

'
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die in den Grundplinen angedeuteten Eisenschliessen
auch richtig eingezogn., dann die llaurer- und Zimmermannsarbeiten mit besonderem Pleisse und aller Sorgfalt
ausgefUhrt werden.•
O tom se slavné městské radě v Úctivosti vědomost dává
s tím doložením, že se strany zástupce slavné obce pana
radnÍho Jana Novotného při komisi zůstaveno bylo, že záležitost, zdaliž se z .této stavby poplatek na udržení prdl0vů
platiti má, od slavné mě stské rady vyřízena býti má.
Protokol se pod •;. vzděluje.
Od magistrátu král. hlavního města Prahy
dne 12. května 1862.
Purkmistr:
Pštrosa
/Adresát: Slavné městské radě/

Příloha

V

č. 45118
Podlé prohlášeni výboru zemského v Čechách a sboru pro
zřízení českého divadla v Praze ze dne 28. řijna 1884,
pak notářského osvědčení listinného ddto v Praze dne
13. srpna 1884 a vysvědčeni c. k. policejního řiditel
stvi ddto v Praze dne 29. srpna 1884 P. P. p o z n a m e n á v á se, že k r ' 1 o v st v i č e. s k é
(fond domestikální) svým výborem zemským jest tim orgánem, jenž nastoupil vedle smlouvy ze dne 13. září 1852
sub pras. 2. srpna 1853 č. 11964 zaneěené ne místo výboru pro zřízeni českého národního divadla v Praze ve
vlastnictvi domu č. p. 223 a 224 - II v Praze s tim vě
nováním, aby v nich dávána byla dramatická představení
v č e s k e ř e č i (to jest prováděny byly českoslo
vanské činohry a zpěvohry, opery, frašky a. t. d./ s tim

3. Pras. 17. listopadu 1884
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vedlejšim Účelem, že tam - bez ujmy onomu hlavnímu Úče
lu - též provozovuy býti mohou pantai.my, tance, oratoria, všeobecne koncerty a podobné koncertý umělecke .
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Bohdan Z i 1 y n s k y j

PRJŽSKJ SAMOSPRÁVA A NÁRODNf DIVADLO V LETECH 1881-1883
/Výpisy z protokold schUzi městské rady a sboru obecnich starších/
Chceme-li sled ovat základní rysy vztahu mě sta Prahy ke
Národniho divadl a v období let 1881 až 1883 , je tře
ba opřít se v prvé ře t ě o protokoly schůzí orgánů městské
samosprávy. Zde se promí taly všechny otázky vztahu města k
dostavbě a obnově budovy ND a jejího vnitřního vybavení. ~
kolem následujícího soupisu bylo shromážděni relativně Úplného souboru zpráv, umožňující základní přehlédnutí celé
problematiky a její hlubší zpracování v budoucnu.
Časové vymezení soupisu na období od ledna 1881 do prosince 1883 je dáno skutečností, že šlo o nejddležitější léta z hlediska vztahu města k ND. Především požár divadla v
srpnu roku 1881 a následující období veřejných sbírek na
obnovu budovy umožňují sledovat, jakým způsobem reagovali
reprezentanti české správy hlavního města království na události a do jaké míry poskytli aktivní pomoc Sboru pro zří
zení českého národního divadle. Zároveň výpisy usnadňují
posouzeni vztahu městské rady k ND v období předcházejícím
požáru, kdy se připravovalo slavnostní otevření divadla, a
v době kolem skutečného a definitivního otevřeni, ke kterému došlo po dvouleté rekonstrukci vyhořelé budovy. V budoucnu bude třeba shromážděný materiál doplnit, především
s přihlédnutím k období před rokem 1881. Jen tak bude možno
prohloubit pohled na vztah pražské obecní reprezentace k
stavbě ND od jejího počátku až do Úplného završení.
Pre.menem soupisu jsou především knihy protokold echUzÍ
městské rady ll. Protokoly jsou nejponrobnějším pramenem,
zachycujícím jednání schůzí městské rady. Protože však prů
běh schůzí nebyl stenografován, obsahují protokoly většinou
pouze rozhodnutí projednávaných otázek a nezaznamenávají
stavbě

•

případnou

diskusi a názory jednotlivých městských radních.
výrazným pramenem se ukázaly být z hlediska počtu
zpráv o ID knihy protokolů ze zasedání sboru obecních starších 21. Zde nalezený materiál je podstatně chudší, ačkoli
na zasedáních sboru byly pořizovány stenografické protokoly.
Zprávy, dochované v protokolech sch~í městské rady,
j sou tedy nejÚplnějším a nejvšestrannějším svědectvím o poměru pražské obce k ID a o projednávání a řešení otázek, z
t ohoto poměru yYplývajících. Příslušné zprávy byly jen v mi·
nimální míře podchyceny v soudobém pražském denním tisku 3/ ,
a proto má j ej·ich vydání nespornou cenu. K uveřejnění byly
vybrány pro doplnění i takové zprávy, které dokreslují obraz vztahu pražské městské rady a sboru obecních starších
k ID v širším kontextu. Jedná se o zápisy, zachycující rozhodnutí ve věci jiných pražských, popřípadě mimopražských
divadel, o doklady vztahu pražské obce k uměleckým osobnostem spjatým svou činností s ND, apod. 4/
Sledujeme-li, jak často se záležitosti ID dostávaly na
pořad jednání schůzí městské rady, zjištujeme samozřejmě
jistou nerovnoměrnost. V roce 1881 se největší počet zápisů soustředuje na duben a květen, respektive srpen a září.
Zatímco v prvém případě jde o zprávy, dokládající dokončo
vání některých stavebních prací a přípravy na slavnostní otevření divadle, je prudce narůstající počet zpráv ze srpna
a září spojen s požárem ID a s organizací různých akcí ve
prospěch jeho obnovení. V roce 1882 počet zpráv poklesá a
teprve v jarních a podzimních měsících roku 188) množství
zápisů výrazně vzrůstá v souvislosti s dokončováním oprav a
se slavnostním otevřením novostavby.
Vztah pražských samosprávných orgánů ke stavbě ID byl
významně ovlivněn skutečností, že se nejednalo o podnik
městský, ale celozemský. Tato skutečnost se od počátku projevovala v charakteru i činnosti Sboru pro zřízení českého
národního divadle. Přesto byla pražská obec k celému podniku výrazně vázána, což se plně projevovalo právě na počátku
Méně

..
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osmdesátých let. Celá řade předních představiteld pražské
obce působila tehdy ve výboru Sboru. Tak v roce 1881 vykonával funkci jednatele městský radní dr. Robert Nittinger
a mezi členy výboru nalezneme i pražského purkmistra Emiliána Skramlíka a další tři městské radní (Benedikta Barocha,
Jos efa Kličku a Ferdinanda Vališe). Pokud jde o pražské obecní starší, bylo jich ve výboru Sboru zastoupeno devět z
celkového počtu 22 člend. Pražský obecní starší ~. L. Rieger byl dokonce předsedou Sboru 51.
Z uvedených čísel je jasně patrný zájem pražské reprezentace o záležitosti ND, stejně jako její možnost do jisté
míry ovlivňovat činnost Sboru. Je také zřejmé, že zajištění
stálého kontaktu výboru Sboru s pražskou městskou radou nemohlo být složitým problémem. Tento kontakt musel být soustavný už z toho důvodu, že budování ND, probíhající přímo
na Území Prahy, vyvolávalo nutnost řešení celé řady právních a finančních otázek různého charakteru a závažnosti.
Bez jejich překonání by nebylo možno Úspěšně dokončit stavbu a odevzdat divadlo stanovenému Účelu.
Výbor Sboru byl iniciátorem velké části jednání městské
rady, spjatých a ND. Ve sledovaných třech letech přijala
rada asi 20 rozhodnutí, souvisejících s přípisy nebo žádostmi Sboru. V záležitosti divadla aktivně vystupovali
rovněž ti z městských radních, kteří byli zároveň členy výboru Sboru, zvláště jeho jednatel, radní dr. Nittinger. V
několika případech lze doložit i intervenci purkmistra nebo
jeho náměstka. Jiné instituce a organizace vystupují v této
souvislosti méně výrazně. Podíl městské rady na řešení něk
terých otázek kolem ND si vynutil zapojení různých měst
ských podnikŮ do příslušných vztahů a vazeb. Často proto
vystupuje v zápisech Pražská obecní plynárna, ojediněle také městská pojištovna a spořitelna.
Jak dosvědčují shromážděné zápisy ze schdzí městské rady, byla jednou z hlavních otázek, dotýkajících se vztahu
města k stavbě ND, finanční Účast na některých stavebních
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pracích. Příslušné otázky se objevují na programu jednání
v prdběhu sledovaných let nejsoustavněji. Podíl města na
finančním zajištění stavby nebyl malý už v období předchá
zejícím požáru divadla. Je třeba zmínit především částku
60000 zl., povolenou v roce 1880 na stavbu vodovodu do divadla a splacenou ve dvou termínech 61. V období před požárem ND byly dále řešeny otázky proplacení plynového osvět
lovacího zařízení v divadle 7 / a případný podíl města na
nákladech, spojených se al&Ynostním otevřením ND 8 1
Požár novostavby si vynutil novou aktivitu města v otázce finanční podpory ND. Bezprostředně po neštěstí byla
z městských financí povolena na Účel znovuzřízení ND část
ka 50000 zl., stejnou sumu udělila jen o málo později i
pražská městská spořitelna 91. V období před definitivním
otevřením opraveného divadla se na pořad jednání měatské
rady dostávaly další finanční otázky, jako hrazení Úhrad
za zesílenou hasičskou stráž v divadle lOl, financování úprav jeho okolí apod. ll/ V celé řadě případů město vycházelo vstříc požadavkům a potřebám divadelního sboru.
Jiná byla situace v případě podpory slavností, spojených s otevřením ND. Jak je patrné, zaujímali zástupci mě
sta v této záležitosti opakovaně negativní poeto~, motivovaný ekonomickou neefektivností podobných akcí l~l. Město
se takto snažilo vyhnout nadbytečným výdajům. Na druhé
straně městská rada v téže době finančně podpořila záměr
vybudování českého divadla v Brně l3/ a udělila peněžní pomoc pozůstalým po obětech požáru ve vídeňském Ringstheatru 14/.
Odhlédneme-li od čistě finančního aspektu, týkají se
zápisy z věcného hlediska zejména Úprav a osvětlení nejbližšího okolí divadla 15 /a přestavby a odprodeje sousedního
domu čp. 224- II 161. Jiná rozhodnutí rady řešila problematiku vedení dopravy kolem budovy divadla l7/. Obsahem
některých zpráv je organizace slavnostního otevření ND v
roce 1883 a pobyt zahraničních hostů, zejména delegace měs-
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ta Krakova 181.
Velký soubor zpráv se vztahuje k organizaci protipožárních opatření v divadle a k Účasti měs tského hasičského sbor u při ochraně budovy l9/. Ostatní nalezené zprávy, dokládající stav pražského hasičského sboru kolem roku 1881 a dokresl ující jeho neÚspěšný zásah proti požáru RD, nebyly do
tohoto souboru pojaty a jsou zařazeny až do následujícího
pramenného příspěvku 201.
Poměrně pozoruhodný je další okruh zpráv, informujících
o snaze městské rady vystoupit jako mecenáš v oblasti dramatického umění. Stalo se tak vypsáním konkursu na historické drama z pražských dějin, které mělo být uvedeno během
prvé sezÓny definitivně otevřeného ND. Příslušné zápisy ze
schůzí městské rady jsou zde přetištěny, obsáhlejší dokumentace k celému neÚspěšnému pokusu je uveřejněna v samostatném pramenném příspěvku 21 7.
Některé problémové okruhy, vztahující se k obnově ND,
se v zápisech ze schůzí rady projevují jen v minimální míře. Jde zejména o otázku sbírání příspěvků na obnovu ND,
které se od srpna 1881 scházely mj. v presidiu městské rady. Bližší doklady k tomuto tématu obsahuje samostatný pří

spěvek

22 1.

Přestože
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problematika ND zaujímá v rámci zpráv, podchycených v soupisu, prvořadé místo, neomezovaly se vztahy
městské rady k soudobému divadelnímu životu jen na tuto
scénu. Lze upozornit na zprávu o Úpravách Nového českého
divadla, k nimž městská rada rovněž přispěla svou podporou 231. O kladném stanovisku k Úsilí o založení českého
divadla v Brně byla už učiněna zmínka. Pozornost si zasluhují i ojedinělé zprávy o německém zemském divadle v Praze.
Doklad o bezplatném postoupení části obecního pozemku této
i nstituci naznačuje, že městské orgány se snažily prokazovat podporu i ve vztahu k divadelnímu podniku druhé pražské
a zemské národnostní skupiny 241.
Sbor pražských obecních starších nevyvíj el ve věci ND
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samostatnou iniciativu. V jeho jednáni se objevuji ty otázky, které řešila městská rada, a namůžeme postihnout odlišnosti v přístupu obou instituci k problematice. Sbor obecnich starších schválil všechny městskou radou navržené výdaje, související s obnovou ND a Úpravami jeho okolí.
Celkový obraz poměrů zástupců pražské obce k dostavbě a
obnově ND v letech 1881-1883 naznačuje pozitivní vztah měs
ta k divadlu, který se neprojevoval jen deklarativně, ale
byl naplněn konkrétními činy. Lze konstatovat, že postup obecních zástupců v těchto otázkách byl jednotný a z příslu š
ných zpráv nelze vyčíst nic, co by naznačovalo spory nebo
polemiky. Ani zbývající němečtí zástupci, zasedající v měst
skfch samosprávných orgánech, se nesnažili komplikovat podporu města ve prospěch obnovy divadla.
V závěru uvádíme stručné poznámky ke způsobu vydáni výpisů. Byly přetištěny pokud možno v Úplném znění a z pravopisného hlediska v některých případech upraveny směrem k
současné normě. Výpisy jsou sestaveny do chronologických řad
- nejprve jsou vydány zprávy ze schůzi městské rady a poté
ze zasedání sboru obecních starG{ch. V případě dvou schůzi
městské rady, věnovaných Úplně · 10 z větší části záležitostem ID, byl vydán protokol sch~e, resp. jeho příslušná
část, v Úplnosti. U výpisů ze schůzi městské rady ~yla vynechána jména příslušných referentů a případně uvedená podací čísle písemnosti. Pro orientaci je uvedeno · vždy při
slušné f~lio knih protokolů schůzi městské rady, V případě
zasedání sboru obecních starších neni foliace rukopisů dosud provedena. V zájmu zkráceni textu bylo použito zkratek:
BD (pro lárodni divadlo, resp. divadlo lárodní), MR (pro
městskou radR), m. r. (pro označeni městských radních) a
OS (pro označení obecních starších).

t
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Poznámky
·,

J

1/ Uloženy v depozitáři AMP v Novém Studenci, okres Havlíč
kův Brod. Ve sledovaných textech obsahují jednotlivé
knihy protokolů zápisy vždy za jedno čtvrtletí.
2/ Uloženy rovněž ve výše uvedeném depozitáři AMP. Pro in- ~
formaci byly prohlédnuty také tamtéž uložené knihy zá- ·
pisů o schůzích magistrátu, které však neobsahují kon- ·
krétní materiál o ND.
31 Srv. např. zprávy, otiskované pod titulem Z městské' ·J'Bdy v rubrice Denní zprávy Národních listů.
4/ Výpisy z protokolů schůzí městské rady (dále jen MR)
č. s, 26, 46, 50, 108.
5/ Uvedený výčet je zpracován podle seznamu členů výboru
Sboru, uvedeného v provolání, které otiskly Národní listy 21, 1881, č. 195 (14.8.) na titulní straně.
6/ MR č. 4, 13, 48, 56, 77.
7/ MR č. 1, z období po požáru č. 57.
8/ MR č. 19.
9/ MR č. 28, JO; výpisy z protokolů zasedání sboru obecních starších (dále jen OS) č. 1.
10/ MR č. 36, 39, 89, 100.
ll/KRč. 104, 107, 108, 118; OS č. ll.
12/ MR č. 19, 103. Městská rada měla přesto určité výdaje
v souvislosti se slaVnostním otevřením divadla, srv.
č. 120 a 123.
13/ MR č. 3, 22.
14/ MR č. 52; OS č. 4-6.
15/ MR č. 5-6, 10-12, 43, 63, 73, 75, 96~ 98, 104, 105, 107,
114-118; os č. ll 8 12.
16/ MR č. 82, 83, 90, 91, 127; OS č, 10.
17/ MR č, 25, 119.
18/ MR č. 120-123, 125; OS č. 13. K organizaci slavností,
uvažovaných v roce 1881, srv. MR č. 7, 15-20, 23.
19/ MR č. 29 , 33, 36, 39, 54, 65, 67, 74, 75, 89, 99, 100;
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os

č.

4.

20/ J. Pešek - B. Zilynskyj, Požár Xárodního divadla a městský hasičský sbor v Praze. Viz níže str. 122-143.
21/ MR č. 86, 87, 88, 93, 109, 110; OS č. 9. B. Zilynskyj,
Konkurs o drama z dějin Prahy pro Xárodní divadlo
(1883-1884), viz niže str. 208-239.
22/ KR č. 35. Srv. skupinu žádostí o prominutí poplatku za
plyn, spotřebovaný při kulturních akcích, konaných ve
prospěch XD (č. 37, 41, 42, 44, 45 a 47). O sbírkách
pojednává příspěvek E. Čakrtové a F. Holce v tomto
sborníku, str. 144-207.
23/ KR č. 60, 68.
24/ KR č. 64, 69; OS č. 7 a 8.

~
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Edice
Vipisy z

p ~o t oko l ů schůzí městské

rady

Rok 1881
1/ 7. ledna
Pan m. r. dr . Nit t i nger sdě l il , že Sbor pro zřízení ND
uzavřel ujednání s firmou Emil Standt & Comp. ve Frankobrodě o zaří zení plynové~ o osvětlení na jevi šti ND, kteréžto
ujednání utvrzeno je s t závěrečnými list y, a sice od firmy
řečené danými dne 4. 1. 1881. Ujednání toto vzala MR na vě
domí s tím usnešením, by o tom zpravena byla správní rada
obecní plynárny, aby při zařizování plynovodu v ND tohoto
ujednání šetřeno bylo. Zároveň povoleno, aby peníz firmě
· E. Standt & Comp. za zařízení přístro j e plynového v ND pří
slušící vyplácen byl z pokladnice Pražské obecní plynárny
na Účet Sboru pro zřízení ND, kterýž pak povinen bude, aby
veškerý požadavek Prežské obecní plynárně splatil v roč
ních splátkách během 15 let. /l4v-15/
2/

28. ledna
Oznámení výboru Sboru pro zřízení českého ID v Praze
v příčině zařízení plynovodu v ND bylo vzato na vědomí.
/156v/

31 4. února
Pan purkmistr přivedl MR na vědomí přípis Divadelního
družatva v Brně, kterýmžto toto slavnou MR zve, aby něja
kým příspěvkem přispěla k projektované stavbě lárodního divadla v Brně. MR vzala přípis tento na vědomí a odkázala
záležitost tuto komisi finanční. /202/

•

4/ 18. února
Výboru Sboru pro zřízení českého ID má se k jeho žádosti oněch 30000 zl., jež slavný sbor Obecních starších
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na ctavbu !Jlyl'lovodu v ND v rozpočtu na rok 1881 povolil,
k výplatě poukázati. Od ohledání dotčeného vodovodu komisí
na místě samém upuštěno. /297v/
5/

25. února
Usneseno, aby rozpočet na pořízení 6 kandelábrů (2 vět
ších, 4 menších) před ND, vyžadující sumu 5440 zl. r. č.,
byl odkázán správní redě Pražské obecní plynárny a finanční
sekci k podání dobrého zdání. /349v/
1. března
V příčině kandelábrů u ND přijaty návrhy užší finanční
komise s dodatkem, aby požádán byl výbor ND, by podal nové
původní nákresy na kandelábry ty. /399v/
6/

1. března
Za člena do výboru pro řízení slavnosti otevřeni ND
zvolen ku pozvání výboru pan m. r. Kendert. /400v/

7/

29. března
MR vzala na vědomí, že Josef F'rič, spisovatel a bibliotekář družstva divadelního, při c. k. policejním ředitel
ství vykonal přísahu rakouského občanství a udělila jemu,
jakož i jeho manželce a 3 dítkám příslušnost pražskou. /616/

8/

9/

5. dubna
KR dává po přímluvě pana purkmistra své svolení k tomu,
aby divadelní družstvo smělo valnou hromadu dne 10. dubna
t. r. ve 4 hodiny odpoledne ve zdejší radnici odbývat1./42v/

10/ 19 . dubna
K návrhu pana m. r. dra Nittingra usnešeno připomenouti
správě plynárny, aby dle usnešení dřívějšího 4 prozatímní
kandelábry (2 větší a 2 menší) u ND postayeny byly. /141/

93

ll/ 22. dubna
Pan m. r. Kettner oznamuje, že prozatímní kandelábry u
ND jsou poetaveny, které budou vyměně~y za definitivní, až
pan architekt Zítek předloží výkresy. Béře se na vědomí .
/ 147/
12/ 22 . dubna
Zpr áva ředitelství Pražských obecních plynáren o prozatímních kandelábrech u ND vzata k vědomosti. /149/

•

13/ 26. dubna
Pan dr. Nittinger žádá jménem Výboru pro dostavění ND,
aby vodovod v ND, na nějž obec 60000 zl. věnovala a z nichž
30000 zl. již vyplatila, kdežto druhou polovici - 30000 zl.
-po schválení práce vyplatiti se zavázala, zvláštní komisí
byl shledán a práce schválena, aby, ježto sbor pro dostaveni ND sumu tu již nyní zaplatiti musí, též druhých 30000 zL
vyplaceno býti mohlo. Ueneěeno, aby žádosti této bylo vyhověno. /190/
14/ 26. dubna
Stran předláždění Příkopů a Jungmannova námě stí usneěe
no, aby záležitost ta odkázána byla komisi technické, k níž
by byla pozvána i plynárna, tak aby prve rozhodnuta byla
otázka stran kladení kolejí pro tramvaj, stran položení plynového a vodního potrubí, hlavně pro ND. /197v/

•

15/ 3. května
K žádosti dra Straka tého co předsedy komitétu pro uspořádání národních slavností p ři zaháj ení her ve vel kém ND
svoleno dáti komitétu tomu výhradní právo ku post avení tri bun a vybír ání platu z nich za příčinou p říj e zdu JCV korunního prince Rudolfa a slavností při otevření ND, s tím vyhraženíJ4 aby vzhledem k jiným slavnostní~ osvědčením sdě
lily se prve plány jednotlivých tribun a jejich ozdobení a
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s podotknutím, že ku stavbám těchto tribun
schváleni politického Úřadu, /247-247v/

potřebí

bude i

16/ 6. května
K žádos ti dra Strakatého jménem komitétu k pořádání
průvodu a slavnosti při o t evření ND usneseno komitétu sd ě 
liti, že pokud se týče ulic, obec nečiní žádných námitek
s tím, že jest t o věc policie podobná povolení udíleti, žádaných mí stností k ubyt ování že však není po ruce a p o tře
by již jinak zadány; co konečně se týče Úřednictva ohledně
spoluÚčinkování při ubyt ování, že síly jeho k Účeli tomu
nes t ačí . /256v-257/
17I 10. kvě tna
K návr hu pana rady Hněvkovského, podporovaného panem
radou Broschem, uenešeno, aby slavné pr esidium obrátilo se
na výbor divadelní se žádostí, by při slavnosti o te vření ND
r ezervována byla sedladla ne slušném mís t ě pro radu měst
sk ou a, bude-li možno, i pr o sl avný sbor pánů obecní ch
s tarších, / 298v-299/
18/ 17. května
Komité tu pro uspořádání průvodu za příčinou zahájení
her v ND povoleno, aby směl zříditi tribuny a sice jednu na
náměstí Josefském, druhou mezi Ovocnou ulicí a Václavským
náměstím u domu pana Suchýho, třetí na Ferdinandské třídě
před domem Portheimovým a čtvr t ou před domem stavi tele pana
Keury blíže ND. Šíři této poslední má ustanoviti, Tyš etřiv
věc na místě, m. r. pan Hněvkovský. /351-35lv/
19/ 17. května
Žádosti komitétu pro uspořádání průvodu za příčinou zahájení her ve velkém RD, aby jemu udělen příspěvek, popř .
záloha 3000 - 4000 zlatých jmění obecného, nebylo vyhověno .
/ 35l v/
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20/ 17.

května

Českému veslařskému klubu povolen příspěvek 100 zl. r.~

k pořádání slavnostního osvětlení, avšak s podmínkou, že
jest to příspěvek na osvětlení v den otevření velkého ND.
/352/
21/ 24. květn•
K žádosti výboru Sboru pro zřízení ND bylo usnešeno, by
ku generální zkoušce a k prvnímu představení kvůli zkoušení
vodovodu odebral se inženýr pan Zelený. /406/
22/ 27. května
Družstvo českého divadla národního v Brně zaslalo MR
legitimační lístek, že MR přistoupila co zakládající člen
k družstvu. MR ustanovila, aby tento legitimační lístek
odevzdán byl na místě kvitance Účtárně. /415v/
23/ 1. června
Po návrhu pana m. r. Kanderta usnešeno: aby v den pří
jezdu královských novomanželd do Prahy ••• jakož i v den,
kdy ND otevřeno bude, osvětleny byly ulice až do svítání;
/505v-506/
24/ 10. června
Stalo se usnešení, aby řiditelstvu královského zemského
divadla k jistým předstatením půjčovány býti mohly bezplatně lustry ze skladu Pražské obecní plynárny. /512/
25/ 17. června
Jízdní řád pro obě zemská divadla v Praze, c. k. místodržitelstvím schválený, vzat na . vědomí. /554v/

•

26/

s.

července

Pozvání sochaře pana Schnircha k návštěvě jeho ateliéru
kvůli trigám na české di vadlo přijala MR k vědomo~ti. /63v/
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27 I 12. srpna
Usneseno, aby ředitelství českého divadla bylo zapůjče
no k představení "Fatinica" třicet hasičských pláštů. /305/
28/ 13. srpna
Protokol mimořádné
ND. Srv. přílohu ~.

schůze

MR, svolané v

důsledku

požáru

29/ 16. srpna
M. r. pan Vališ sdělil, že hasič č. 49, mající hlídku u
ND, kouřil, a přes napomenutí pana radního v kouření neustal.
MR se usnesla o to, aby ihned nařízeno bylo, že hasiči ve
službě kouřiti nesmí. /355v/
30/ 17. srpna
Protokol mimořádné

schůze

MR. Srv.

přílohu

4/.

31/ 19. srpna
Panu m.r. Eckertovi, jenž pro mP.stský archiv daroval
2 fotografie shořelého ND, budtež díky vysloveny. /372v/
32/ 19. srpna
Škoda, jakou pan Kaura u příležitosti požáru ND utrpě~
vyšetřena byla na 190 zl. MR schválila, aby panu Kaurovi
obnos tento městskou pojištovnou vyplacen byl. Podobně
schváleno, aby vyšetřená škoda, k~erou při téže příležito
sti konvent voršilek utrpěl na svých domech čp. 1370 a
1435 -II, obnosy 85 zl. a 50 zl. 64 kr. pojištěnou,konven
tu nahrazena byla. /373/
33/ 19. srpna
K žádosti velitelství hasičského sboru povoleno, aby
vypuštěny byly z inventáře následující, při požáru ND shořelé věci: malá přenosná stříkačka s hadicemi, koncovou
rourou a s 8 košíky na vodu, 2 díly výpustných hadic s kon-

.,
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covými rourami a hubicemi. Dále schváleno znovudodání 5 nových letních kabátů, 10 párů halhot a 65 párů nových bot.
/373v-374/
34/ 23. srpna
Přípis Vl. Stuhla, inženýra ve Frankfurte n. M., jímž
tento nabízí se ku podání dobrozdání při stavbě ND, budiž
sdělen výboru ND k dalšímu opatření. /408/

..

35/ 26. srpne
Žádost paní Emmy Will erdtové ze povolení ku zřízení
boudy pro přístroj potápěcí na míst ě, kde dříve divadlo
Bergheerovo postaveno byl o, se vyhovuje. Co se týče pří
spěvku na ND, budiž výbor ND o tom vyr o zuměn , aby o delším
s žadatelkou se dorozuměl. /417/
36/ 30. srpna
Výbor pro dostavení ND žádá, aby 2 hasiči ku stálé
službě pro ND byli povoleni. Usnešeno , aby žádosti této bylo vyhověno, ohledně pak nákladů by Úřad hospodářský dorozuměl se s panem inspektorem za příčinou sestavení prelimináře. /455v/
37 I 6. září
Žádosti čtenářského zábavního spolku "Hálek" v Praze o
bezplatné poskytnutí osvětlení v dolejší části zahrady rajské, kde tentýž spolek dne 11. t. m., resp. dne 18. září,
ve prospěch ND slavnost odbývati bude, bylo vyhověno. /505/
38/ 6.

září

Sdělení ředitelstva Prvního českého Ústavu ku vzájemné-

proti škodám z ohně a krupobití, že předkládá
částku 200 zl. r. č. pro pražský městský sbor hasičský za
příčinou požáru českého ND, bylo vzato na vědomí a budtež
za to tomuto Ústavu díky vysloveny. /505v/

mu

pojištění
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39/ 6. září
Žádosti výboru pro zřízení ND, aby hasičská stráž v ND,
sestávající nyní ze 2 hasičů městských, byla zesílena ještě
2 městskými hasiči, vyhověno s podmínkou, jestliže Týbor zepraví náklad s tím spojený v obnosu 1406 zl. 24 kr. /506/
40/ 13. září
K žádosti výboru dam pro uspořádání bazaru ve prospěch
ND koncem září 1881 povoleno, aby Žofínský sál byl vyzdoben
květinami ze zásoby obecní a od zřízenců obecních bezplatně.
/549v/
41/ 13. září
K dotazu

ředitelství

Pražské obecní plynárny, zdali má

členstvu Měštanské besedy v Praze (Slovanská lípa) Účtovati

poplatek ze zapůjčení dekorací plynových ku slavnosti dne
3. t. m. ve prospěch znovuzřízení ND v místnostech Měštanské
besedy pořádané, usnešeno, aby se vzhledem k Účelu poplatek
žádný neÚčtoval. /551/
42/ 13. září
K žádosti výboru čtenářské ochotnické jednoty "Kolár"
na Smíchově o prominutí poplatku za plyn, který při před
staven~ dne 11. t. m. v sále akciového pivovaru na Smíchově
ve prospěch fondu pro znovuzřízení ND pořádaném, spotřebov&
la1usnešeno, aby sice jednota poplatek ten do pokladny plynárny zaplatila, obnos ten ale aby byl k Účelu znovuzřízení
ND darován. /55lv-552/
43/ 16. září
Výboru Sboru pro zřízení českého ND vykázána byla místa
vedle budovy ND k ukládání staviva a d ě lání melty. /556v/
44/ 16. září
Výboru dam pro

poř ádání

bazaru ve

prospěch

fondu k do-
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stav ě ní ND má se dát k jejich žádosti o prominutí poplatku
ze plyn ku dni 23., 24. a 25. 9. vědět, že plyn se musí pl~
nárně sice zaplatit, plynárna že ale dostele nařízení, aby
obnos ze plyn stržený fondu ku zřízení ND odvedla. /559/

45/ 20. září
Žádosti výboru zábavního asekurečních Úředníků za bezplatné ponechání plynu ke koncertní akademi~ve prospěch
znovuzřízení ND pořád ané, nebylo sice vvhověno, však povoleno, hledíc k chvalitebnému Účelu, aby peníz, který Pražská
obecní plynárna za plyn p ři oné akademii ~pálený obdrží,
témuž Účeli věnován a do pokladny Sboru pro zřízení ND odveden byl. /60lv/
46/ 23. září
Pan JUDr. Černý přednáší žádost akademického malíře pana Hynaise, aby k výstavě obrazů, určených do královské lÓže ND, byla propůjčena zasedací, popř. primátorská síň. Žádosti usneseno vyhověti. /604v/
47/ 4. října
K žádosti Ed. Frische za bezplatné dodání plynu k zábavě ve prospěch ND v sále konviktském dne 5. 9. •••
/rozhodnuto jako v předcházejících případech/. /5v-6/
48/ 25.
/Při

října

jednání o

městském rozpočtu

na rok 1882/ Co se tý-

če ND, obdrží toto druhou lhůtu 30000 zl. na sumu 60000,

povolenou na zařízení vodovodu, a 25000 zl. co novou splátku na novou stavbu. /162/
49/

a.

listopadu
Schváleno, aby náčiní instalatéra A. Hrdličky v ceně
112 zl. 98 kr., jež při požáru ND shořelo, z inventáře odepsáno bylo. /260/
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50/ 2. prosince
Díky Vojtě cha Hynaise za propůjčení primátorské síně ku
výstavě jeho obrazů, jež určeny jsou pro budoár královské
lÓže, vzaty na vědomí. /JG8v/
51/ 6. prosince
Po návrhu pana m. r. Voitla usneěeno svolati komisi na
den 7. 12. b. r. za příčinou, zde má městská pojiětovna podati ofertu na pojištění ND za prémii 1,5 %. /437/
52/ 9. prosince
Usneseno zaslati purkmistru vídeňskému telegram soustr~
sti za příčinou požáru divadla na Schottenringu a navrhnouti slavnému sboru pánů obecních starších, aby ku podpoře
rodin, které ztrátou příbuzných do bídy uvrženy budou, zaslal se z důchodů obecních peníz 1000 zl. r. m. Zároveň
usneěeno, aby v obou zemských divadlech v Praze kvůli větší
bezpečnosti stráže hasičské při představeních, počínajíc
dnem 9. 12. t. r., byly zdvojnásobeny. /447/
53/ 30. prosince
K návrhu páně purkmistrovu svoleno k tomu, aby družstvu
ND propůj č en byl dne 6. 1. 1882 velký sál k odbývání schůz~
/5G6v/
Rok 1882

54/ 10. ledna
Žádosti výboru zemského o zvýšení počtu hasičů v němec
kém divadle o 2 muže vyhověno a usneěeno, aby mužstvo v
obou divadlech zemských rozmnoženo bylo o 2 hasiče a o 2
vrchní hasiče. Na zemském výboru budiž pak žádána dle nového upraveuí náhrada za h asič e denně 50 kr. a za vrchního hasiče 60 kr. Budi ž však ihned sboru hasičskému nařízeno, aby
tomu usnešení vyhověl a sbor hasičský budiž o potřebné síly
rozmnožen a dodatečné schválení sboru obecních starších

.
;
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vymoženo. /44-44v/
55/ 13. ledna
Kvůli utišení myslí obyvatelstva pražského, následkem
vídeňské katastrofy v Ringstheatru rozechvěných, požádalo
c. k. policejní ředitelství magistrát, aby týž obnovil veškerá ona ustanovení, která kvůli bezpe čnos ti před ohněm byl
vydal. Ježt o magistrát v posledním čase podobnou vyhlášku
byl uveře jni l, bylo usne šeno, aby policejnímu ředi te lství
byla dána odpověd, že se žádosti jeho dříve již vyhovělo.
/53/
56/ 13. ledna
Pan rada dr. Nittinger uvedl, že v rozpočtu na rok 1881
pojata byla položka 60000 zl. na zřízen í vodovodu pr o ND a
ustanovením, by suma tato vyplacena byla ve 2 částích po
30000 zl., z nichž první polovice také již vynaložena byla.
Dále byla po požáru povolena suma 50000 zl. na ND, která se
též o 2 čáetích po 25000 zl. vyplatiti má. Pan rada navrhoval tedy, aby zbývající druhá polovice z oněch 60000 zl. e
první polovice povclených 50000 zl., Úhrnem 55000 zl., k~
plat~ byly poukázány. KR odkázala záležitost tuto odboru
finančnímu. /56/
57/ 7. Února
Uenešeno, aby plynové zar~zení, kteréž nově v ND upravovati se bude, Účtováno bylo Sboru pro zřízení ND bez zisku, tj. za vlastní ceny (kupní) s pouhou přirážkou 5 % na
uhražení ztrát a opotřebení náčiní ap. Účty na práce takto
Účtované budtež inkasovány, jako se děje s jinými podobnými
Účty. /238/

•

58/ 28. Února
K dotazu dra Nittingera, kdy vyplaceny budou příspěvky
pro zbudování ND, odpovídá pan purkmi etr, že dle návrhu fi-
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nančního

odboru v srpnu sumy ty vyplaceny budou. /368/

59/ 28. Února
K návrhu dr. Mildeho usnešeno, aby požádán byl magistrát ze opci vynešení místodržitelského v příčině stavební
dohlídky v obou zemských divadlech, aby pak věc ta ihned
odkázána byla právnickému odboru k podání návrhu, zdali by
obec pražská k uhájení autonomie neměla čeho podniknout.
/369/

,
60/ 28. unora
K žádosti Družstva ND svoleno, aby do Nového českého
divadla voda trubní k splachování záchodů vedena, odpadací
kanál do obecní stoky v nové ulici podél domu čp. 1573 - I I
sveden a z obecní zásoby potřebné stromky agátové a něco
křovin k ozdobeni orostory kolem divadla zapůjčeno bylo,
konečně aby na budově divadelní automat požárový zasazen
byl. / 372/
61/ 7. března
K návrhu pana m. r. dra Milde uloženo budiž městské
plynárně, aby vyšetřila. zda výbuch plynu v Prozatímním
divadle stal se vinou některého zřízence městské plynárny,
a aby ke všem důležitějším správkám vysílán byl spolehlivý zřízenec. /417v/

62/ 10. března
Zpráva o výbuchu plynu v Prozatímním divadle panem Jahnem, ředitelem obecních plynáren, ve schůzi správní rady
obecních plynáren dne 9. 3. 1882 podaná, byla na vědomí
vzata. /426v/
631 10.

března

Usneseno, aby správní rada /pražských obecních plynáren{
předložila návrh 2 kandelábrů, určených před ND. /426v-427/

•
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64/ 6. dqbna
K žádosti zemského výboru Království českého, aby obec
pražská k rozěíření jeviště zemského německého divadla prodala pozemek ve Tjměře 222,7 m2 a ku zřízení schodů s galerií 97,6 m2, usneěeno jednohlasně učiniti sboru pánů obecní ch starěích návrh, aby se uliční pozemek ten zemskému výboru zdarma postoupil. /12v/
65/ 6. dubna
K žádosti zemského výboru Království českého bylo povoleno, aby městský Úřad hospodářský v obou zemských divadlech zříditi dal požární automaty. /12v/
66/ 11. dubna
Svoleno k tomu, aby v neděli na radnici odbývati se
mohla valná hromada Družstva ND. /45/
67 I 14. dubna
Uznání zemského výboru Království českého, vyslovené
sboru hasičů a jeh~ řediteli za rychlou pomoc, poskytnutou
při výbuchu v Prozatímním divadle, vzato na vědomí a sdě
leno budiž sboru hasičskému prostřednictTim Úřadu hospodářského. /51/
68/ 5. května
Na vědomí vzato dik!Tzdiaí výboru divadelního za svolení pro vedení stoky, spojení vodních rour, za upravení
automatu požárního a ostatní podporu při opravování Nového českého divadla. /196v/
69/ 9.

•

května

Přípis

zemského výboru o postoupeném pozemku německému
divadlu ze strany obce béře se na vědomí s doložením, aby
sboru pánů obecních starěích byl sdělen. Dále usneěeno, aby
pozemek ~ento za intervence pana m. r. Kanderta odevzdán a,

1~

co se týče odhadnutí jeho, aby toto zemský výbor sám provedl. /232v/
70/ 12. května
V příčině Křižíkovy zkoušky s elektrickým osvětlením
některých ulic usnešeno sděliti tomuto, pod jakými podmínkami výbor Sboru pro zřízení ND plynový motor ku zkoušce
této propůjčiti ochoten jest a aby podrobný rozpočet o
osvětlení MR předložil. /246v/
71/ 23. května
Magistrát pražský oznámil, že k prozkoumání plánů na
rekonstrukci shořelého ND bude dne 26. 5. 1882 o 3. hodině
odbývána komise místní. Usnešeno, aby byli pan m. r. Baroch
a pan obecní starší Hněvkovský požádáni, aby se jednáni
zÚčastnili a zájmů obce hájili. /329 v/
72/ 26. května
K žádosti výboru Sboru pro zřízeni ND v Praze usnešeno :
a) aby k doplnění sumy 35000 zl. r. č., kterou veleslevný
zemský výbor dle usnešení sboru obecních starších městské
plynárně za zařízení plynovodu v ID v 15 ročních lhůtách
po 2333 zl. 33 1/3 kr. zapraviti má, z pokladnice Pražské
městské plynárny zaplaceny byly Účty firmě Gasapparat &
Gasswerk v Mohuči v sumě 597 zl. 80 kr.; b) aby výboru
Sboru z téže pokladnice uhražena byla částka nákladu na
plynovod do 25000 zl. se ještě nedostávající a jim uhražena; a c) aby na základě provedené kolaudace Účtů a uznaného tím požadavku Pražské obecní plynárny v sumě 35000 zl.
se žádalo u zemského výboru, aby tentýž na požadavek ten
první dvě roční lhůty po 2333 zl. 33 1/3 kr. za léta 1881 a
1882 již splatné k výplatě obecní plynárně vykázal a další
roční splátky na týž požadavek až do Úplného zaplacení královskou zemskou Účt~ou předepsati dal. /338v-339/
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73/ 30. čerma
Místo k ukládání staviva pro stavbu prozatímního české
ho divadla m. r. panem larkem vyšetřené při domě čp. 224-II
schváleno s tou podmínkou, aby na chodníku, teplickými
dlaždicemi položeném, pod stavivo dán byl potřebný podklad.
- Jelikož se při stavbě konané na německém zemském divadle
vyskytují mnohé nepřístojnosti, usneseno dožádati magistrá~
by hleděl k tomu, aby se tam šetřilo všech zákonitých před
pi~ a aby skládáním st aviva nezabíral se tak značný prostor vaječnému trhu. /597/
74/ 14. ~ervence
Usnešeno, aby do ID, dnem 15. 7. 1882 počínajíc, posíláni byli 2 vrchní hasiči, kteří by střídavě službu konali.
Panu řiditeli sboru hasičského budiž uloženo, aby každodenně v dobách neurčitých dohlížel, jak hasičstvo službu
koná. /68v/
75/ 18. července
Viktoru SkučkoTi, staviteli požárných schodů prozetimJÚho česlcého divadla, budiž vykázáno pro skládání stavebJÚho materiálu místo při boudě ID vedle !otínského aostu v
rozměru 5 a 2 • /112/
76/ 25. července
Vyjádfení zástupců obce pražské při komisi na prozkoumáni plánů na rekonstrukci ID schváleno. /168v/

•

77I 11. srpna
Usnešeno, aby příspěvky, ID dekretem ze dne 16. 2. 1882
č. 12274 povolené, a sice ne vodovod 30000 zl. a prvJÚ lhdta příspěvku na dostaveJÚ divadla 25000 sl., tedy Úhrnem
55000 zl., které dle jmenovaného dekretu v měsíci srpnu t.
r. vyplace111 býti mě17, ihned k výplatě byl7 poutázá!l1.
/293-293v/
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78/ 26. září
V příčině stížnosti obce vinohradské, že jí jest bráně•
no dáti voziti vodu z náplavky šitkovské ••• Obci vinohradské jest volno vymoci si povolení, aby směl být průjezd pod
Prozatímním divadlem zemským po celý den otevřen, popř. mohou užíti ostatních náplavek. /626v/

19 / 13.

.

října

stavby BD v příčině zaslání jedné
bedny trosek hlavního lustru ND pro městské museum vzat byl
na vědomí. /62/
Přípis ředitelství

80/ 31. října
Usneseno, aby od 2. 11. t. r. po !&početí her v Pro!atímním divadle pojistná sazba dosavadní 9 kr. na dům čp.
224 - II na 40 kr. zvýšena byla, a spolu svoleno, aby pojistné, na rok 1883 již zaplacené, výboru pro zřízení ID
vráceno bylo, pakli by to požadoval. /207v/
81/ 31. října
K návrhu náměstka purkmistrova pana Vališe usneseno,
aby 2 svítilny u portiku BD, od 2. ll. t. To počínajíc,
hořely každý den do půlnoci na Útraty obce. /2llv/
Rok 1883
82/ 12. ledna
Žádost Výboru pro zřízení ID v příčině konečného vyří
zení o zakoupení části dOIII\1 čp. 224 - II budiž odkázána finančnímu a technickému odboru k podán! dobrého zdání. /63/
83/ 16. ledna
K návrhu technické komise usnešeno, aby družstvu divadeWmu dáno bylo za odpodil u vyřízení podání z dne a. 1.
1883, že obec pražská postoupí obecní pozemek k Úpravě domu čp. 224 - II zdarma a za postoupený pozemek, když bude

•
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dům

odbourán a plocha odevzdána, vyplatí 6000 zl. /103v/

84/ 30. ledna
K žádos ti výboru pro zbudování českého ND za vyplacení
druhé polovice z povolené sumy 50000 zl. usnešeno k návrhu
pana náměstka, aby částka ta ( 25000 zl.) vyplacena byla v
srpnu t. r. /211/
85/ 16. února

,

Hospodářská konference schválena s tímto dodatkem : výboru ID bu~tež zbytky lustru z BD, městskému museu věnovan~ .
pokud se pro museum nep otřebují, k Účelu ražení slavnostního peníze vráceny. /317/

86/ 20. února
Připomíná starosta, že byl na to upozorněn, že by bylo
záhodno, aby k otevření ND obec pražská vypsala cenu na
drama z pražských dějin. V zásadě schváleno vypsání cenJ
takové, ohledně výše a dalšího provedení má podat návrh
komise, jmenovaná presidiem. /353v/

87/ 6. března
Protokol komisí stran honorování divadelního kusu z dě
jin města Prahy ••• vzat se schválením na vědomí. /445v/

•

88/ 13. března
Panem m. r. drem Bittingrem v souhlasu s dramaturgem ID
vypracovaný návrh ohledně vypsání ceny ÍOOO zl. z důchodů
obecních na drama z dějin města Prahy k oslavení blížícího
se zahájení znovuzřízeného ND byl schválen s tou změnou, !e
v podmínkách zadání má se vypustiti navrhovaná podmínka, že
provozování dotyčných dramat nesmí intedací /1/ král. zemského divadla českého aneb c. k. policejním ředitelstvím
býti zapovězeno, jinak že kusy takové z konkurence vylouče
ny jsou. /497v-498/
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89/ 16. března
Svoleno k tomu, by, jak se doposud dálo, zemským výbo·
rem ustanovená odměna za hasičskou stráž v českém a němec
kém divadle ponechána byla mužstvu sboru hasičského.
/506v/
90/ 20.

března

Odporučuje

se slavnému sboru pánů obecních starších,
aby schváleno bylo ujednání se Sborem pro zřízení ND stran
upravení staveniště získaného zbouráním a pi·estavěním domu
čp. 224 - II. Co se týče dodatku o plynu, odkládá se na pozdější dobu. /550 v/
91/ 27. března
K rozbourání domu čp. 224 - II u ND schváleno místo ku
ukládání staviva a dělání malty, povoleno lešení štenýřové,
a plotničky z rozbouraného chodníku at Úřad hospodářský
uschová. /585v/
92/ 30. března
K žádosti výboru Sboru pro zřízení českého ND v Praze
usneseno, aby páni m. r. Fišer a Legler vysláni byli co zástupcové do slavnostní komise za příčinou zahájení ND. Při
tom upozornil pan rada Kettner, že ty kandelábry, které mají přijíti pryč, dosud tam jsou. Rada dr. Nittinger slíbil,
že učiní příslušné opatření. /604/
93/ 3. dubna
Schváleno, aby doba, kdy podané divadelní hry na ND
provozovány budou, do konce r. 1884 prodloužena byla. /7v/
94/ 6. dubna
K návrhu pana m. r. Voitla bylo usnešeno Úřadu hospodářskému uložiti, by vyšetřil a o tom zprávu podal, odkud
prýští voda, která klenbou průjezdu pod ND na nábřeží Fran-

ti~kově

třeba.

protéká a
/12v/

č eho

by v ohledu tom

prospěšného zaříditi

95/ 17. dubna
Výbor pro zřízení ND bud upozorněn, že z kanálku vedoucího z divadla protéká voda klenbou průjezdu pod Prozatímním divadlem na Františkově nábřeží. /97v-98/
96/ 20. dubna
K návrhu pana náměstka Ferd. Vališe bylo schváleno, aby
malé náměstí mezi ND a lázněmi bylo osvětleno svítilnami a
dvouplamennými hořáky. /llOv/
97/ 24. dubna
Upravení ND a postavení lokomobily uprostřed staveniště
povoleno a schválen návrh pana obecního staršího Wiehla,
aby ze stavby té žádné stočné se nepočítalo. /148v/
98/ 27. dubna
Povoleno, aby v ulici Divadelní a v podjezdu tamtéž se
zřídily 2 svítilny, a sice 1 z nich celonoční. /157/

.
•

99/ 4. května
V záležitosti hasičské strá~e v ND bylo uenešeno
1) počet hasičů budiž na čas, co se v ND konají práce truhlářské, na 10 mužů rozmnožen; 2) komise skládající se z náměstka starosty pana Vališe a z pánů m. r. dr. Šíra, Fischera a Žižky necht vypracuje přesnou .i nstrukci pro hasičskou
stráž v NDf 3) budiž vyšetřeno, zdali hasiči umějí zacházet
s hydranty. /20lv/
100/11. května
llávrhy komise o způsobu konání hlídky hasii5eké v budově
ID byly schváleny s tou odchylkou, že hasičům tam službu
konajícím d~voleno není vůbec kouřiti. Sboru pro zřízení
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divadla budiž o ustanoveních těch dána vědomost a žádáno,
aby mzdu 80 krejcarů za 4 hasiče, o něž stráž tamní rozmnožena jest, nahrazoval po celou dobu, pokud stráže zesílena bude. /25lv/
lOl/ 22. května
Žádosti ředitelství král. českého zemského divadla za
zapůjčení vodních trub ••• ze zásob obecních budiž vyhově
no. /340/
102/ 22. května
Stran žádosti vjboru Sboru p~o zřízení českého ND za
přeložení stoky uliční, domem čp. 224 - II vedené, požádán
byl pan m. r. Baroch, aby se zmíněným výborem, čeho třeba
ve věci této, projednal a podal MR zprávu. /342v/
103/ 25. května
Komitét pro uspořádání slavnosti při zahájení ND obrátil se na MR s žádostí, aby spolu s vůkolními obcemi vzala
na se náklad, jenž by vzešel uspořádáním slavnostního prů
vodu v den otevření ND. O žádosti této rozpředla se delší
debata, až konečně usneseno dáti zmíněnému komitétu za odpavěd, že MR j.est ochotna dle sil svých vždy poskytnouti
pomocnou ruku tomuto národnímu podniku, pokud se jedná o
nějaký trvalý Účinek, v případě tomto že jí však ničeho
učiniti nelze. /352v/
104/ 5. června
Projekt a rozpočet na Úpravu dlažby v ulici Divadelní
a Ostrovní schválen nákladem 929 zl. 05 kr. s usneěením,
aby práce letos provedena byla a schválení nákladu sborem
dodatečně vymoženo bylo. /447/
105/

s.

června

K návrhu

řediteletví

pražských obecních plynáren v

lll

příčině

rozmnožení osvětlení malého náměstí mezi ND a lázněmi zřízením 2 nových svítilea (z nich 1 celonoční) a proměněním půlnoční svítilny č. 5 na Františkově nábřeží v cel onoční usneseno, aby se zřízením svítilny A při novém pří
stavku bylo posečkáno a MR opět návrh na její zřízení se
předložil, až stavba přístavku toho bude provedena, dále
aby na tomto náměstí dosavadní 4 jednoplamenné svítilny
proměněny byly na 4 dvójplamenné a konečně aby nově zřízená
svítilna při č. 1393 - II byla celonoční a svítilna č. 5 na
Františkově nábřeží v celonoční přeměněna byla. /464-464v/
106/ 15.

června

Ohledně

žádosti družstva divadelního za odepsání výloh
za upravení rozsvěcování ramp jiskrou elek~rickou v novém
českém divadle rozhodnuto následovně: Mzdy dělnické per
229 zl. 50 kr. ponese plynárna ze svého. Výlohy za dodané
hmoty snižujou se na obnos, který obecní plynárna v Žižkově
za upravování rozsvěcování světel suffi tových vydala, s při
počtením 5 %přirážky na možné ztráty z tohoto posledněJší
ho obnosu. /510-510v/

•

1C!7/ 15. června
Výborem Sboru pro zřízení ND předloženy nákresy plynových kandelábr\\ pro chodník před ID. MR povolila, aby suma
dle rozpočtu, svého času od Sboru pro zřízení ND předlože
ného, na 5440 zl. určená, z důchodů obecních byla věnována.
Schválení nákresů přenecháno sboru divadelnímu. /511/
100/ 22.

června

Rozpočet

obecní plynárny v Žižkově schvaluje se s dodatkem·, že má být~ do něho pojata položka 5440 zl. na
kandelábry k ND ••• /5 61-56lv/

•
109/ 26. června
Panem Josefem

Jiřím

Kolárem

předložený

manuskript
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"Královna Barbora" odevzdán budiž porotě. Sestavení poroty
ponecháno panu starostovi s požádáním, aby ohledně sestavení podal laskavě zprávu. /603v/
110/ 3. če~ce
Starosta sdělil, že požádal pány Stroupežnického, Puldu a dra Hostinského za posouzení dramatu Kolárova, konkurujícího o cenu 200 zl. obce pražské. ~sudek došel pouze od
dra Hostinského, a ten zní při~nivě. Usneseno, aby panu Kolárovi cena 200 zl. byla vyplacena. /4v-5/
111/ 24. srpna
Výbor ND žádá za zřízení filtrační studně nákladem
obecním. Bylo usneseno, aby bylo výboru na vědomí dáno, že
proti čerpání vody z řeky není překážek. Dále budiž výbor
vyzván, aby předložil určitý projekt, kde studně ona umíst~
na býti má. Konečně bylo usneseno, aby studně ta nákladem
obecním pořízena nebyla, ale aby se divadelnímu výboru nabídly materiálie potřebné, které obec v zásobě chov~./318v/
112/ 28. srpna
K návrhu pama m. r. Voitla svoluje se ku výplatě vyšetřené náhrady za škodu, sochaři panu Bohuslavu Schnirchovi
ohněm způsobenou, obnosem 37 zl. z pokladny pražské měst
ské pojištovny. /344/
113/ 11. září
Výboru Sboru pro zřízení českého ND v Praze povoleno,
aby potřebnou vodu ke kondenzaci parních strojů z Vltavy
čerpati mohl, čerpací studnu ovšem vystavěti si má výbor
sám, avšak povoleno, aby k Účelu tomu veškeré zásoby obecní, jakož i centrifugální pumpa a beranidlo staviteli panu
Gregorovi k dispozici dány byly. /429/
114/ 18.

září
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K žádosti výboru pro zřízení českého BD za zrušení
prdjezdu pod bfyalým Prozatímním divadlem uanešeno, aby se
žádosti té yYhovělo pouze modo precario se zachováním služebnosti, v té příčině knihovně váznoucí, výbor však jest
poviaen za sebe ·i své nástupce dáti revers, že v pádu potřeby na požádání KR nebo sboru vlastním nákladem týž prdjezd otevře, aneb jiný na příhodném místě zřídí. /472/
115/ 9. října
K návrhu technické komise usnesla se MR, aby klenutí
podjezdu v Divadelní ulici pod třídou Ferdinandovou bylo
opraveno a aby průjezd ten náležitě osvětlován. /51/
116/ 12. října
V příčině náhrady za podjezdy pod budovou českého divadla, které se budou museti zazdíti, stalo se již opatře
ní zřízením nové náplavky u monumentu císaře Františka pod
tamním nábřežím. /63/
117/ 16. října
fádosti výboru divadelního, aby zřízen byl kolem Prozatímního divadla a domu čp. 224 - II chodník žulový, nevyhověno, poněvadž monumentální ráz má pouze divadlo samo,
nikoli přístavek. Chodník se zřídí z plotýnek třemoienských.
Zato však usneseno po návrhu pana náměstka Vališe, aby
jízdní dráha před domem čp. 224 - II, pokud není ještě žulou vydlážděna, žulou se vydláždila a zřídil se žulový
přechod k Ostrovní ulici. /103/
118/ JO. října
Bávrh na Úpravu dlažby a chodníku kolem bývalého Prozatímního divadla a domu čp. 224 - II nákladem 2479 zl.
byl schválen. /209v/
119/ 30.

října
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Ředitelstvu tramway buJ uloženo, aby zařídilo přepřa
háni koní nikoliv u samého ID, nýbrž před domem Kaurovým.
/209/

120/ 13. listopadu
K žádosti sboru pro zbudování ID usnešeno, aby za pří
činou slavnostního otevřeni divadla: 1) vyvěšeny byly prapory na obecních věžích a na prvních pilířích mostu Františkova po všecky tři dDy 18., 19. a 20. ll.; 2) aby po
jmenované tři dny nechaly se hořeti všecky svítilny do 1.
hodiny s pUlnoci a na nábřeží, Ferdinandské třídě, Příko
pech e Václavském náměstí aby hořely do ll hodin večer plynové transparenty. Obě přední prdčelí ID bu~tež osvětleny,
k čemuž povolen náklad 100 zl. a osvětlení svěřeno Hájkovi;
3) k zábavě sobotní a k pondělnímu banketu bu~te zapdjčeny
květiny; 4) na ubytování mimočeských hostí povolen náklad
do výše 1000 zl. /3llv/
121/ 10. listopadu
Za příčinou nastávajícího příjezdu korunního prince
do Prahy k návštěvě ID usnešeno, aby v den příjezdu osvět
leno a dekorováno město týmž zpdsobem, jak se to v den
otevření divadla stalo, ••• cesta z Hradu k divadlu dekorována /buJ/ plynovými transparenty. /322v/
122/ 20. listopadu
Pan starosta dr. Černý oznámil, že se dostavila do
presidia deputace městské rady krakovské, a sice pan purkmistr dr. Weigel, jeho náměstek pan Muczkowski, dr. Jordan
a dr. Jakubowski, aby vyslovili zastupitelstvu pražskému
bratrský pozdrav města Krakova a blahopřání k zbudování ND.
MR, berouc vzácný tento projev s potěšením na vědomí, usnesla se, že navrhne sboru obecních starších, aby městu Krakovu vysloveny byly díky jménem _ měste Prahy a dáno navzájem ujištění nejvřelejších sympatií. /377/

..
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123/ 4. prosince
Povolený příspěvek na ubytování hostí do Prahy k slavnosti otevření ND přibylých, obnosem 1000 zl. budiž k výplatě poukázán. /49lv/
124/ ll. prosince
Přípisy výboru pro zřízení ND, jimiž vyslovuji se dÍky
slavné radě městské, vzaty byly na vědomí a zaslaný pamětní
peníz budiž odevzdán městskému museu. /540/
125/ 11. prosince
Přípisy presidia města Krakova, kterými vysloveny jsou
dÍky za pohostinnost, delegát~ Krakova v Praze při otevře
ní ND projevenou, přijaty byly na vědomí. /540v/
126/ 11. prosince
K návrhu starosty pana dra Tomáše ~erného bylo usnešeno požádati magistrát, aby naléh~l, by v ulici Divadelní,
jel~kož se tu v přista~eném domě k ID uhlí skládá a popel
nakládá, čistota a ~olná pasáž udržována byla. /54lv-542/
127/ 18. prosince
Jelikož postoupení pozemk~ při BD a domu čp. 224 - II
v nové pozemkové knize zakreslením ~ějších hranic již
pr~edeno jest, má sejít z písemného uzavření smlouvy dotyčné, a bu! peníz 6000 zl. Sboru pro zřízení ND vyplacen,
až prokáže, že pozemek k ulici postoupený deputován jest.
/582-582Y/
128/ 18. prosince
Záležitost p9j~enování
městím odročena. /584/

náměstí

za ID Divadelním ná-
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PřílohY

1/

1881, 13. srpna

Protokol, sepsaný v mimořádné sChdzi slavné rady m~st
ské dne 13. srpna 1881 odbývané za předsednictví pana náměstka a za přítomnosti pán~ m~stských rad~ na listině podepsaných /16 osob/.
I./ Pan náměstek sd~luje, že v noci došel telegram
soustrastný nejjasnějšího korunního prince Rudolfa. Usnešeno, aby ihned prostřednictvím nejvyššího hofmistrovského
úřadu projeven byl Jeho Císařské Výsosti nejuctivější dík
sa tento ddkaz soustrasti.
II./ Usneseno, aby zachráněné věci z Národního divadla
ukládány byly do školy na Rejdišti, popřípadě i do školy
Josefské, a ponecháno určení místa od případu k případu
presidiu rady městské.
III./ Schválena výplata 500 zl. dělník~, při hašení
zaměstnaným, kterýžto peníz jest dosud jen zálohou, která
nabražena býti má od pojiš~ovny.
IV./ Uzavřeno navrhnouti slavnému sboru pán~ obecních
starších, aby z d~chod~ obecních na znovuzřízení Národního
divadla povolen byl příspěvek 50000 zl., splatný ve dvou
stejných ročních lh~t,eh.
V./ K návrhu pana městského rady Zeithammra usnešeno,
aby Jeho Excellenci panu komandujícímu svobodnému pánu Litzelbofenovi za velkou ochotu, s kterou ku požáru vysláno
bylo oddělení ženijního sboru, kterýž při hašení platné
konal služby, dále Jeho Excelenci správci místodržitelství
svobodnému pánu Krausovi sa účastenství vfelé, jakož i panu
c. k. dvornímu radovi, policejnímu řiditeli Stejskalovi,
jenž osobn~ činil opatření stran udržení veřejného pořádku,
vzdány byly díky rady městské. Dále usneseno, aby vysloven
byl dík veškerým hasičským sbo~ venkovským, kteří k hašení se byli dostavili, i obecenstvu, které svou nevšední
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ochotu i obětavost při požáru projevilo .
VI./ Protokol sepsaný s velitelem hasič~ panem Lammrem
a městským inžinýrem panem Zeleným vzat na vědomí. Pan náměstek sděluje, že nařídil přísné vy~etřováni, aby vyšlo najevo, konali-li veškeří obecní zřízenci povinnost svoji.
VII./ Konstatováno bylo, že zpráva o ohni v divadle Národním došla v 6 hodin 25 minut z automatu u policejního ře
ditelství do~la /1/ na stanici hasičskou, načež ihned hasiči
k požáru se odebrali.
VIII./ Usne~eno, aby v čelo sboru hasičského postaven
byl muž techniclcy vzdělaný a aby komise organisační věc tuto v úvahu vzala a podala návrh o řízení hasičském a zachraňovacím, kterýžto fid by i okolní sbory hasičské přijmou
ti museli /1/.
II./ Vzato na vědomí, že pan purkmistr provoláni vydá
k obyvatelstvu města Prahy.
I./ Usnešeno, aby vy~etřeno bylo, proč nebylo ani presidiu ani panu inspektoru oznámeno, mnoho-li hasič~ zúčast
ní se pohřbu hasiče Diviše.
/Body II. a III. protokolu, - zaujímající fol. 350-352,
se nevztahují k poláru ND./
·/Podpirq/
Skončeno a podépsáno.
Xniha protokold sChdzí mistské rady za
1881, tol. 349•350, 352.

2/

červenec

až záfí

1881, 17. srpna

Protokol, sepsant o mimořádné sohdzi rady méstské dne
17. srpna 1881 odbývané.
Hedsedar pan purkmistr !m. Skraml.ílt. Hítomnír pánové
na presenční listini podepsaní. /14 osob/
Pan purkmistr oznámil radi mistské, ie se ředitelství
a výbor spořitelny městské usnesly, aby z reservního fondu,

""'.
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jenž dosáhl výše skoro l/2 milionu, věnováno bylo ne dostavení Bárodního divadla padesát tisíc zlatých a tim vyhraženim, když vláda k tomu dá svoleni.
Zpráva ta vzata byla ne vědomi a usnešeno, aby o tom
bylo slavnému sboru pán~ obecnich starších učiněno oznámeni.
Tim sch~e skončena.
/Podpisy/
Kniha protokol~
1881, fol. 365.

Výpisy z

schůzí městské

protokol~

rady za

červenec

až

záři

zasedání sboru obecních starších

Rok 1881
1/ 17. srpna /mimofádné zasedání/
Jednohlasně přijat povstáním návrh KR, aby na znovuvybudováni ND bylo povoleno 50000 zl. z obecních d~chod~
hl. m. Prahy, a to ve 2 stejných ročnich lh~tách, počínaje
rokem 1882 splatných. Oznámeno, že řiditelstvo spofitelny
učiní výboru návrhy, aby bylo věnováno z reservniho fondu
městské spořitelny 50000 zlatých ne totéž, což musí schválit c. k. vláda.
2/

25. srpne
pfed denním pořádkem sděluje purkmistr Skramlik pf:ípis výboru Sboru pro zfizeni ND z 22. a. 1881, jimž se
vzdávají díky za pfispěvek města Prahy 50000 zl. k opět
nému zbudováni liD. Pfípis vzat ne vědomi.
)/

), f:íjna
liéměstek purkmistrllv dr. ~el'Ili vysvětluje, _proč s

dlážděním

na Příkopech započat? pozdě - musily být dříve
kladeny plynové a vodni roury, protože dosavadní by nebyly
stačily k zásobeni ND .
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4/

12. prosince
Projevy k požáru Ringstheatru ve Vídni, poz~stalým po
uhořelých věnován jednomyslně 1000 zl. z obecních d~chod~.
K interpelaci pana obecního staršího Jáprstka, jaká . opatře
ni učiněna, aby předešlo se popřípadě podobnému neštěstí,
jaké stihlo město Vídeň, odpovídá pan purkmistr, že se KR
v poslední své sch~zi usnesla, aby počet hasič~ v ND a v
obou zemských divadlech byl zdvojnásoben. Co se týče dalších opatření, přednesen výsledek prohlédnutí veškerých divadel pražských a místnosti k zábavám sloužících. - V presidiální kanceláři se sešlo na poz~stalé po vídeňských obě
tech 2136 zl. - Schválen návrh, aby mužstvo při městském
hasičském sboru rozmnoženo na 73 muž~ a zvýšeny denní mzdy.
/Následovala diskuse o počtu hasič~, hlídajících ND a o
pro~ipožárnich prohlídk~ch pražských divadel./
Rok 1882
5/ 2. ledna
Příspěvkd ve prospěéh zneštastnělých požárem divadla
ve Vídni sešlo se v presidiu KR do dnešního dne 4119 zl.

6/

2.

břemna

Děkovací přípis

purkmistra vídeňského za příspěvek
1000 zl. r. č., věnovaný z obecních ddchodd poz~talým po
obětech katastrofy v Ringstheatru, byl vzat na vědomí. Jednání o zřízeni 35 nových automatd požárních nákladem
3500 zl. r. č. Pan obecní starší Cífka prohlásil se proti
tomuto návrhu a uvedl doklad ten, že automaty beztoho nikdy
nejdou /odkaz na požár ND/.
7/

26. dubna
Jávrh KR, aby zemskému výboru za příčinou nových úprav
v zdejším německém divadle zemském bezplatně postoupen byl
pozemek uliční, a sice ku schoddm po obou podélných stranách divadla (plocha v úhrnné výměře 97,6 m2 ) a ku při-
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stavku k jevišti na Ovocném trhu (plocha 221,76 m2 ) byl bez
odporu u přítomnosti 2/3 pánů obecních starších schválen.
8/

24.

května

Sděleni přípisu

veleslavného zemského výboru, jímž
vzdávají se díky za pozemek ku rozšíření německého král.
zemského divadla Ýěnovaný, vzato na vědomí.
Rok 1883
9/ 15. března
Schválen návrh, aby na oslavu zahájení českého ND vypsána byla pocta. na drama z dějin města Prahy a aby dramata
taková byla objednána. dhrnný náklad 2200 zl. k Účelu tomu
navržený přijat bez debaty /peníze z rubriky vydání slavnostních/.
10/ 22. března
Návrh, aby Sboru k zřízení ID české~o k obmfšlenému
přestavení domu č. 224 - II postoupena byla bez Úplatku od
ulice Divadelní plocha asi 32 m2 i aby jemu zároveň za
část staveniště domuč. 224- II ve výměře asi 105m2 , kteráž dle schváleného plánu připadne k nábřeží, vyplacena byla náhrada 6000 zl. s podmínkou, že díl domu na této části
se nalézající odbourati dá do niveau ulice a že jej obci
pražské odevzdá prostý všech závad. Přijato jednohlasně a
bez debaty.
9. če:r;:vna
lávrh KR, aby na Úpravu dlažby u domu čp. 224 - II
vedle ID povolen byl náklad 929 zl. 5 kr., byl bez diskuse
schválen.
ll/

12/ 28o ČeMJla
Bávrh liR, aby na stavbu stolcy T ulici Ostrovní a Divadelní podél ID povolen byl náklad 1948 zl. 73 kr., byl

•
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schvál en.
22 . listopadu /před programem schůze/
Pan staros ta se zmínil o slavnostním zahájení her v
dostaven4m BD a poukázal vz l etnými slovy k tomu, že velkou
zásluhu o dobudování divadla, kterýmž mě s t u dostalo se nevšední ozdoby, získal si zvlášt Sbor pro dostavení ND. Vyzval přítomné, aby povstáním sboru tomuto projevili zasloužené díky, což s e s t alo. Dále připomíná pan starosta,
a jakými vřelými symp ati emi setkalo se slavnostní otevření
ID u všech slovanských národů a že četní hos t é z krajů
slovanských, za tou pří činou do Prahy z avítavěí, neopomenuli si prohlédnouti S ta romě stskou radnici a její památ ky .
Mezi těmit o návštěvami vynikala zvláš t ě deputace mě sta Krakova, vyslaná od tamního zastupitel-stva, aby přinesla pozdrav a blahopřání zastupiteletvu pražskému. K návrhu KR
usneseno jednohlasně, aby za vysl ání této deputace byly
vzdány díky a sdělen byl přátelský projev městu Krakovu.
1)/

14/ 1). prosince
Pan starosta dr. Černý předčítá přípis sboru p~o dostavení BD obci pražské a sboru obecních starších za obě
ti, ku znovuvybudování ND přinesené, dík . Vzato na vědomí.
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Jiří

P e š e k -

Bohdan Z i 1 y n s k y j

POŽÁR NÁRODNÍHO DIVADLA

A MfsTSK1 HASIČSK1 SBOR V PRAZE
Neúspěšný pokus pražského hasičského sboru o likvidaci
požáru Národního divadla dne 12. srpna 1881 patří mezi nejznámější pražské události osmdesátých let 19. století. K požáru se vztahují některé zápisy ze zasedání městské rady,
vydané v předcházejícím příspěvku l/, Na tomto místě chceme
z přístupnit významný pramen, ilustrující tehdejší zásah
pražských hasičů a naznačit příčiny jeho neúspěchu, které
souvisely s celkovým stavem městského hasičského sboru v této době.
Základní dokumentaci o vývoji pražského hasičského sboru od doby jeho zřízení podává starší publikace F. Vejděl
ka 21. Na jejím podkladě lze sledovat růst počtu členů i
proměny technického vybavení sboru. Můžeme se proto omezit
jen ne uvedeni nejdůležitějších údajů.
Sbor čítal v době požáru 66 příslušníků (velitele, cvičitele, 8 nadhasičů a 56 hasičů) 3/. Hlavním jeho sÍdlem byl
staroměstský obecní dvůr, nepříliě vzdálený od Národního divadla. Poměrně málo vzdáleny od budovy divadla byly ovšem i
strážnice na Novém Městě a Malé Straně, rovněž umístěné v
obecních dvorech 41. Všechny strážnice měly vybaveni potřeb
né pro výjezd k místu požáru a zásah proti němu.
Nejnovějši technickou vymožeností hasičského sboru byl
v této době požární telegraf, vedený z ústřední stanice v
staroměstském obecním dvoře do šesti stanic v ostatních čá
stech Prahy S/, Filiální korespondenční telegrafní stanice
byly zřízeny při všech hasičských strážích a u věžních hlásných. Ti konali službu na Stroměstské i Novoměstské radnici,
u sv. Mikuláše na Malé Straně a na věži chrámu sv. Víta.
V roce 1881 byla v proudu také jednání o koupi velké
parní stříkačky od anglické firmy. Tato stříkačka měla při-

•

123

spět

k podstatnému zdokonalení hasičského sboru po technické
stránce, Parní stříkačka byla zkoušena nedlouho před požárem
Národniho divadla, ale formálně ještě nebyla hasičskému sboru předána. Př esto do hašení požáru zasáhla.
Na vydržování hasičského sboru vydávala pražská obec
každoročně asi 28 000 zlatých, Je těžké vyjádřit se k otázce, do jaké miry byla tato suma adekvátní potřebám. Po požáru Národního divadla byla pochopitelně zvýšena 61.
Pražský hasičský sbor měl na počátku osmdesátých let
poměrně dobrou pověst, Byl označován za kolébku všech hasič
ských sborů v Čechách a byl mu přisuzován vysoký stupeň dokonalosti. Jen srovnání s p oměry v evropských a amerických
velkoměstech vedlo k větší střízlivosti a k vědomi existujících rezerv v technickém vybavení sboru apod. 7/
Hlavní kontraverzní záležitostí v pražském sboru byla
o~oba jeho velitele, jímž byl už od roku 1857 Němec Josef
Lammer. Stál v čele sboru přesto, že velení bylo už od sedmdesátých let české a on sám český jazyk neznal. Proto se už
před požárem objevují různé projevy nespokojenosti s jeho
osobou, Sympatie náležely spíše cvičiteli sboru Antonínu Tů
movi, který vedle výcviku převzal v podstatě i technické vedení sboru 81.
Ačkoli zásahy sboru proti menším pražským požárům v letech 1880 a 1881 byly úspěšné, naznačují některé zprávy, že
úplně vše v pražském hasičském sboru v pořádku nebylo. Informace o úmyslu městské rady z počátku roku 1881 zřídit pro
hasičský sbor odbornou knihovnu je v dobovém tisku doprovázena sdělením, že "o přednáškách nějakých nebylo nikdy u
sboru pražských hasičů ani slechu, o odborných dílech hasič
ských ani památky, a živořilo se jen, ano dosud i živoří, od
praktického cvičení" 9/
Těsně před požárem Národního divadla podal dosavadní
velitel hasičského sboru městské radě svou rezignaci, která
však nebyla do 12. srpna vyřízena. Žádost Lammrova syna
Adolfa o udělení uvolněného miste, podaná také před požárem,
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se v jeho důsledku stala pochopitelně bezpředmět nou.
Protipožární b e zpečnostní opa t ření, provedená v dokonč ov ané budově Národního divadla, by si zasloužila zvláštní
pozornost. Př í slušná opatření si vynucovaly dosti časté
zpr ávy, které v tomto období docházely z .c elé Evropy o požár ech divadel lOl. Formálně byla ochraně pra žských divadel
v ě nována dostatečná pozornost - v obou zemských divadlech
byly provedeny prohlídky a zřízeny protipožární automaty. V
budově Národního divadla byla umístěna stálá několikačlenná
hasičská stráž, která měla konat pravidelné obchůzky. V čer
vnu 1881 vyslovily Zemský výbor Království českého a i výbor
Sboru pro zřízení českého národního divadla A. Tůmovi podě
kování za provedená opatření v obou zemských divadlech respektive za dohlídku nad hasičskou a divadelní požární stráží v ND.
Poslední událostí, která se výrazně dotýkala pražských
hasičů před požárem ND, byla příprava veřejného hasičského
cvičení a souběžné schůze zemského ústředí hasičských jednot
v Království českém ll/. Veřejné cvičení mělo být konáno 14.
srpna - tj. dva dny po požáru ND -na Staroměstském náměstí.
Z pochopitelných důvodů k němu nedošlo.
Požár divadla logicky vedl ke kritičt ěj šímu pohledu na
stav a schopnosti pražského hasičského sboru. Podobné názory
najdeme nejen v denním tisku, ale i v jediném tehdejším če
ském odborném hasičském časopisu 121. Kritice byla podrobena
organizace sboru a z toho plynoucí chaos při hašení divadla.
Více i méně zastřeně byl obviňován velitel sboru Lammer jako
osobnost nedostatečného formátu. ďtoky proti Lammrovi, zvláště v mladočeských Národn:ích listech, byly však vedeny tak ,
že se v druhé řadě snažily zasáhnout ty, kdo byli za Lammrovu činnost odpovědní - tedy staročeskou městskou radu pražskou.
Následky požáru zapůsobily významně na postoj městské
rady k hasičskému sboru. Nedlouho po požáru bylo vyhověno
žádosti Josefa Lammra o penzionování. Zároveň započalo jed-
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náni o obsazení nov ě zřízeného místa ř editele hasičsk~ho
sboru. Poměrně . bohatý materiál k tomut o tématu obsahuje například diskuse na sch~zi městské rady dne 23. září 1881,
kt erá se dotkla i některých otázek současného stavu hasič
ského sboru 13/.
Z 19 žadatel~ o poměrně dobře finančně i jinak zajiště
né místo byl nakonec zvolen B. fápal, a to zprvu prozatímně
na jeden rok. V táto funkci vykonal 27. září v další sch~zi
městek~ rady př~sahu. Na dalších sch~zích se dostávala ke
slovu otázka technického vybavení sboru. Tak 25. října bylo
schváleno rozšíření mužstva o čtyři osoby, určené k stálé
obsluze parní stříkačky. O šest dn~ později byl schválen náklad na zakoupení tří pár~ koní, potřebn~ho náčiní a píce, a
na najmutí tří voz~. Bylo jednáno takó o zvýšení mezd hasič~ a o jiných otázkách l4/.
V dalších letech došlo postupně i k organizačnímu vymezení zásad činnosti sboru a jeho vztahu k městským orgán~.
Jistým závěrem těchto snah bylo schválení Návod~, pravidel a
řád~ pro hasičský sbor král. hl. m. Prahy na sch~i městské
rady dne 4. května 1888 l5/. Zmínkou o tomto dokumentu lze
uzavřít úvahy o tom, jakou roli sehrál •e •ývoji hasičského
sboru požár Národního divadla. Podrobnější zpracování tohoto
tématu, které by bylo zároveň pěkným kulturně-historickým
obrázkem z Prahy minulého století, je třeba ponechat dalšímu
bádáni.
Pramenné přílohy naznačují možnosti, ·které v tomto smě
ru poskytují fondy ~chivu hlavního města Prahy. Za hlavní
materiál, dokumentující prlběh požáru Národního divadla a
zásah proti němu, lze označit protokol o výslechu šesti osob
- většinou příslušní~ hasičskóho sboru - dokládající z r~z
ných pohled~ účast hasič~ na záchranných pracích. Protokol
byl sepsán hned následující den po požáru, dne 13 . srpna asi
v dopoledních hodinách, v presidiu městské rady 161. V d~
sledku malé, ani ne čtyřiadvacetihodinové č asové vzdálenosti
od požáru, je třeba tento protokol považovat za nesmírně zá-
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dokument. Je samozřejmě nutno
že každý z vyslýchaných se mohl pokoušet ně
které skutečnosti zamlčet nebo upravit. Takovýto problém,
vlastní každému historickému pramenu, však nic nemění na
skutečnosti, že jde o primární pramen pro hodnocení činnosti
hasičů při likvidaci požáru a situace v divadle vůbec. Novinové zprávy o událostech je třeba považovat za pramen druhotný, ačkoli jim byla v dosavadních zpracováních věnována
prakticky veškerá pozornost. Oba druhy pramenů bude nutno v
budoucnu výrazněji konfrontovat.
Je pozoruhodné, že mladočeské Národní listy ani staročeský Pokrok se o protokolu nezmínily ani nepřinesly žádné
informace o příslušných výpovědích. Důvodem byla asi skut eč
nost, že protokol byl považován za interní, do j i sté míry
tajnou písemnost. Městská rada s i jej ponechala pro vlastní
potřebu a nezpřístupnila jej tisku. Proto měly pro další vývoj podání o požáru rozhodující význam právě žurnalist i cké
popisy, zejména materiály Národních listů, které dokázaly
událost využít i obchodně l 7/ .
Vydání protokolu o výslechu příslušníků hasičského sboru v Edici I umo žňuje některé tiskové zprávy kontrolovat.
Věnujme mu proto pozornost v závěru tohoto úvodu.
Protokol, dochovaný v originálu, je psán perem na osmi
nesvázaných dvoulistech většinou jen na pravé polovině jednotlivých stran. Na levé polovině jsou zapsány otázky, kladené vyslýchaným, a několik drobných doplňků a oprav jejich
výpovědí. Pouze velitel sboru Josef Lammer odpovídal něme cky
na německy kladené otázky, celý zbytek protokolu je psán v
českém jazyce.
Nejrozsáhlejší a nejpodstatnější je samozřejmě výpověa
Josefa Lammra. Lammer popisuje průběh událostí už od odpoledních hodin, kdy se část mužstva zúčastnila části pohřbu
hasiče Diviše. Výpověa jasně dokládá skutečnost, že hasiči
se z pohřbu včas vrátili do kasáren, a to nejméně hodinu
před ohlášením požáru. Důležitý je dále Lammrem upřesněný
važný a v

zásadě hodnověrný

předpokládat,

.
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t ermín okamžiku' ohlášení požáru do staroměstského obecního
dvora. Mužstvo, které se zde zdržovalo, v,jelo během dvou
~nut na místo požáru a dorazilo tam, jak se zdá, poměrně
rychle. · Další část Lammrovy výpovědi popisuje činnost hasičů
přímo v divadle.
Rozsáhlé jsou dále výpovědi městského inženýra Zeleného
a vrchního hasiče Rudolfa, které obsahují podrobnosti o čin
nosti hasičů uvnitř divadla. Z časového hlediska popisují
požár od jeho velmi rané fáze výpovědi již zmíněného inž.
Zeleného, který se dostavil k požáru z Žofína, a dvou divadelních hasičů- Josefa Zahrádky a Jana Kořínka lBI. Svědec
tví Josefa Lammra, popisující požár už ve značně pokročilé
fázi, zastupuje jako jediné hasiče, kteří přijeli ze staroměstského obecního dvora. Je zajímavé, že 13. srpna nebyl
vyslýchán cvičitel sboru A. Tůma, který se hašení zúčastnil.
Tůma podal svou výpověa až o tři dny později a její obsah
byl otištěn v Národnich listech l91.
Poslední dvě výpovědi z 13. srpna se týkají hasičské
hlídky, která k ohni dorazila ze Staroměstské radnice -(R.
Rudolf, J. Kraus). Tím je výčet svědectví z výslechu provedeného dne 13. srpna vyčerpán. Je třeba upozornit, že v soudobém tisku byly otištěny ještě další výpovědi, svědectví a
dementi, týkající se požáru 201.
Výpovědi poskytují velmi důležitý a zajímavý materiál,
i když nevysvětlují všechny příslušné otázky a v některých
prokazují drobné nesrovnalosti. Z protokolu i ze zpráv dobo•
vého tisku však jednoznačně vyplývá, že pražský hasičský
sbor nebyl schopen požár Národního divadla likvidovat. Poně
kud zpožděný příjezd hasičů k ohni nehrál rozhodující Úlohu.
Daleko významněji se na výsledku požáru podepsaly nedostatečná organizace záchranných prací v počáteční fázi požáru,
špatná znalost zachraňovaného objektu a celkový chaos při
hašení, umocněný snahami množství nepovolaných osob o při
spění ku pomoci. V neposlední řadě se lze připojit k názoru
dobového tisku, že pražský hasičský sbor nebyl prakticky
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připraven na likvidaci požáru tak rozsáhlé budovy 21 1.
Za této situace lze konstatovat, že konkrétní příčina
vzniku požáru je do velké míry podružným probl émem. At už
začalo hořet na kterémkoli místě divadla a za jakýchkoli
okolností, nebylo v silách pražského hasičského sboru oheň
včas lokalizovat a zlikvidovat .
Pokud je však známo, nebyly z této skutečnosti vyvozeny
konkrétní ddsledky vdči hasičskému sboru ani jeho jednotlivým .příslušníkům. Čas naopak postupně přispěl k proměně pohledu na roli hasičského sboru při požáru divadla. U příle
žitosti padesátého výročí této události byli dosud žijící
hasiči - účastníci zásahu proti požáru ND vyznamenáni z rozhodnutí městské rady pamětními stříbrnými medaile~i 22 1

Poznámky
1/
2/

3/
4/
5/

6/

Srv. pozn. 19 předešlého příspěvku.
František Vejdělek, Památník hasičského sboru král.
hlav. města Prahy 1853-1903, Praha 1903. Srv. i Antonín
Tůma, Hasičský sbor král. hlavního města Prahy, in:
Čermákdv kalendář českých hasičů na rok 1881 (Ročník
1.), str. 83-87; Václav Kohl,- Hasičství (Rukovět ku potřebě našich veliteld a cvičitelů hasičských ••• ), Klatovy 1875, str. 101-104.
K počtům příslušníkd sboru srv. Vejdělek, l.c., str.• 52.
Staroměstský obecní dvůr byl umístěn v domě čp, 800-I
(v ulici U obecního dvora č. 9).
O telegrafu srv. Antonín Tůma, Pražský požární telegraf,
in: Čermákdv kalendář českých hasičů na rok 1881 (Roč•
ník 1.), str. 59-65.
Přehled o částk~ch, poskytovaných z 9becního rozpočtu
na hasičský sbor, podávají Statistické příruční knížky
král. hlavního města Prahy (např. ročník 8., Praha
1881). Srv. i článek Co stojí hasičský sbor v Praze, .

'
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7I

8/

9/
10/

ll/

•
12/

13/
14/
15/

~

16/

~eský hasič 4, 1881, str. 174-175.
Srv. recenzi na publikaci "Le feu Paris et en Aml§rique" v Čermákově kalendáři českých ha•ičů na rok
1881, str. 126-129. ("Pro české hasiče jen skromný z
toho závěrek: ••• uznejme i my, že ještě mnoho, přemno
ho jest nám činiti, aby hasičství dostoupilo u nás tl§
výše, již dospěti musí, aby mohlo se po .bok postaviti
hasičství u jiných národů a aby stalo se v pravém slova
smyslu andělem strážným majetku i životů krajanův,")
Publikace měla být zakoupena i pro hasičský sbor pražský - srv. Edice II , regest 1.
O Tůmovi srv. M. Mayer, Antonín Tůma, cvičitel sboru
hasičského král. hl. m. Prahy, in: Čermákův kalendář .. .,
ročník 1., str. 27-35.
Český hasič 4, 1881, str. 21.
Srv. článek Něco o divadelních požárech, Český hasič 4,
1881, str. 11-12. Největší katastrofou tohoto typu v
r. 1881 byl však až požár divadla ve vídeňské Ringstrasse, o kterém Český hasič . 4, 1881, str. 180-182,
188-190 a ve všem ostatním tehdejším tisku .
O stavu hasičství z celočeského pohledu informuje Reginald Čermák, Zemská ústřední jednota hasičská Království českého od roku 1881 do roku 1884, s.l. /Praha/
1885.
Srv. článek Požár Národního divadla dne 12. 8. po 6,
hodině odpoledne v Praze, Český hasič 4, 1881, str.
121-123, závislý však v mnohém na pražském tisku.
AMP, Protokoly ze zasedání pražské městské rady 1881
(~. čtvrtletí), .fol. 604v-608.
Tamtéž, fol. 646, 658; 4. čtvrtletí, fol. 153, 162,
170v, 303v, 437.
Návody, pravidla a řády pro hasičský sbor král, h. mě
sta Prahy, Praha 1888. (Podepsán starosta dr, Jindřich
Šolc.)
AMP, Presid~um MR a magistrátu Praha, Pres. 1881-1885

a
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B 41/4, kart. 212.
17/ Už svým titulním listem dobře známé č, 194 Národních
listů (z 13. 8, 1881) bylo pro v~lký zájem podruhé vydáno v pondělí 15. srpna. Staročeský Pokrok informoval
o událostech značně střízlivěji.
18/ Některé údaje z výpovědi Kořínka přinesly Národní listy
č. 199 (18. 8,), str. 2.
19/ Národní listy č, 198 (17. 8.), str. 2. Tůmu vyslýchal
městský radní a dozorce hasičského sboru Hněvkovský.
20/ Výpově~ divadelního hasiče Junga, učiněná ještě 12, 8.
ve 21 hod, polocejnímu komisaři, byla otištěna v Národních listech č, 196 (15. 8,), str. 1. Svědectví inž.
Zeleného o požáru otiskl týž list v č. 197 (16. 8.),
str. 2. Hned následujícího dne otiskl Zelený v Národních listech (č, 198, str. 2) dementi zprávy téhož listu o požáru, která byla otištěna 14. 8. (v č. 195).
21/ "Co platna. všechna odvaha, všechno sebezapření a nasazení života, když vše jest bezúčelné. Hasiči pražští
jsou vycvičeni pouze na hájení obyčejných domů neb
sklepů požárních, nikoliv však na uhájení objektů, jakými byly Staroměstská mostecká věž a nyni ,Velké Národní divadlo', kde upřímně řečeno se neosvědčili, ač
koliv konali heroicky svoji povinnost, ovšem jednotlivě
beze všeho vedení ústředního." (Národní listy č. 195,
14. 8., str. 2)
22/ Hasičské rozhledy 37, 1931, str. 336, 377, 381.
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Edice I
Protokol, sepsaný v preeidiu rady městské v příčině vyvzniku požáru v Národním divadle dne 12. srpna
1881, a opatření, jež hasičetvo městské v té příčině učinilo.
šetřování

.

I. Výslech vel i tele hasičů p. Josefa Lammra
- Um wieviel Uhr und von wem haben Sie die Anzeige erhalten,
daes dae Nationaltheater brenne?
Um 6 Uhr 25 Minut en nachmittags wurde der Automat C bei
der k. k. Polizeidirekti on gezogen und die sšmmtlich vorhandene Peuerwehrmannschaft , die schon eine Stunde vom Begrabnieee dee Feuerwehrmannee Diviš zu Hauee war, besetzte die ·
bespannten Requisiten und eilte zur Brandstelle. Ich selbet
fuhr, da ich gerade beim Nachtmale eaee, mit einer Droechka
direkt hinter dem Requisitenwagen, der mindeetene mit 14-16
Feuerwehrmšnner beeetzt war.
- Welche Vorkehrungen sind im Theater eelbet zur VerfUkung
/!/ und Meldung einee Brandee vorhanden und wie sind dieselben bei dieeem Anlasee thatig geweeen .
Im Theater eelbst iet ein Hausmeister mit Wohnung, ferner 4 junge Burechen meist .aue Karolinenthal ale Peuerwehrmanner angestellt, die dem Vernehmen nech jede Viertelstunde
1m ganzen Hause die Runde machen und Alles vieitiren eollen.
Zu diesem Behufe befindet sich dort eine Controllsuhr, die
der vieitirende Peuerwehrmann bei sich tragen und jede 1/4
Stunde auf dereelben stecken eoll. Ob das geechah, wird die
Controlluhr beweieen. In der Theatergasse a/ unterhalb der
Stiege 1st ein Aut·omat angebracht, den die dort postirten
Feuermšnner beim Ausbruche des Feuere ziehen und hiedurch
das Feuer melden sollen. Dieser Automat wurde jedoch nicht
gezogen. Ich kann nicht angeben, ob derselbe in gutem Zustande sich befindet. Weiters befindet sich im Theater, wenn
nicht gespielt wird, permanent ein stadtischer Feuerwehrmann, der alle acht Stunden abgelost wird, wenn aber ge-
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epielt wird, gehen zu jeder Voretellung eine Stunde frUher
nebst dem fUnf Mann ale Peuerwache ab .
Die Pflicht des etadtiechen Peuerwehrmannee iet, beim
Entetehen eines Brandee des Peuer zu loechen, jedoch ·aber
den dort angeetellten Peuermann, der den Automatenechlueeel
beeitzt, aufzutragen, den Automaten zu ziehen. Den aber im
Dienete befindlichen etadtiechen Peuerwehrmann werde ich
nachtraglich aus dem Wachjournal konetatiren, um deeeen Namen zur Kenntniee bringen.
Die fůr Feueregefahren Waeeervorrath fUhrenden Reeervoire waren mit Waeeer gefullt, doch wurde daeeelbe durch
Herrn Ingenieur Zelený in der eogenannten Regenmaechinen
herab auf die BUhne gelaeeen. Die in den obersten Raumlichkeiten des Theatere befindliche tragbare Hand-Feuerepritze
kam nicht in Verwendung und 1st verbrannt.
- Wieviel iet Wahree an dem Gerůchte, dase die etadtieche
Feuerwehr nicht rechtzeitig erecheinen konnte, weil eie
eich eben am Begrabnieee des Diviš beteiligte?
Die Mannechaft war von dem Begrabnieee des Peuerwehrmannee Diviš schlag 5 Uhr in der Kaeerne. Des Begrabniss begann namlich um 4 Uhr nachmittage und ging vom k. k. allgemeinen Krankenhaue zum ehemaligen Roeethore, von wo die
Mannechaft direkt in die Kaeerne am Ziegenplatze marechirte. Beweie deeeen: ale ich mit Herrn Peuerwehrinspektor
Stadtrath Hněvkovský vom Leichenbegangnieee zum Al tetadter
Rathhaue kam, war es ger&de 1/4 6 Uhr. Herr Stadtrath Hněv
kovský ging in die Stadtratheitzung, ich aber ging nech Hauee, liees die von Bubne seinerzeit erhaltenen 25 fl. an die
vorhandene Mannschaft · vertheilen und eetzte mich dann zum
Nechtmale. Die Mannechaft wechselte die Kleider und bezog
die Wachen.
- Welche VerfŮgungen traf die Loschmannschaft nech erhaltener J4eldung?
Nech erhaltener Meldung war die Pferdespritze, 2 Waeeerfaseer und der Requieitenwagen der Centralstetion inner-

>

133

halb zweier Minuten bespannt und aus dem Gemeindehofe ausgerUckt.
Die altstadter Rathhauskarrenspritze war bereits bei
Ankunft der altstadter Peuerwehr am Ort und Stelle. Wann
die neustšdter und kleinseitner Pferdespritzen ankamen, kann
ich nicht angeben, weil ich im lnneren des Theatera die Dispoaitionen zu treffen hatte. Docb kann icb konatatiren, daas
an beide letztgenannte Stationen unverzuglicb avisirt wurde. lm Ganzen waren drei Pferdespritzen und eine Karrenspritze in Verwendung.
Die Dampffeuerspritze stebt noch nicbt unter meinem
Commando.
- Zu welcbem Stadium bestand sicb der Brand, ale Sie am
Theater anlangten?
Bei meinem Anlangen sah ich den Exezirmeister Tůma auf
der Seite der Theatergasae mit an der Spritze angeschraubten
Schlauchen uber die Stiege des Theaters h1nauflaufen. leh
selbst ging von der Quai-seite in des lnnere des Theaters,
musste aber voraus, um hineinzukommen, die versperrten _Thuren durch die Mannscbaft gewaltsam erbrechen lassen, was einige Minuten Zeit in Ansprucb genommen haben mochte. Beim
Eintritte in des lnnere au! die BUbne sah ich schon die
Peuerhelle durch den Plafond des Zuscbauerraumes, Plammen am
Beden des Zuschauerraumes, der SchnUrboden war vom Peuer
nech nicbt angegriffen.
- Haben Sie bei lhrer Ankunft bereits eine andere Feuerwehr
am Brandorte getroffen?
leh habe keine fremde Feuerwehr am Brandorte angetroffen.
- Sie werden aufgefordert den zur permanenten Wache kommandirten Feuerwehrmann heute 13. 8. 1881 nachmittags um 3
Uhr hieher gestellig zu machen.
leh werde den Auftrag erfullen.
Lemmer
/druhý podpis nečitelný/
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II. Výslech městského inženýra p. Zeleného
- Kdy jste dostal zprávu o požáru, kde, a co jste ne to

uči

nil?
Včera

odpoledne dne 12. srpna 1881 byl jsem ve vodárně
žofínské, kde jsem pracoval listiny pro sobotní výplatu. V
6 hod. as večer chtěl jsem se odebrati k p. Stonovi a jda
přes ostrov žofinský slyšel jsem voláni o pomoc a dozvěděl
se, že v divadle národním hoří. Běžel jsem tam a přijda na
most viděl jsem, jak v roh~ proti ostrovu žofinskému na jižním konci střechy, na nejvyšším místě střechy v hřebenu u
tyče hromosvodu na délku 2-3° plameny šlehaly do povětří.
Běžel jsem ihned do divadla, sebral klíče od hydrant~
a aparát~ deštových a spěchal do výšky poohlédnout se po požáru. Viděl jsem, že v jevišti pažení pod železnou konstrukcí střechy nalézá se v plném plamenu a hořící . částě jeho ve
velké míře na jeviště padaly. Posoudiv situaci viděl jsem,
že toto dřevěné pažení zachrániti se nenechá, an · proud vody
v této výšce jest bez účinku. Spěchal jsem hned k aparát~
dešt~ zavodňovacích a pustil jsem tyto do činnosti, by aspoň
spodek jeviště proudy vody byl chráněn. Deště tyto začaly
hned s velkou intensivností účinkovati, celé jeviště počína
je od deštových trub bylo vodou zatopeno, jiskry a kusy hořících dřev, které spadaly, byly v letu vodou uhašeny. Co
svědky uvádím p. kavárníka Reindla a p. stavebního radu Jenšovského. Na to spěchal jsem, bych spustil železnou oponu,
ale namáhání mé bylo marné, poněvadž pod oponou nalézalo se
jakési lešení, jež odstraniti se nenechalo.
Na to spěchal jsem na nejvyšší p~du šň~ovou, kde pažení bylo již v plném plamenu, avšak dřevěná konstrukce p~dy
šň~ové nehořela ještě nikde.
Seběhl jsem dol~ a dal visící opony strhnouti, v tom
však jsem pozoroval, že deštové proudy na intensivnosti nápadně ztrácejí, i shledal mnoho lidí cizích a hasič~ u hydrant~ otevřených. Vlastní rukou jsem je zavíral, bych proud
dešt~ zmocnil, běžel na provaziště, nalezl as 12 hydrant~
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bez účelu otevřených a jeden utlučený. Vzdor tomu, že s nasazením života na provazištích mnoho hydrantu jsem uzavřel,
nezmocnily se proudy deštové, poněvadž povolaní i nepovolaní
l idé, jichž bylo v divadle množství, hydranty otevírali bez
účelu. Na to prohlédnul jsem síň malířskou a vida, že i zde
celá střecha v plamenu, seznal jsem, že veškeré lidské namáhání divadlo zachrániti jest marné. Mezi tím poslal jsem jednoho z hasičů obecních na Nové mlýny pro parní stříkačku,
která brzy na to se dostavila.
Zotvírání hydrantů v divadle bylo tak velké, že vyjda
z divadla nalezl jsem, že na obecních hydrantech na ulicích
voda má malý tlak, nezbylo mi tu než as okolo 9, když již v
divadle vodovodem nenechalo se pracovati, uzavříti veškerý
přítok vody do divadla; práci tu vykonal k nařízení mému náš
zámečník Bohumil Kaš. Městské vodáky odeslal jsem nato s
příslušným nařízením, by různá šoupatka uzavřeli nebo otevřeli, aby obě vodárny, žofinská i novomlýnská, k Národnímu
divadlu vedly.
- Máte dozor nad personálem v divadle ku stráži ustanoveným.
Dozor nad stráží hasičskou svěřen mi byl od slavné rady
na dobu představení; nyní nemám žádného dozoru.
Zelený
III. Výslech hasiče Josefa Zahrádky
- Byl jste včera dne 12. srpna 1881 odpoledne ve službě v
Národním divadle a od které hodiny.
Byl jsem ve službě od 6. holiny odpolední, kdy jsem vystřídal hasiče Krause.
- Co víte o počátku požáru?
Když jsem po dostavení se na stráž šel dovnitř divadla
podívat se , zdali vše v pořádku, a chystal se vytáhnouti se
po stroji ke stropu, běžel klempíř Vorel z ulice do divadla
a volal, že nahoře hoří. Lezl jsem s jedním truhlářským pomocníkem v divadle zaměstnaným, s nadhasičem Jungem, kteří
byli v divadle, pak s třemi kominíky po železném řebříku ke
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stropu a chtěli jsme· se dostati ke galerii nad střechou.
jsme vzali hadice s sebou. Když jsme zadělané šoupaci
okno ke galerii prorazili, pozorovali jsme, že hoří v levém
rohu galerie k vodě položené, ze spodu z provaziětě.
Poněvadž ale nedostali jsme z hydrant~ vodu, nemohli
jsme ničeho dělati, toliko Jung se vrátil, aby právě hydran•
ty otevřel a automatem znamení o požáru dal. ~kalo se mi
pak, že automat nedal znamení a musel císařský strážník jíti
k policejnímu ředitelství a tamním automatem nebezpečí ohlásil.
- Jaká jest Vaše povinnost v divadle.
Povinnost naše je dávati pozor, aby požár nevypukl, a
když vypukne, telegrafovati na strážnici v divadle; mimo to
máme povinnost dohlížeti, aby stráž divadelní řádně obcházela.
- Když jste přišel na strážnici, byli všichni strážnici divadélní na místech?
Na naší strážnici na straně divadla k ulici Divadelní
nebyl, když jsem se dostavil, žádný strážník divadelní, do
strážnice na straně vodní jsem nepřišel. Také nemohu říci,
že všech pět strážní~ bylo v divadle, viděl jsem toliko
vrchního strážníka Junga a strážníka Kořínka.
- Co jste podnikli pak na střeše?
Já, tři kominnici a truhlářský pomocník jménem mě neznámý nemohli jsme ničeho podniknouti ani· Kořínek, který ještě po sch~dcich se dostal do malírny, kde byl Vorel dříve
z~stal, my ostatní byli jsme již nuceni spustiti se po hromosvodu blíže řetězového mostu, abychom se zachránili.
Josef Zahrádka
Přitom

IV. Výslech Jana Kořínka, divadelního hasiče
- Jaké jest Vaše zaměstnání?
Jsem ustanoven od architekta p. Kusého co hasič divadelní.
- Jaké máte povinnosti.

..
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Mám povinnost s vrchním hasičem Jungem a třemi hasiči
dávati pozor, aby požár v divadle nevypukl, a když vypukne,
jej uhasiti a automatem poplach učiniti. Střídáme se po týdně ve službě noční od večera 6 do 12 do palnoci, pak v
hlídce u telegrafu od 12 do 6 do rána atd., takže vždy jeden
z nás má prázdno a jeden je u telegrafu v divadle. Včera
jsem měl já službu od 6 - 12 hod. večer a byl jsem na místě
včas. U telegrafu byl Štěpán, Junek byl taktéž na místě a
též Dlabač byl v divadl e.
- Kdy jste zpozoroval požár?
Když jsem byl na ob chůzce na 4. galerii, kde jsem byl
v 1/2 7. hod. večer, pozornval jsem kouř, dal jsem kontrolní
hodiny p. Hejšovi, který je odevzdal svému učni, a běžel
jsem telegrafovat z malířské síně a z provaziště pak jsem
šel k hydrantu, kde jsem přišrouboval hadici, p. Vorel otevřel vodu a já stříkal do ohně, který byl nad provazištěm
stranou k Prozatimnímu. divadlu.
Pak přišel bua Dlabač nebo Jung a městský hasič Zahrádka. Jung níž než já stříkal z jiného hydrantu a hasil požár.
Zdali třetí hydrant také spustil, nevím.
Brzy však začala se nedostávati voda, poněvadž byly
spuštěny deště, a nemohl jsem nic více podniknouti pro hašení, nýbrž byl jsem poukázán od p. Kusého k jinému zaměstná
ní. Na galerii nad střechou jsem nebyl, byl tam strážník
Štěpán a dva kominíci.
- Co soudíte o příčině požáru?
Včera ve dne spravovali dělníci firmy Deckert a Homolka
hromosvod nad střechou na straně k Prozatimnímu divadlu, jeden z nich ráno nesl nahoru vějíř peroutkový na rozdělání
uhelného ohně a ještě se· proslovil, že tím bude oheň rozdě
lávat. Možno tedy, že při tom zalítly jiskry spodem pod
břidlicí do divadla pod pažení a tam oheň vzniknul.
Kořínek Jan
- Dodatečná otázka: Viděl jste inž. Zeleného u sebe na provazišti.
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Znám p. inž. Zeleného osobně , ale
provazišti při té příležitosti.

neviděl
Kořínek

jsem ho na
Jan

/V./ Výslech vrchního hasiče městského Richarda Rudolfa
- Kdy jste se dostavil k požáru v Národním divadle?
Byl jsem právě velitelem stráže na Staroměstské radnic~
když jsem dostal z centrální stanice a od hlásného v 6 hod.
28 min. oznámení, že v Poštovské ulici hoří. Šel jsem tedy
s e stráží na místo a po cestě se dozvěděl, že hoří Národní
div adlo. Před námi dostavila se, co vůbec první, stříkačka z
centrální staroměstské stanice.
- Na kterou stranu divadla jste se dostavil a co jste pozoroval a opatřil?
Spěchal jsem do Divadelní ulice, postavil stříkačku károvou k hydrantu, spěchal do divadla, kamž jsem se však z té
strany nedostal, poněvadž dveře k hořejší části stavení byly
zavřeny.

Obešel jsem od strany žofinské stavení, dostal jsem se
do divadla a přes jeviště ke straně Divadelní ulice. Odsud
jsem k rozkazu cvičitele Tůmy, který tam již byl, dal mužstvu vylezt ku provazišti, aby tam požár hasili, a byl jsem
tam sám s sebou. Pozoroval jsem, že naše stříkačka s dobrým
úspěchem požár hasila, musel jsem se však k ní vrátiti, odkud jsem byl opět povolán do protějšího ohroženého domu,
abych opatření učinil. Než jsem se vrátil, slyšel jsem na
naši stříkačku pískání o vodu, leč tato žádné nedostávala,
poněvadž z hydrantu nepřitékala. Moje mužstvo setrvalo na
místě čekajíc na vodu, až pro horko vydržeti namohlo. ·
- Můžete udati, kde se v dobu požáru nacházel vrchní hasič
divadelní Jung?
Vrchní hasič Jung účastnil se dle mého určitého vědomí
pohřbu hasiče městského Diviše, byl s pohřbem u brány a šel
též zpět do obecního dvora staroměstského~ež jsem jej naposledy viděl v J/4 na 6 hod. Od té doby nevím ničeho o jeho
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počínáni .

- Máte ješt ě něco poznamenat.
V NárodPi ch listech bylo udáno, že jsme neměli u stří
kačky dostat ek hadi c a koncové roury a ~e jsme si je musili
dlužit ze ~ofinského ostrova. Prosím, aby se konstatovalo,
že jsem u své stříkaček /!/měl dostatečnou délku hadic a že
v rekvisitn:ím voze se po _požáru vezlo 6 d:íld hadic neupotře
bených nových a že jsem nebyl nucen cizí hadice si dlužiti.
R. Rudolf
vrchn:í hasič
' I

•

/VI./ Výslech hasič e městského Jana Krause
- Kdy jste se dostavil na místo požáru Národního divadla a
co jste tam dělal?
Byl jsem na stráži Staroměstské radnice a na rozkaz jel
jsem se stříkačkou pod velením p. Rudolfa k požáru. Zastával
jsem u stříkačky č. ). Bylo mojí povi nností zdstati u stří
kačky a zásobovat ji vodou. Stříkačka byla postavena k hydrantu a plnila se jím as čtvrt hodiny, potom přestal hydrant účinkovati a byli jsme nuceni obmeziti se na vodu, jež
nám byla dovážena voznicemi.
Jan Kraus

Poznámky
a/

Škrtnuto Inselgasse
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Edice II
Výpisy z

protokolů schůzí mě~ké

rady

Rok 1881
1/ 4. března
K návrhu pana m. r. Hněvkovského usneseno, aby zakoupeno bylo pro sbor hasičský dílo vydané od generála hasičského
sboru v Paříži "Le feu
Paris et en Amérique." ••• Hasič :
ekému sboru budiž připomenuto, že je podřízen úřadu hospodářskému a že má tudíž veškerá podání cestou úřadu hospodář 
ského RM předkládat. /408v/

a

10. května
Pan náměstek JUDr. Černý sdělil, že k němu přišel v neděli vyslanec ředitelství českého divadla a žádal za zapůj
čení stříkačky s hadicemi do Nového českého divadla, poně
vadž syn pana Lamra, kterýž v letech minulých stříkačky tam
půjčoval, letos tak učiniti odepřel. Pan n áměstek učinil
opatření, aby se stříkačka a hadice zapůjčily a hlídka hasičská do divadla odeslána byla. - Rada městská schválila
toto opatření a svolila, aby stříkačka tato s hadicemi i nadále se zapůjčovala. /297v/

2/

..

Jl

13. května
K návrhu technické komise schváleno, aby od firmy
"Shand Masen et Comp." zakoupena byla pární stříkačka v ceně
6602 zl. 97 kr. Musela by se však společnost zavázati, že
dodá za tuto cenu stříkačku až na místo a ponese tudy risiko
a vyclení a že vyšle na svůj náklad učitele, kterýž by hasiče vyučil v zacházení se. stříkačkou. Peníz kupní se zaplatí
po obstálé zkoušce. /312/

4/

5. července
Stran žádosti pana Josefa Lamra, velitele

městského

..

Ul

sboru hasičského, za dání do pense a jeho syna, pana Adolfa
Lamra, za propůjčení téhož místa, RM se na ničem neusnesla,
jelikož nebylo 18 členů pohromadě, ustanovila však, aby mezi
tím vzala organisační komise v úvahu a své zdání pronesla
stran ustanovení podmínek k novému obsazení dotčeného místa
pro ten případ, že by k žádosti pana Jos, Lamra za d~~ do
v~služby vyhověno bylo. /54v/
4/

5. srpna
Žádosti komitétu pro uspořádání sjezdu a veřejného hasičského cvičení, aby obec jemu zapůjčila obecní prapory a
aby vyzvala obyvatelstvo pražské, by své domy ozdobilo, nevyhověla RM a svolila jen k tomu, aby toliko obecními prápory hasičské stanice okrášliti se směly. Zároveň usneseno,
aby se veřejné cvičení neodbývalo dne 15. t. m., nýbrž dne
14. t. m. /253v/
Žádosti komitétu hasičského pro uspořádání sjezdu 8 veřejné
ho cvičení stran převedení veřejného cvičení z dne 15. na
den 14. srpna 1881 se vyhovuje. /260/
5/

12. srpna
Pan náměstek pozval RM ku veřejnému cvičení hasičů,
Uenešeno, aby i parní stříkačka upotřebena byla, avšak pod
tou podmínkou, že Stone opatří montera a že šetřeno bude při
upotřebení náležité opatrnosti. /308v/
6/

19. srpna
Velitelství

třeba zaopatřiti

hasičského

pro pární

sboru podává zprá? u, že jest
aby se jí a progpěchem

stříkačku,

mohlo užiti:
1) tendr aneb voznici na nejméně 40-50 věder vody, na který
by se též nejméně 10 centů kamenného uhli 8 dříví naložiti mohlo,
2) 2000 metrů 1 3/4 palcových výpustních konopných hadic,
jakož i přiměřené šroubení - na 40 metrů vždy jedno - ku
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spojení,

dvě rozváděcí

roury ku spojování hadic pární
s hadicemi stříkačky měst ské;
J) k dopravování hadic na místo požáru třeba jest vozu se
čtyřmi navijáky,
4) aby nebyla jízda v ulicích , kde pární st řík ačka pracuje,
přerušována, třeba jest 15-20 můstků pro přikrývání hadic,
5) jelikož jest u sboru hasičů pražských jen jeden zkoušený
strojvedoucí 8 k vystřídání musí býti dva , žádá velitelství, aby byl ještě jeden zkoušený strojvedoucí přijat ,
6) konečně třeba jest pro pární stříkačku místnosti, která
by se dala vytápěti.
Co se týče opatřeni hadic, usneěeno, aby pan inspektor s inventárnikem hospodářského úřaau do obecního dvora se odebral, při požáru ND poškozené a opotřebované hadice párni
stříkačky převzal 8 nové ihned zakoupil. Párni stříkačka budiž z dosavádní mí~tnosti vlhké ihned odstraněna a vykázána
jí místnost, která by se dala topiti. Co se týče ostatních
požadavků, usnešeno po návrhu pana rady Zeithammra, aby
zvláštní komise s úřadem hospodářským návrhy své podala.
stříkačky

7/

23. srpna
K žádosti Josefa Lammra, mistra hasičského, usnešeno ,
aby dán byl do výslužby s ponecháním dosavadního služného , a
to tím dnem, kdy nově zvolený na jeho místo nastoupí. Další
žáaost syna tohoto, Adolfa Lammra, aby byl jmenován mistrem
hasičským, zamítnuta. Zároveň ~ouhlasí ·MR s návrhem organisační komise, aby při hospodářském úřadě zřízeno bylo místo
ředitele sboru hasičského a požárního telegrafu se služnfm
ročně 1800 zl. r. č., naturálním bytem, palivem a svítivem,
a aby návrh ten v nejbližší schůzi slavného sboru pp. obec~
nich etarších ku schválení- byl přednešen. /406v/

8/

Jl•

25. srpna

•

/Mimořádná schdze městské rady jednala o obsazeni nově
systemizovaného miste ředitele sboru hasičského a po!árniho
t elegrafu. Diskuse o požadavcích na příslušnou osobu a o
t om, zda někteří kandidáti vyhovují./
K tomu podotýká p. m. r. Otto, že dříve vyčkati jest
výsledku vyšetřování v příčině požáru ID 1 magistrátem před
sevzatého, a žádá při té příležitosti, aby výsledek svého
času Rl byl sdělen. /4l4v/
/Přijet návrh na ustanoveni konkursu na zmíněné místo./

9/

2. záři

Výkazy hospodářské konference schváleny, při čísle
123 670 usnešeno, aby požáry ohlašovány byly tak, jak se to
dělo dříve, zvoněním na poplach, avšak zvonění takové trvati
nemá déle nežli 15 minut. /463/

'
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Ho l e c

SBÍRKY NA NÁRODNf DIVADLO
Již druhý den po požáru Národního divadla uveřejnil
denní tisk výzvu pražského purkmistra Emiliáne Skramlíke ke
sbírkám ne vybudováni nové divadelní budovy. V závěru provolání se uvádělo, že "kdož k znovuzrozeni tohoto uměleckého
díle a okresy našeho města přispěti hodlá, m~že příspěvek
ev~j složiti též v kanceláři presidiálni ne radnici Steroměstské ••• " A tak již 13. srpne se začaly scházet peněžité
dary a týž den bylo zde · složeno 3.038 zl. 50 kr., následující den 2.203 zl. a 15. srpne 5.848 zl. 50 kr. Za první tři
dny se ne Staroměstské radnici seělo přes 11.000 zl. a do
konce roku 1881 dosáhl výnos zdejěích sbírek částky
78.701 zl. 45 1/2 kr. Scházely se zde příspěvky jednotlivc~,
rodin, spolk~, dělnických kolektiv~ i sbírky uspořádané v
některých domech, obchodech a hostincích.
Doklady o peněžních darech na nové Národní divadlo,
uložené v Archivu hl. města Prahy, podávají nejedno svěde 
ctví o obětavosti prostých lidí, dělník~, zřízenc~, ale také
obyvatel venkovských obcí a měst. Tak například v obci Běle č
u Křivoklátu, která měla v té době přibližně 450 obyvatel,
vybrali 94 zl., obecní úřad v Chropyni u Kroměříže zaslal
50 zl., ve Slivenci e Holyni u Prahy bylo vybráno 58 zl., v
Hlubočepích a Zlíchově 282 zl. 98 kr., v Týništi nad Orlicí
100 zl., v Hluboké 600 zl., obecní úřad v Sedlci u ·Plzence
(obec měla něco málo přes 500 obyvatel) poukázal prezidiálni
kanceláři 134 zl. 80 kr. Sběrací komitét ve Vysočanech zaslal 690 zl. 86 kr., obec Vysočany 100 zl. a navíc došly jeětě samostatné dary některých vysočanských obyvatel. Sbírka
na Kladně vynesla bez příspěvku městské rady 1.187 zl. 8 kr.
a v malé obci Stránčicích (okr. Český Brod), kde žilo asi
200 obyvatel, vybrali 53 zl. 12 kr. Sběrací akci věnoval
značnou pozornost smíchovský okresní výbor a výsledek jim
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organizovaných sbírek dosáhl (bez vlastního Smíchova) celkové částky 1.121 zl. 9 kr. Nemalými částkami přispívaly také
pražské a venkovské spolky, které zasílaly výnosy ~zných
kulturních a společenských akcí, příspěvky spolku, svých
člen~, jejich rodin či přiznivc~. Tak např. Česká beseda v
převážně německých Postoloprtech zaslala z výnosu sbírky v
městě a okolí 307 zl. 93 kr., Malostranská beseda 2.042 zl.
a Sokol pražský 1.100 zl. Do sběrací akce se zapojily také
některé české deníky, z nichž administrace tehdejších Čes
kých novin odvedla v prezidiální kanceláři v šesti splátkách
celkem 5.190 zl. 9 kr.
r
S výjimkou sběracích l istin z některých dom~, obchod~,
hostinců nebo venkovských obcí máme ze Staroměstské radnice
jen výjimečně zprávu o sběrací akci mezi dělnictvem. Přesto
se však zachoval výkaz , který svým významem daleko předči
mnoho ostatních, byt v nich byly uvedeny částky sebevětší.
Je to hlášení o sbírce mezi nejchudš!~~.~byvateli našeho
hlavního města, mezi almužníky městského chudobince u sv.
Bartoloměje na Novém Městě. Tito lidé, jimž tehdejší městská
správa musela zajistit alespoň nejzákladnější životní potře
by, vybrali mezi sebou 25 zl. 40 kr. (!!!).K nim se připo
jili vrátní, podomci a další pomocný personál chudobince s
9 .zl •
Nemalou položku mezi sbírkami, které docházely na Staroměstskou radnici, tvořily také částky zasílané zahraniční
mi Čechy. Ačkoliv jich nebylo mnoho, přesto vzbuzují obdiv i
úctu k našim krajanům, jak cítili s českým národem v jeho
zármutku nad požárem Národniho divadla. Tak napfíklad petrohradští Češi vybráli mezi sebou 500 rubl~, což přepočteno na
rakouskou měnu činilo 630 zl. Sbírky amerických Čech~ byly
zasílány prostřednictvím obchodní společnosti Kareš a Stocký
v Brémách Vojtovi Náprstkovi, který tak do prezidiální kanceláře celkem předal 2.864 zl. 41 kr. Kromě toho sama zmíně
ná společnost přispěla 200 zl., neznámý dárce poukázal do
PrabJ 100 zl., chicagští Češi 743 zl. 75 kr., bratři Korba-
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lové ze San Franciska 500 zl. a další dárcJ ze Spojených
160 zl. Hlavními organizátory sbírek u severoamerických krajanů byl časopis Slavia a redaktor Západního pokroku v Omeze Rosický.
Příspěvková akce ve prospěch znovuvybudování Národního
divadla se setkala s velkým ohlasem nejen v Čechách a na Moravě; málo známá je skutečnost, že také z polských měst docházely na Staroměstskou radnici výnosy sbírek, které tam
pořádali jednotlivci i redakce některých polských novin. V
Poznani, jež v té době náležela k Prusku, se ujal jedn' takové akce redaktor časopisu Dziennik Poznanski František Dobrowolski, a výsledkem byla částka 804 zl. 50 kr. Jiný tamější deník Kuryer Poznanski zaslal 70 zl. 10 kr. a z expedice časopisu Or,downik došlo 16 zl. 86 kr. Sbírky na stavbu
nového českého Národního divadla uspořádaly také redakce jiných polských novin. Od vydavatele varšavské Gazety Stanislava Lesznowského došlo 121 zl., od krakovského Czasu 408
zl. a Gazeta Narodowa ve Lvově poukázala 17 zl. Avšak obyvatelé Lvova nezůstali jen u této částky. Lvovská městská rada
věnovala 1000 zl., ústav Ossolineum 50 zl., haličská pojištovna 50 zl., spolek Harmonia 120 zl., Měštanská beseda
127 zl. Další příspěvky došly také z Krakova, jehož městská
rada zaslala 500 zl. (spolu s kondolencí, která byla základem k navázání budoucích přátelských a velmi úzkých styků) a
Tatranský spolek 76 zl. Připočteme-li k tomu sbírky dalších
polských institucí i jednotlivců, bylo od Poláků zasláno na
Staroměstskou radnici 3.401 zl. 29 kr.
Staroměstská radnice však nebyla jen jedním ze sběra
cích míst, kam Pražené odváděli a cizinci zasílali příspěv
ky. Byla sídlem městské správy, předotavitelem největšího a
nejvýznamnějšího českého města, v jehož obecní správě nezasedal od roku 1882 ani jediný Němec, byla střediskem české
kultury. Proto také hlavní město muselo zaujmout důležitou a
významnou roli při znovuvybudování Národního divadla. Jeho
podíl ne této akci můžeme rozdělit ne dva hlavní úseky:
Států

!
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vlast ní finanční příspěvek a vykonání i zaplacení různých
prací v okolí divadelní budovy, které převážně náležely stavebníkovi. Pokud jde o první čádt (finanční příspěvek) , budiž řečeno, ~e před požárem věnovalo měs to na stavbu divadla
40.000 zl., po požáru 50.000 zl. Kromě toho s~or obecních
st arších povolil 60.000 zl. na zřízení vodovodu, další část
ky na osvětl ení, kanalizaci, úpravu chodníků apod. (podrobný rozpis jednotlivých položek uvádíme dále v edici dokumentů). Samotné hlavní mě st o přisp ělo tedy na stavbu Národního
divadla částkou 191.973 zl . 56 kr. Také významný ústav pražské obce, Měst ská spoři telna pražská nechtěla zůst at stranou
a brzy po požáru se její př edstavenstv o rozhodlo věnovat ne
stavbu ze svého r ezervního fondu 50.000 zl. K tomu však bylo
třeb a schválení místodržitelství, protože Městská spořitelna
j eště neměla určenou výši rezervního fondu, aby s ním mohla
sama disponovat. Místodržitelství schválilo uvedený příspě
vek spořitelny až po urgenci městsk é rady koncem roku 1884 .
Shrneme-li celkový příspěvek našeho hlavního města (tj. mě
sta i spořitelny) na stavbu nového Národnfho divadla, dospě
jeme k celkové částce 241.973 zl. 56 kr. Možno jednoznačně
konstatovat, že to nebyla částka zanedbatelná a že se Praha
se cti zhostila Úkolu, který jí jako hlavnímu městu při budování Národního divadla připadl •
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Edice
1/

1881. 13. srpna, Praha
Provolání purkmistra hl. města Prahy k pražskému obyvatelstvu. aby svými dary přispělo k znovuzřízení vyhořelého
Národního divadla.
Obyvatelstvu kralovského hlavního města Prahy
Zničena /1/ jest slavné dílo, chlouba a naděje národa
č eského. nádherná ozdoba kralovské Prahy, - divadlo Národní.
V rumech a ssutinách pochováno za málo hodin, co po
třicet rok~ s myslí nadšenou snášel národ český, čemu nejlepší synové jeho věnovali činnost svou, co genius národa
nejp~abnějšími květy svými byl ozdobil. Vlna smutku a hoře
zavalila veškeré obyvatelstvo tohoto města, všechny kdož cit
a smysl mají pro jeho rozvoj a slávu. pro jeho krásu a velebnost.
Však nebudíž dlouhá chvíle věnována hlubokému bolu sp~
sobenému vlasti naší pohromou včerejší. Pod slzami, jež zroBily řasy i muž~ nejotužilejších. dnes již nových skutkd
setba se zelená.
B,y~ i zničeno bylo z veliké části dílo posud provedené,
žije ještě v myslích celý čarokrásný obraz jeho. žije v
preou to naděení. z něhož vznik svdj mělo. žijí ještě ty
hlavy i ruce. které je provedly. Žije národ ten. jemuž divadlo Národní stalo se potřebou nezbytnou. idealem snažení a
význačným znamením jarého znovuzrození.
S národem tím jarým a nadšeným a v čele jehQ chopte se
díla synové i dcery kralovské Prahy, necha~ z dard a obětí
divadlo naše znovu se povznese ku předešlé kráse své a věkdm
budoucím hlásá pokolení tohoto nadšený zápal i vytrvalost
nezlomnou.
Kdož k novuzrození tohoto uměleckého díla a okrasy našeho města přispěti hodlá, m~že příspěvek svdj složiti též
v kanceláři presidialní na radnici Staroměstské, kdež s dí-

.
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ky přijet a stran uveřejněni jmen /!/ dárcova opatřeni uči
něno

bude.
Purkmistr Emilian Skramlík

Pres. 1881-1885 B 41/4

B. d., /Praha/
Chovanci městského chorobince na Karlově. zasílají
příspěvek na znovuvystavěni Národniho divadla.

2/

pane purkmistřel
Bolestný, srdcelomný byl to obraz, jaký viděli jsme
před málo hodinami s posvátné hory Karlovy. Rudou září zbarvená nebes báň a plameny k nebi sálající krutou hlásaly rodného města pohromu.
Nevýslovný a nezměrný byl však náš bol, když seznáno,
že pohroma hrozná nestihla jednotlivce, ale že dotknut jí
národ celý, ~e dotknut a shrocen /1/ ten neětastný český lid
v nejtajnějších srdce hlubinách - že oloupen o nejkrasěí
svůj skvost.
~e nás samých v životě osud bolestně se dotkl, snad
proto cítili jsme neštěstí lidu, z něhož jsme - tím živěji.
Ještě barvily plameny nebes klenutí a ji~ cítili jsme,
~e rána, z níž krvácelo srdce českého lidu, musí býti zacelena a že povinností všech k zaceleni jejímu přispěti. Nuže,
zde přinášíme naši hřivnu skrovničkou. Račte přijmouti ji,
velectěný pane purkmistře, s ujištěním, že daleko pozadu za
srdcem naším zůstává ruka naše. Co mo~ného učinili jsme v
naději, že i pro malý kamének bude miste při díle velikém.
Chovanci městské chorobnice ne Karlově.
Velectěný

~ .

•

~ůj

Pres . 1881-1885

B 41/4

3/

B. d., /Praha/
Seznam příspěvk~ na znovuzřízení Národního divadla vybraných v malostranském domě čp. 481 .

Vybráno na "Národni divadlo" v
v č.p. 481-III
J, A. Lauda
Antonín Konvalinka
Karel Božek
Marie Kamler
Ant. Bakovský
J. Šefrna
J. Nemasta
Mat. Jenik
Alž. Klatz
J. Novotný
Marie Vlček
Kristian Kočí
Anna Steidlová

domě

p. A. Konvalinky
2

3

50
50
10
20

10
)O
10
10
10
10
10
7 zl. 20

Dohrom.
Není třeba dokazovati d~ležitost skládáni dobrovolných
přispěvk~v, skládáme je pro sebe , k novému zbudování chrámu
českého, vlastního umění.
K~ždý, byt sebe menši milodar přijme se s vděčnosti,
odměnou bude j ednotliv"ci vlastni blahé vědomi, h ulevil
dle sil svých bolu národnímu.
Za vdkerý příspěvek již z předu budiž: "Zaplat Pán
Mh"!

Konvalinka
Pres, 1881-1885

4/

maj. domu

B 41/4

B. d., /Praha/
Ukazky

průvodních listk~

k jednotlivým

přispěvkdm

na

.•. .
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z novuvystavěni

Národniho divadla:

·ednota ".Ql.i!!" v Praze věnuje ze spolkového jměni
cO (dvacet zl.) na znová vystavení Narodnýho divadla.
K. Nepevný jednatel
Výbor j ed. Olivy uspořadal sbirku mezi sebou, kteraž vynesla
7 z. (sedem) k temuž účeli.
tfhrnem__11_ zl.a.tr_c]!

•

tfspory dítek p. Mottla a sice:
Milada
10 fl.
Valerie
8 fl.
Leontina
7 fl •
Elin
3 fl.
Karel
1 fl.
29 fl.
Pres. 1881-1885 B 41/4

5/

B. d., b. m.
Seznam příspěvk~ na Národni divadlo vybraných v
Rob. Sche1zela.

•

Herr Rob. Schelzel Etuis Fabrikant
dessen Arbeiter
H. H. Sedláček
" Norb. Riedl
/další položka připsaná dodatečně:/
L. Brada
ll
F. Stepán
n
F. Hrubý
n
w. Novotný
n
w. Bartel
n
K. Riedl

továrně

5 fl.
1 fl.
1 fl.
1 fl.

1 fl.
1 fl.
1 fl.
50 x.
50 x •
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50
60
50
50
50
50
50

H. J. Jaroš
" H. Kubíček
n w. Spála
" J. Šýstek
"n F. Kurz bek
A. Zelenka
" J. Čižinský

"n w.

x.
:x.

:x.

x.
:x.

x.

x.

20 x.

Waníček

_ _ _ _ ._5Q.....!.!.

F. Rehák

15 fl. 30 :x.
/dodatečná

oprava

součtu/

1

16 fl. 30 :x.

Klein

•

Pres. 1881-1885 B 41/4

6/

B. d., /Praha/
Presidiální záznam (zpráva pro tisk) o daru 5000 zl. na
opětné vystavění Národního diYadla od správního výboru mě
štanského pivovaru plzeňského.

Správní výbor měštanského pivovaru plzeňského dal presidiu rady městské prostřednictvím svého representanta v
Praze pana Josefa Stausse v č. 248-I odevzdati 5000 zl. r.
č., které výbor věnoval z výtěžku závodu na opětné vystavení Národního divadla.
Pres. 1881-1885

B 41/4

7/

1881, 14. srpna, Krakov.
Soustrastný telegram krakovského
kruhu po požáru Wárodního divadla.

uměleckoliterárního

-.
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Przesylamy szczery wyraz ws polczunia /!/ 1 ubolewania
z powodu straty, ktora dotknela szlachetny narod czeski
wskutek pozaru národnowégo teatru.
W imienu kola artystyczno literackiego
Kossak, Asnyk, German
Pres. 1881-1885

B 41/4

8/

1881, 14. a 21. srpna, Zakopané
Spolek Towarzystwo Tatrzanskie zasílá soustrastný telegram po vyhoření Národního divadla v Praze a příspěvek na
nov ou stavbu.
Polácy z trzech dz1eln1c Polaki zgromadženi w Zakopanem na objedzie danym na czesé posla Kantaka otrzymawszy
smutn9 wiadooosz o spaleniu sif teatru národnowégo czeskiego
pospieszajt przeslaé na rtce J. w. pana výraz glfbokiego
spótczuczia.
Leopold Swierz sekretarz Towarzystwa
Tatrzanskiego.
Do Jaénie Wielmo~nego Skramlika Burmistra miasta
stotecznego Pragi w Czechach.
Mam zaszczyt przestaé rÓwnoczesnie za przekazem pocztowym 76 zt. w. a. jako skromnt ofiart zebrant od PolakÓw z 3
dsielnic Polaki podczas uczty na czeéé poeta Kantaka, cztonka honorowego 1 delegata Towarzystwa Tatrzanakiego. Niechaj
ten datek btdzie matt cegietkt do odbudowania narodowego
teatru czeskiego.
Z wyrazem gt9bokiego spótczucia
L. ~wierz
profesor gimnasyalny w Krakowie,
sekretarz Towarzystwa Tatrzanskiego
Pres. 1881-1885 B 41/4
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9/

1881, 15. srpna, Praha
Podnikatelstvo staveb železničních J, Muzika a Karel
Schnabel zasílá 1000 zl. na obnovení Národního divadla.

..

Vysoceurozený pane!
Velectěný pAne purkmistře!
Uznávaje ohromnou ztrátu, kterou národ utrpěl, pove~u
j eme to za svou povinnost též přiepětí.
Račtež laskavě přijmouti přiložených zl. 1.000 s tím
v řelým přáním, aby "Národní divadlo" v brzkém čase se opět
hrdě vznášelo ve veškeré kráse své.
Znamenáme s veškerou úctou za podnikatelství:
Schnabel
".

Pres. 1881-1885

B 41/4

10/ 1881, 16. srpna, Praha
Hedvábnický spolek pro Království
na novou stavbu Národniho divadla.

české

zasílá 10 zl.

Veleslevné předsednictvo!
Nížepsaný hedvábnický spolek dovoluje sobě ze skrovných prostředků svých deset zlatých r, č, co příspěvek k
znovuzbudování "Národního ftivedla" v příloze zaslati.
Hedvábnický spolek pro Království české
Předseda:
F, Hiller
Jednatel:
Ferd. Kneifel
Pres. 1881-1885

B 41/4

ll/ 1881 , 16. srpna, Králice
Občanská beseda v Králicích u Prostějova zasílá v ýtěž ek
sbírky příspěvků na obnovení Národního div adl a v Praze .

•
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Vysoce urozený pane a pane!
Čtenářsko-pěvecky spolek Občanská beseda v Králicích u
Prostějova s l avila dne 14. t. m. u velkém
jásotu a nadšeni
slavnost svěc oni spolkového práporu. Avšak uprostřed nejvě
čího jásotu došla náe nanejvýše přesmutná zvěst, že chrám
osvěty, slovanskými krejcary zbudovany, lehl popelem. Malá
sbirka na mistě uspořádaná vynesla 56 zl . , kteréžto Vašnosti
odesiláme slibujíce, že se všemožně vynasnážíme, bychom· i
nadálé hřivnou matičkou na opětné rychlé zbudováni stanku
velevznešeného přispiva l i .
V nejvěci úcte
Ant. Dokoupil předseda
Pres. 1881-1885 B 41/4

12/

1881, 16. srpna, Lugau (Sasko)
František Havel zasílá příspěvek na znovuvystavěni Národniho divadla v Praze od několika Čech~ žijících v Lugau.

~~

Slavnemu pánu, panu purkmistrovi kralovskeho
mesta Prahy.
Velectený pane!
Ačkoliv vzdálen od vlastí, vidím se nucen moji nejsrdečnejší sostrast /1/ nad stratou Nsrodního dívadla projeviti. Byla to strašná rána, ktera stihla vlast naší, ona
stihla tež i me /!/ a protož neváhám k napra~e~ neštesti
tohoto s vloženou jén malou částkou přikvapít. Jsa takřka
omráčen nad neštěstim timto, nevede na koho bych dopis tento řidil, obracím se tehdy s prosbou na ct. osobu Vešl, vloženou částku na patříčne místo, t.j. ku stavba Narodního dívadla doručiti. 5 marku jsou ode me /!/, 5 marku od mojí
choti, 50 troníku od Františka Mračka, 30 tr. od Jana Beránka a 30 tr. od Jos. Janouška, oni tři muží jsou hornící,
ktery v pravem smyslu chleb svuj v potu tvaří dobývat musí,
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znaje je co upřímný Češí, nevahal jsem k nim dojít a je o
malou častku k potpoře vyzwat. Měl bych jen to přani, by
č áetká tato s tou laskou přijatá byla, e jakou venovaná
jest. Žehnej BUh stavba divadla nového.
Znamenám se v nejhlubší ucte za odpustení prose
Prant. Havel
hodinař Lugau Sachsen
Pres. 1881-1885
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13/ 1881, 16. srpna, Strzy!Ów pod Rzeszkowem
Zygmunt Kowalski zasílá příspěvek na znovuzřízení Národniho divadla v Praze od účastníků večírku.
Swietne Prezydjum!
Zlo!on9 na urzfdzonym z powodu odjezdu notarjusza tutejszego Dr Feliksa Miskyego i wczoraj odbytym wieczorku
po!egnalnym przez dziewitcie uczestnikÓw kwot, 9 zt. 50 kr.
w. a. na odbudowanie spalonego teatru narodowego w Pradze
mam zaszczyt przestaé w tym celu Swietnemu prezydjum z
proébf o nadesianie potwierdzenia odbioru. Zat,czajfc wyrazy wspÓlczucia z powodu nieszcztécia, jakie narÓd czeski
dotkntto - pozostajf z szscunkiem uni!~nym siug9
Zygmunt Kowalski
c.k. adj. Sfdowy
Pree. 1881-1885
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14/ 1881, 17. srpna, Bohušovice
Seznam příspěvků ne novou stavbu Národniho divadla od
zaměstnanců bohušovického cukrovaru.
Sbírka

pořádaná

ve

prospěch znovuzřízení

"Národního

•
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divadla v Praze" v bohu~ovickém cukrovaru.
K níž přispěli:
zl.
)00
Pan Josef Kodl ředitel
tl
Karel Lux účetní
20
tl
Anton Hulík cukrmistr
10
tl
Josef WUnsche hosp. správec
5
n
František Uhlíř adm. adjunkt
3
tl
August Scheiner techn. adjunkt
5
tl
n
tl
Eduard Mel ~
5
tl
Jen Nejmr prekt ikant
1
Weywode
skladník
2
"
tl

Čečelín p-ůdní

a

Cuchý , Kejř veřič
1 f. 50
Stahr, Hercing, Per~ Patzelt 8 1 fl.
Procházka, Jaroš, Wosáhlo, Ottmer,
Vlasák, Kočí 8 50 kr.
Matoušek
Bukovský, Rout 8 20 x.
Holubec, Knittl 8 JO x.
tfhrnem
Jos ef Kodl
n

Pres. 1881-1885
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30

)

3
4

3

365

40
40
60
70
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;t
15/ 1881, 18. srpna, Pre.ha
Seznam příspěvk~ věnovaných almužníky a zaměstnanci
pražského městského chudobince na obnovu Národního divadla.
Výkaz dobrovolných příspěvk~ na zdar d~stojného
"Nerodního dívedla" od elmuženc~ chudobnice městské
zl.
x.
Almuženci chudobnice městské
25
40
Pan Frant. Fišer dozorce ústavu další příspěvek 15
MD0 r Hněvkovský ústavní lékař
10

158

zl.
x.
Vácslav Rozkošný správec ústavu
10
2
!e.l!tlard Gebell
!igý a Andulka dítky správce po 2 zl.
4
Anna Rozkošná vdov a po úředniku
2
Perdinand Zelinger
vrátný v ústavu
2
..Uoje
Steiner
podomek
1
"
o
Martin Michálek
1
,i:
"
"
o
Bedřich Klan
1
"
"
11,t:J
Alžběta
Steinerová
švadlena
1
Q)
"
';}
Anna Holubová
kuchařka
1
"
~
11.1
Marie Businská
kucb;yňská
.~9
"
Marie Ludviková opatrovnice
1
"
,)(arie Klan·o vá
50
"
"
t1hrnem
40
77
pravím: sedmdesát sedm zlatých 40 krejcarů r. m.
Správa chudobnJce městské
Prant. Fišer
v. Rozkošný epravce

~

I<

~

...

.

L. S.

Správa ústavu chudých
u ev. Bartoloměje
Pres. 1881-1885
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16/ /1881, 18. srpna, Praha/
Seznam příspěvků na znovuzřízení Národniho divadla od
Cienů C.k. privilegovaného měštanekého sboru ostrostřelců
v 'Praze.

.

Seznam premií, jež byly dne 18. srpna 1881 při r ozdílení na Střeleckém ostrově k novému zbudování Národ·nibo divadla od dotý čný ch pánů č lenů věnovány:
·od štábu
<tF Tol. zl. kr.
Pan eetnik-auditor JUDr Frant. Sollner
1
ll.

•
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od I, setnin.y
pan eetnik Kaiser
po~el. Tyk!ll
ll
střelec Klabik

...

"

"

"

"
"

"

"
"
"
...
...

"
"
"

"
ll

~

"
"
"
ll

"

""

"
"
tl

"
ll

"
"
ll

"

..

"
ll
ll

J;

'

"
"

+

Lúlceě

J

Suea

1

Macháček

1

Bláha

2

Střeleček

1

Holub
" Nocar
nadmysl. Rázek
střelec Seidl
po~sl. Krtek
střelec Šustek
nadmysl. Rossa
od II. setnin.y
po~sl. Šebesta
Homolka
"
nadmysl. Kiihnel
Kalina
"
podmysl. Červený
střelec Hanus
od III. sttnin.y
setnik Chvapil
po~sl. Benetka
nadporučik Unger
nadmysl. Vaněk
střelec Valeš
Červený

po~sl. Rybař
střel e c Kro p áček

Voves
Jankovec
"
od IV . setnin.y
ll

zl. kr.

2

"

"

Tol.

2
1

1

1
1
1
2
1

J
2

5
5

J
2
2
1

J
J
2
1
1
2
1
1
1
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pan
ll

"
"
"

"
"
"

"
"

"
"
"

"n
"
"

"
"
"
"n
n

"

"n
"
"
"

"n
"
"

poručik

Gattermann vyměnil 1
pod.mysl. Sládek
nadmysl. Pokorný
podmysl. Klement
střelec Kodet
" Šaller
"ll Vondrák
Tietz
" Zounek
nadporučik Straub
podmysl. Kratochvil
střelec Chmel
pod.mysl. Razim
n
Volf
nadmysl. Kamelský
od V. setnin.y
nad.mysl. ňiha
setník Bayer
střelec Perramonti
nad.mysl. Michl
střelec Kalenda
Lhotka
"
pod.mysl. Trefil
Šetina
"
střelec Uzel
nadporučik Stárek
pod.mysl. Bouška
poručik Mutsch
od VI. setninz
setník Gotz
poručik Werner
podmysl. Koudelka
nad.mysl. Vopálka
aspirant Treger
pod.mysl. Šíma

•

částkou

•

Tol.

zl. kr .

•

10
5
.3
2
2
1
1
1
1

..

5
1
1
1
1
2

•

1
5
2
.3
2
2
1
1
1

...
50

'
1
1
1
.30
10
6

5
5
5

4.

'
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pan pod.mysl. Vachet
~

"

"
"

"
"

"

"
"

"

"
"

"
"
Jl

"
"
"
"
"

"
"

"

"
~

•

"

střelec Roztočil

podmysl. Hájek
podmysl. Adamec
Janka pod.mysl.
střelec Schlogel
podmysl. Schonbach
Procházka
"
střelec Soldát
ll
Procházka
nadmysl. Janů
střelec Hrubý
nadmysl. Henier
podmysl. Zajíček
Benák
"
od VII. setnin.v
setnik Šebor
střelec Mentschel
" Rada
ll
Dlesk
" Wascha
ned.mysl. Kalina
střelec Kabourek
" Alda
" Brandeis
od VIII. set~

Tol •

zl. kr.
3
2
1
15

10
5
5

3
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1

1
1
5
1
2

"

n~dmys1. Havlíček

4

"

podmysl. Téc
střelec Herzog
" Kaiser
Zelenka
"
Je
linek
"
Suldovský
"
" Bare ech

3

"
"
"
"
"
~

•

"

1
2
2
2
2

3
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pan
n
ll

ll
ll
ll
ll

"
"
"
n
n
ll

"
ll
ll
ll
ll
ll

n
ll
ll
fl

n

"
fl

"
ll
ll

n
fl

"
ll

střelec
ll

"

Veverka
Kamelský
Korger

od švadro~
rytmistr Možný
ll
Písecký rytíř z Kranichfeldu
stražmistr Marek
nadporučik Vandas
četař Hejtmánek
Šimůnek

člen
11

Krejčí

" Šimon
Hejda
stražmistr Hasmuk
poručik Meisener
člen Sokol
" Veselý
četař

11

Bělohradský

stražmistr Mikulanda
člen Adamec
četař Nemanský
člen Starý
" Trnka
fl !Štipek
11
Veiter
" Kačírek
poru čík Novotný
stražmistr Synek
člen Klíma
" Kadlec
" Slaboch
fl Škába
fl Engelmuller
11
Burda

Tol.

2:1. kr.
2

1
1

•

3
2

5
1

5

..

1
1

3
3
3
3
3
3

~

2
2
2
2
2
2
2

.!.

..

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

.

J
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1t
Člen

"

od I. setniny
setnik prozat. velitel Novotný
Prant. Hájek od VIII. setni.ny

"

Hladovec
" Riese

5
2

střelec Době

1

~~~~=============1!===~===~J~==~~=

Pres. 1881-1885
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17/ 1881, 18. srpna, Praha
Spolek vojenských vysloužilců "Císař Ma:ximilian"
20 zl. na obnovení Národního divadla.

věnuje

Lobliches Comité fůr des bohmische Nationaltheater!
Der gefertigte Veteranen-Verein beehrt sich hiemit den
Betrag von 20 Pl.
w. zum Wiederaufbau des bohmiscben Nationaltheaters zu widmen.
Fiir den Kaiser ''Ma:ximilian" Militar-Veteranen-Verein
der Obmann
fUr den SchriftfUhrer
lg. Vi\insch
K. Keser

o.

Pres. 1881-1885
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1881, 18. srpna, Lvov a 21. srpna, Praha
Projev soustrasti po požáru Národního divadla a zpráva
o věnování 1000 zl. z usnesení mě stského zastupitelstva královského hl. města Lvova i o pořádání sbírek na fond znovuzřízení ND. - Poděkování pražského purkmistra lvovskému
městskému zastupitelstvu.

18/

J aénie V/ielmo!ny Panie Burmistrzu!
Wiadomoéé o ci9!kiej kl9sce, jake dotkn9ta narÓd nisz-
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CZIJC w piomieniach \', asz wspaniaiy teatr narodowy w Pradze,
owoc diugletniej pracy i podziwien1a godnej of1ernoéci 1 petryotyzmu CzechÓw, pogr,zyte w ~aiobt nesz kraj 1 jego stoieczne miesto, vzywoiujiC w ke~dym m1eszkencu szczéry ~el 1
wspÓiczué1e dle pobretymców neszych. Na ke~dym kroku i na ke~dem miejscu objawie sit ten
wspótudziet zerz.dzeniem skiedek, urz9dzeniem przedstewien,
festynÓw 1. t. p. ne dochÓd funduszu rychiego odbudowenie
narodowego teatru w Predze, i pokiadamy w Bogu nadziejf, ~e
j ak Fenix z popiotów podniesie Bit w bardzo krÓtk1m czas1e
ten gmach wspan1aiy, ktÓry btdz1e chlub9 narodu czeskiego. Reprezentacya krÓl. stoi. m1aste Lwowa, daj9c wyraz
uczuciom ~alu 1 szczerego wspÓiczué1e dle straty, jek9 poniÓei pokrewny nem narÓd czesk1, zawotowat ne pos1edzeniu
dn1a 17° eierpnia 1881 kwot, Tysi!Jc (1.000) ziotych a. w. na
fundusz odbudowenia narodowego teetru w Pradze. Kwott te przeseiam na rtce Jaén1e Wielmo~nego Pana Burmistrza z uprzejm9 proéb9 o oddanie jej na cel wskazsny, i i~Jcze przy tej spoeobnoéc1 wyrazy wysokiego szacunku i
powehnia z jakiemi pozostajt Jeénie Ylielmo~nego Pana Burmistrza uni~onym
D9browski
Slavnému zastupitelstvu královského hlavního města
Lvove
Vzácným přípisem ze dne 16. srpna 1881 č. 814 zaslaný
příspěvek 1000 zl. r. č ., jež slavné zastupitelstvo královského hlavního města Lvova na znovuzbudováni českého národního divadla v Praze dne 12. srpna 1881 požárem zničeného
věnovati ráčilo, přijal jsem dnes, i neobmeškám odevzdati je
účelu určenému. Jest mi úlohou nesnadnou vzdáti slavnému zastupitelstvu za apanilomyslný bratrský dar díky tak vřelé,
jak vřelá a potěšující jsou slova, pomoc poskytnutou provázející.
V neštěstí, jež nás potkalo, osvědčuji nám milý hlas

.

...

..
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upřímného přátelstv í

a příbuzenství i j sou nám nejen út ě 
chou v našem zármutku , ale i posilou pro další naše po číná
ní, nesoucí se ku společnému blahu naš ich národ~ i ku blahu
naší spole čné vlasti.
Rači ž slavné zastupitelstvo býti přesvěd č eno, že výraz
soustrastí a vzáj emnosti č inem tak obě t ovným posvěcený nejživ ě j šího ohlasu dojde v srdcích nás všech a mocně utu ~í
přátels ké poeity, je ~ k šlechetnému národu polskému chováme.
S výrazem nejsrdečnější vdě čno sti a hluboké úcty trvám
slavnému zast~pitelstvu nejoddanější
E/milian/ S/kramlík/ purkmistr
Pres. 1881-1885 B 41/4,

č.

911/praes.

1881, 18. srpna. Volyně
poštmistr Josef Prokop Starý posílá sv~j pří
spěvek na znovuzřízení Národního divadla v Praze.

19/

Volyňský

Slavnr msgistrat kralovskeho mesta Prahy!
Placu nad stratou milacka vlasti mile, nic na plat ,
nové počit. Pan Buch dal, Pan Buch vzal, Pan Buch zas da,
zasilam co přispevek na novou stavbu ne mnoho, jest to ale
dle me meznosti, anis bys se odrikal, dys potreba kazat bude
a mne mozna nove obeti přinesti, zatím f. 10.- s heslem
Kde svornost u naroda panuje,
toho ani zhoubny zivel nezničuje,
jen na vše poctivě dohled mit,
bude vbrzku slava ze sutin znovu viti /! /
Ze vši uctou a odanosti
Stary Jos . Prokop postmistr
Pres. 1881-1885
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20/ 1881, 19. srpna, Brusel
Projev soustrasti po požáru Národniho divadla a příslib
pomoci od Bohuslava hraběte Chotka, c. s k. vyslance v Belgii.
Verehrter Herr BUrgermeister,
von einem mehrtagigen Ausfluge sus den Ardennen vorgestern hierher zurůckgekehrt hsbe ich mit tiefen Leidwesen
von dem schweren hochst bedsuernswerthen Verluste genauere
Kenntniss erhalten, welchen meine theuere Vaterstsdt Prsg
durch den Brsnd des bobmischen Nstionalthesters betroffen.
Je entfernter man von der lieben Heimsth weilt, um so
fester umschlingen die Erinnerungen treuer Anhanglichkeit
das Herz fUr Vsterlsnd und Geburtsstatte, deren BUrger zu
sein mich mit Stolz stets ertUllt ha~!
Je befriedigter uber die Leistungen volksthUmlichen Gemeinsinns und des heimischen sowohl kUnstlerisch werthvollen
ale gewerblich ausgezeichneten Schaffens froh, ich bei meiner letzten Anwesenheit euf den Prachtbau des bohmiachen Nationaltheaters zu blicken Anlass fsnd, um so tiefer hst mich
des daaselbe zerstorende Brsndungluck betrůbt.
leh hsbe den Versuch gemscht einigen wenigen hier wei lenden Lsndsleuten gegenuber werkthatiges Interesse zu
wecken. Leider wird bei meinen geringen Kitteln und zahlreichen Verptlichtungen meine wohlgemeinte Gabe, die ich mir
geatatten werde Euer Wohlgeboren ~uzuatellen, nicht im Verhaltnisse stehen zu der Innigkeit meiner wUn&che zum Gedeihen des Wiederautbsua, aber wenn ich mit gutem Willen und
emsiger Thatigkeit jeden Msngel 1m Kasse des Gespendeten
auatUllen kenn, so soll des reichlich geschehen.
Einstweilen bitte ich Sie,verehrter Herr BUrgermeister,
bei sich bietenden Anlasse die mich etwa noch kennenden Bewohner der koniglichen Hsuptstadt Prsg meines ateta getreuen
warmen MitgetUhls zu veraichern.
Empfengen Euer Wohlgeboren die Veraicherung meiner sua-

•
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gezeichneter Hochachtung.
Euer Wohlgeboren ergebenster
BohuslaYI Graf Chotek
k.u.k. Gesandter und geheimer Rath
Pres. 1881-1885
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1881, 20. srpna, Praha

I. pražský spolek vojenských
Rudolf"

věnuje

50 zl. na

L. S,

vysloužilců

znovuvy~tavění

"Korunní princ
Národniho divadla.

Korunní princ Rudolf
!.pražský spolek
vojenských vysloužilců
Slavnému výboru pro znovuzbudování národního pomníku
v Preze.
První p~ažský spolek vojenských vysloužilcův korunního
prince Rudolfa přispívá k účelu znovuvystavení v~lkého národního divadla ze svých skrovných úspor částkou padesáti
zlatých r. ě.
Zároveň vyslovujeme jménem celého spolku nad ztrátou
klenotu národu našemu nejdražšího nejupřimější soustrast.
Kéž následují nás veškeří spolkové veteránští tohoto
království.
Mistopředeeda: Ján Taubner
Václav Harza jednatel
Poznámka. Slavný výbor pro znovuvystavení velkého národního
divadla žádá se úctivě, aby přípis tento uveřejněn byl ve
ve~kerých časopisech pražských, což zajisté bude míti skvě
lý výsledek.
Pree. 1881-1885
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22/ 1881, 20. srpna, Praha
Příspěvek společenstva
stavění

pražských

uzenářu

na

opětné

vy-

Národního divadla.

Společenstvo uzenářu pražských usneslo se dle
návrhu svého předsedy pana J. Dlouhého, by přistoupilo společenstvo co skůtečný člen s částkou
200 z'l.
z pokladny společenské pánu uzenářů; 100 11
z pokladny přislušníků uzenářských
taktéž co skůtečný Člen ve prospěch nového zbudování Národního divadla, tedy věnuje se
300 11
Návrh tento byl jednohlasně schválen a uloženo
hořejmenovanému p. předsedovi, by částku per 300 zl.
v presidiu městském ihned odevzdal .
J. Dlouhý
předseda

Pres. 1881-1885
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23/

1881, 22. srpna, Praha
Výbor Sboru pro zřízení českého národního divadla v
Praze děkuje za příspěvek 50.000 zl. z důchodu obecních, povolený usnesením sboru obecních starších 17. 8. 1881 na znovuzřízení Národního divadla .
Vaše Blahorodí!
Vysoce ctěný pane purkmistře!
Výbor Sboru pro zřízení českého národního divadla v
Praze vzal ve své schůzi ze dne 22 . srpna 1881 s nejhlubší
vděčností na vědomí usnešení slavného sboru obecních starších královského hlavního města Prahy ze dne 17. srpna 1881,
kterýmž se na opětné vystavění divadla národního, požárem
zničeného, povoluje z důchodů obecních příspěvek 50.000 zl.,
splatný ve dvou lhůtách ročních, počínaje rokem 1882.
Výbor sboru dovoluje sobě za tou příčinou vysloviti

.

4l

..
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Vám, vysoce ctěný pane purkmistře, jakož i slavné radě měst
ské a slavnému sboru obecních starších své nejvroucnější díky s ujištěním, že jest a bude jeho nejsvětější snahou znovuzřízení Národního divadla ku slávě národa a vlasti a k
ozdobě královského hlavního města Prahy co nejdříve provésti.
Výbor Sboru pro zřízení českého národního divadla
v Praze
JUDr Jak. Škarda
t. č . místopředseda
JUDr Robert Nittinger
t. č. jednatel
Pres.
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č.

937/praes.

1881, 22. srpna, ďj ezd ·
Dar hospodářské záložny bývaláho panství svijenského
na novou stavbu llárodního divadla.
24/

•

Ctěná redakce časopisu České Noviny!
Podílnici hospodářské zál~žny bývalého panství svijanského při valné hromadě odbyvané dne 21. t. ro. Češi i Němci
k návrhu řiditelstvi se usnesl~ jednohlasně věnovati 50 zl.
z malého fondu záloženského na stavbu "Nového divadla narodního" •
Zasílaje obnos ten žádem o laskavé dodání pokladně vyboru stavebního a přeji, by se co začátek na čtvrté sto tisic obnos ten co nejdřive ee sešel, přeji sobě, by ve VeS..
ctěném časopise obnos ten na jméno ustavu výšejroenovaného
kvitován byl.
Znamenám se u veškeré uctě
Josef Šulc

Pree. 1881-1885 B 41/4
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25/ 1881, 22. srpna, /Horní Pod~brady Ye Slezsku/
Příspěvek na obnoveni Národniho divadla v Praze od nejmenovaných českých bratři z Horních Poděbrad v Pruskám
Slezsku.
Slavnámu výboru českého národního divadla v Praze!
Od několika nejmenovanych českych bratří z Horních Podiebrad u Stfelina Y Pruském niz. Slezku se pro ěeské národní divadlo v Praze prozatim malá hřivenka s tím vroucnym
přánim, by po té smutné udalosti v tém ponapraveni divadla,
pro lepší vzděláni obecenstva na zdař Bllh, se v Boži neděli
a v svátky viedni hmotne práce Yn~ i zevn~ nevykonávaly,
skrze p. Vavřince Woříika se tuto ae vší uctou zasila pět
řis. marku.
5 ř. )(.

•

•
•

Pres. 1881-1885 B 41/4

26/ 1881, 25. srpna, 9. a 10. září, Poznaň
Prantišek Dobrowolski. redaktor ěasopisu Dziennik Poznanski. zasílá ze sbírky pořádané Dziennikem příspěvky na
znovuzřízení Hárodniho divadla v Praze, druhý prostředni
ctvím administrace Dzienniku.
Wielmo!ny panie prezydenciel
Mam zaszczyt wielmo!nemu panu przeataé marek dwieacie
ztozonych w dalszym citgu w redakcyi Dziennika poznanskiego
na odbudowanie Teatru narodowego czeakiego w Pradze.
Datsze sktadki btdt mitcz zaszczyt nasttpnie przestaé.
Wyraz wysokiego 1 glfbokiego dla szanownego pana szacunku powa!ania zattczam stuga
Pranciszek Dobrowolski
redaktor Dziennika poznanskiego

•
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Wielmotny panie Preaydeneiel
Jla zauesyt przeetaé przy niniej8S4m /?/ marek 200
(dwieecie) jako dalese ektadki ztosone w redakcyi pisma naesego na odbudowanie teatru narodowego w Pradze.
Przy t'j epoeobnoáci zat,eaaa dla Wielmotnego pana wyraz glfbokiego ezacunku i powatania etuga
Pr. Dobrowoleki
redaktor Dziennika Poznanskiego
NB. powy!sza kwott wyetano p. d. 10. t. m.
Wielmo!ny Paniel
Z poleeenia p. Pr. Dobrowolekiego, redaktora pisma naazego, lllBIIIY zaszczyt przestaé Wielmo!neiiiU Panu Jlrk 200,00
z sebranyoh sktadek na odbudowanie teatru narodowego w Pradze
posoetajemy z wyeokiea szacunkiem
L. S.

J.dlllinistracta
Dziennika Posnanskiego
w Poznaniu
Pres. 1881-1885 B 41/4
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1881, 26. srpna, Praha
Seznam příspěvkd na obnovení Národní4o divadla,
vaných pražským Sokolem.
Sokol Pražský
Z pokladny spolku /doplněno:/ cQ člen skutečai
Výtažek koncertu odbývan4ho dne 21. t. m. na
!ofině, spolu f. 92.60 za šavli darovanou
br. Jos. 'l'homou
Sbírka zábavního výboru s heslem: Jluže ty jen
pustme k veslu, kteři věrni budou heslu: Ni
zisk, ni slávu!

věno

/zl.!cr./
200

577

ll
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.Ant. Urban
Jan Bechyně
Václ. Čenell;f
Jan Nerad
Bratři Satíno'YIS
Jos. Mergl
Dr P. Čí!ek
Hugo Vorel
L. Staněk
Václ. Urban
Pri. Jezdinský
Jos. Reindl
Jind. Čel'XIÝ
.Ant. Liegert
Čeněk Milka
'lrt. Šulc, Václ. Zářecký, K. 'lrankenberger,
A. V. Prager, J. Jnoichta, J. Kryšpín a Em.
Šunteld po zl. 5
!mil Erben
o. Hutterer
Jos. Kneš, Aug. Houžvička, Jos. Plac, H.
Svačina, Jind. Šmid, V. Kotrba, J. Zwicker,
Jan Bazoni, Dr T., a F. Vrána f. 2
v. Leisek, A. Tlamka, v. Kúbát, P. ~ožíšek,
A. Korecký, Jos. Gebauer, K. Mařík, K. Just,
B. Adam po f. 1
Od zábav. výboru1
z kuželek
za sklenici při schůzi u Bubeníčků

/zl.kr./
30
30
30
30
30
20
10
l<l
10
10
5
5
5
5
5

35
4
3

-·

..

20

9

6 24
J 50
.122~••e~,.,

N. N. ne

doplnění

7

1100

15
zl.
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1881, 29. srpna, Poznaň
Dr. A. Kantecki zasílá příspěvky na obnovení Národniho
divadla v Praze, vybrané ve Velkopolsku prostřednictvím ěa
eopisu Kuryer Poznanski.
28/

Jaénie Wielmo!ny Panie Prezydencie!
Nieszcztécie, jakie spotkato miasto Wasze i caty narÓd
czeski, wywotato !ywe wspÓlczucie w catém spoteczenstwie
polskiém - ktÓrego w,rrazem byt pomitdzy innem i ~
Poznanski.
Xa!dy Polak czut, !e po!ar Waszego teatru pochtontt
owoc Waszych dtugoletnich zabiegÓw wtaénie wtedy , kiedy
ten!e w catéj éwietnéj dojrzatoéci przedstawiat sit oczom
W~szym.

Jako drobny dowÓd tego wapÓtczucia i braterskiej !yczliwoéci racz Jaénie Wielmo!ny Panie przyjté skromny datek
122 mrk 30 fen . zebranych od rodakÓw naszych z Wielkopolski
w Xuryerze Poznanskim.
Ltcztc wyrsz prawdziwego szacunku pozostsjt Jaénie
Wielmo!nego Pana Prezydenta uni!onym-stugt
Ks. dr. A. Ksntecki

P. S.
Powy!sze 122 M. 30 d. po potrtceniu kosztów portosyum /?/
przesytamy przekazem pocztow.ym.
Pres. 1881-1885
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29/ 1881, 30. srpna,

Přím

čtenářsko-hospodářská

žek sbírky

•

příspěvkO

na

jednota v Probluzi zasílá výtě
Národního divadla.

znovuzřízení

Slavný magistrát královského hlavního města Prahy!
Dne 28. t. m. odbývala "Čtenářsko-hospodářská jednota
v Probluzí" valnou sch~zi, při kteréž učiněna dobrovolná

17 4

sbírka ve pr o s r ěch s r.o:::·eH!;c ::tr o d~b o divadle v Praze ,
k níž př is pě li s
faréi v P:-cbluzi
1 zl.
P· P. Nov ák Prant.
Hd.
1...~
ite
l
l"iele
l"'ran
t.
2 "
"
"
n
r olnik
Hejcman Jo sef
2 "
n
žili.!-eký
Ferd.
u
čitel
1 "
"
n
Špal ek Hynek
st arost a
1
Pázler Hynek
r olník:
1 "
1 "
" Chmelař Jan obchodník:
r olník
1 "
" Kade č ka Jos.
"
Pe čenka Frt .
1 n
"
1 "
"
" H,Yllek J osef
"
Ondráček
l"'rt.
1 "
"
"
"
20 xr
" Vejdělek Hynek řez ní k
5
" Kudrna Frant. pojezdný v Dol. Přím ě
• Peša Jaroslav rolník
1 "
"
"
• Králík J •
10
"
•
Kejzsr Emanuel
v Eoř.
40 xr
technik
Jedlička Prt •
z Popovic
1 "
J
ed.ličk:a
Jan
rol
ni
k
l "
"
"
• Brzický Jos •
•
1
Vejdělek l"'rt • staroeta
1 "
"
rolník
50 xr ·" Li bel Prt.
"
"
• Ditrych Jos •
z St řeeetic
50 xr
Vroubek
Václ.
50
"
"
"
"
J en Tyll hosp. úřednik v Dloubodvořích
2 "
úhrnem r. č .
zl. '27
20 xr
Přiloženě zasí léme h o ř ejě í obnos s t ou zdv o řilou prosbou, zmíněnou částku nsduv ede nému ú č el u l askavě privésti.
S veškerou úctou:
Za Čtenářsko-hoep odář skou jednotu v Probluzí s
Frant. Kudrna
Perd.. žaárský
t.č. pře-dseda
t.č. jednatel

.

..

..

..

•

..

..

..

..

..
..

..

..

..

..
..

=

..
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JO/ 1881, JO.arpna, /Mariinak~ Lázně/ a l2.ř!jna, /Varěava/
Dr. w. Sz7aztto z Var~avy zasílá příspěvek na obnovení
Národního divadla v Praze od Polákd, kteř! jsou t. č. v Mariánských Lázních, a dal~í příspěvek z Varšavy.
"SwÓj k awemu!"
Drodzy nam bracia, dotknifci !ywo waaz'm nieazcztŠciem, my Polacy, zebrani tu (w Maryenbadzie) Špieaz~ Wam
przestaé - nasz groaz wdowi - na odbudowanie WNarodowego
czeakiego divadla".
Od 46 oaÓb 95 guldenów zattczam wraz z pozdrowieniem
braterakiem
Dr w. Szysstto z Warazawy
Ze wzgltdu, !e Rztd Roasyjski na zbieranie sktadek
nieprZJtwala - nazwiska mego proazf ale 4rukowaé w ogtoazeniu.
JaŠnie wielmo&ny panie!
ZattczajJC przy niniejazem kwit na wyatane z Maryenbadu 95 florenów na odbudowe teatru narodowego w Pradze przeaytam jeazcze w tym celu pité florenów - taakawie proSZfC o alÓw kilka u odpowiedzi, czy wyatane pienitdze z Maryenbadu doszty ' rtk Jego.
Z sttbokiem uszanowaniem
Dr Wincenty Szyaztto
Pres. 1881-1885 B 41/4

Jl/ 1881, 2. září, Krakov
President ~sta Krakova dr. Weigel zasílá z pověření
městského zastupitelstva projev soustrasti a příspěvek
500 zl. na znovuvybudování Národniho divadla v Praze.

•

Wielmo!ny Panie!

177
Čislo listiny 1268

"
"
listina bez

1269
čisla

Dohromady
Mirovický hospodářsky spolek
Předseda:
K. Pr. Schwarzenberg

109
16
176
579

zl 20 xr
"
50 "
"
"
zl. r. č.
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33/ 1881, 5.

záři,

Lomnice
jednota Sokol v Lomnici zve starostu hl. mě
sta Prahy k slavnosti odevzdání nového praporu, jejíž čistý
výnos je určen ve prospěch nového Bárodniho divadla .
Tělocvičná

Vaše Blahorodi!
Výbor tělocvič~é jednoty "Sokol" v Lomnici v Jičínsku
osměluje se Vaši Blahorodi učiniti nejuctivějši pozvání na
neděli dne 11. záři t. r. (právě slav!me posvěceni chrámu
Páně), kde se odevzdá jednotě prapor nový, d~stojný, k~erý
táhož dne, jak Národní divadlo mělo býti otevřeno a "národu"
odevzdáno, měl ponejprvé ve !unkc! býti, - bohužel souděno
jinak •
Raše Lomnice skvěle se držela, sehnali jsme 2300 zl. na
přispěvc!ch (v městě a 3600 o~ývateli l!l ), včerá náš městský
tkadlcovský spolek věnoval 50 zl. na Národni divadlo.
V nejhlubš! úctě nejoddanějš! :
Výbor tělocvičné jednotl "Sokol" v Lomnici v Jičinskq:
Starosta: Jindřich Velebín Mastný
Pres. 1881-1885 B 41/4
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34/ 1881, 7.

záři,

Praha

Příspěvky dělní~, zaměstnaných při opravě jez~

a ji-

178

ných

mě stských

pracích, na obnovení Národniho divadla.

od dělnictva, který jsou zaměstnané při
opravě jezu a městských práci a t. d. na zbudováni
zl.
Narodl:úho divadla
/Tesařský mistr/ Šulc
1
/Dozorce/ Orazský, /tesaři/ Horák, Křiž, Urban,
Prolik, Rezek, Korecký, Bém A., Bém J.,
po 50 k:r. Úhrnem
4.
Toran, Macourek, Suva, Vávra, Doubek, Zápotocký, Veverka, Cihelka, Svačina, Jindra, Štabernát, Tichý, Haizler, Cimmerman, Šeba, Dědina,
Štěpánek, Hrnčiř, Elis, Vodrážka, Plevka,
Hanzlik, Zeman, Ježek, Stojánek, Loučka, Šnajberg, Jiroušek, Kozman, Kašpar, Melik, Karas,
Prucha, Zajiček a Suk po JO k:r. úhrnem
10.
/Dělníci/ Matýsek, Pirman, Tuček, Šmatlan, Vaněček, Vlach, Bretěnaider, Perták, Mlejnek,
Vaniš, Vacek, Tomek, čurda, Večerka, Novotný,
Majer, Vejvoda, Bednář, Taks, Rákosnik, Kratcchvil, Klaizler, Paroubek, Pišer V., Pišer J.,
Cant, Nejedlý, Obrštain, Škoda, Vaněk, Pranc,
Linhard, Kodet, Šindelář, Bušek, Tosety, Mašek,
Chudý~ Najman, Kanka, Šárka, Klauda, Tenkrát
po 20 k:r. úhrnem
8.
MLejnek, Štasný, Greger, Novák po 15 k:r. úhrnem
Suchánek
Kop

...

Příspěvky

Kletečka

Na jeze novomlynském za chycení lososa v komurce obdrželo dělnictvo od pana A. Voitla
2 zl. a darovali je též k tomu učelu
Úhrnem
š. Šulc
Pres. 1881-1885 B 41/4
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50

50

60
60

lJ
10

14

2

27.

57
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35/ 1881, 8.

záři,

Přiapěvek

Praha
Jednoty harfenikll "David" na Né.rodni divadlo.

Slavné praesidium města Prahy!
Jednota harfeníkll "David" a výbor
Předseda K. Baring
P. Titz Jos. nový výbor
ďhrnem

5 zl.
3 ll
"
50
8 zl. 50 kr.

Id est omn zl. 50 kr. r/~
Kašpar

•
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36/ 1881, 12. září, Bubeneč
Výbor hospodářsko-průmyslové výstavy v Bubenči zasílá
příspěvky některých vystavovatelll věnované na obnoveni Národniho divadla.
Slavné

..
•

c

města

předsednictví

magistrátu královského hlavního

Prahy!

Při rozdělováni odměn

na výstavišti v Bubenči
září 1881 zřekli se následující páni vystavovatele
tých odměn ve prospěch Národniho divadla a sice:
pan Julius Hancy nájemce dvorll v Chráětanech
50
pan Josef Švehla statkář v Záběhlicích
20
40
P• Prant. Hlaváček statkář v Příěimasech
Jan
Zabranský
statkář
v
Noutonicích
37
P•
p. Wácslav Krumbholz statkář v Malých
Číčovicich
JO
p. Jan Šenfeld statkář ve Velkým Bášti
35
Velkostatek Ounětice
15
p. Václav Stome statkář na Pražačce
12
úhrnem
242
Kromě toho daroval pan Alexander Kottler

dne 12 •
peně ži-

zl.
zl.
zl.
zl. 50 nzl.
zl.
zl.
zl.
zl. 50.xr

180

sládek v Ouněticích za pivo na výstavišti
10 zl.
k ochutnání podávané
celkem
252 zl . 50 xr
kterouž částku dnešního dne zasíláme.
Výbor hospodářsko-průmyslové výstavy v Bubenči.
Starosta:
Zabraneký
Pres. 1881-1885
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37/ 1881. 13. září. Postoloprty
Jan E. Lorenc zasílá výtěžek sbírky ve prospěch Národního divadla. uspořádané ~ Postoloprtech a okolí .
Slavné praesidium pražského magistratu!
Pokládám sobě za čest výsledek sbírky v našem ryze ně
meckém městečku a okolí pro Národní divadlo. dle seznamu od
307 zl. 93 x zaslati.
S veskerou úctou
Jan E. Lorenz správec d~chodu v Postoloprtech
Sbírka
dne 12. srpna po!arem zničeného
národnÍho českého divadla v Praze
Číslo
Jmeno
Příspěvek od
jiného
úda besedy české
dárce
zl . x. zl. x.
1 Jan Lorenz
knížecí správec
10
2 Jaroslav Lorenz
syn
} spruvcovo
~.
5
J Arnoštka Lorenzová dcera
5
4 Bejmenovaný
5
5 Pan Klimeček
knížecí assistent
5
6 Dominik Krbeček
"
dto
5
7 František Kalina "
injenieur
10
8 Antonin Němec
"
assistent
5
ve

prospěch

•
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Č:!slo

"

1

•

Jme no
9 Antonin Kropatsch knížecí správec
sládek
10 Prantiěek Dvořák "
podsládek
l l Josef Bauer
"
nadlesn:!
12 Jan Taroěka
"
kupec
13 Josef li'enzl
14 li'rantišek Richter kaplan
Bernard zahradník
15
"
16
Tvrd:!k c.k. kanzelist
"
kn:!žecí vážni
17 Josef Wilák
rolník z Lenešic
18 Mikulas Biěof
hostinský
19 Alois Navrátil
20 Prantišek Kopáě
kn:!ž. zahradník
21 Edmund Meliva
reservni poruěík
22 Adolf Bobm
kn:!žecí di~ista
23 Dtor Josef Pauli p . lekař
24 Václav Riedl
obchodník
25 Jan Loechan
obuvník
26 " Pexa
concipient
27 Vaclav Kozel
zahradnik
28 Pavel Blascha
sladovnický
Antonin Školník lekárn:!k
29
30 sl. Ana Tinelnova
31 sl. Marie Arndtová
32 sl. Antonie dto
33 Karel Grimmich
lekám:!k
34 llois Dvořák
sladovnický
35 Jan Tomka
dto
36 Jindřich ze Schopfu úředník dráhy
37 Jan Rossner
kn:!/ž/ec:! šafář
rolník v Vorbenic:!ch
38 " Hacker
39 Josef Bartl
kn:!žec:! důchodni
40 Dtor Podube.cký
advocát
41 Adolf Šwehla
kn:!ž. assietent
42 Jindřich Bašek
culcrm:!str
"

zl.

x.

zl .
10

10
5
2
2
10
1
1
1
1
5
2
2
5
5
1

-2

50

2
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
3
10
3
10

x.
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Číslo

zl.

Jmeno

45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56

57
58
59
60

61
62

63

x.

děkan

43 Václav Weiss
44 Josef Malý

zl.

x.

2

kn:!ž. správec

Alois Haluschka
"
"
Prantišek Hympan
"
Emanuel Eymuth
"
Emil Eymuth
"
farář v Opočna
Josef ttihs
Prantišek Prant
kniž. bfář
Emanuel Havránek poklasný
Josef Hanslík
.injenieur u dráby
"
dto
manželka jeho
Karel Sykora
kníž. nadsprávec
Václav Roučka
"
zahradnÍk
Prantišek Reinelt "
šafář
kupec
Josef Kuk~~ka
Guetáv Slabke~
obchodnÍk
Prantišek Wlasák farář v Hradišti
"
Kardasch k:níž. správec
Karel Schneider farař v Hřiwicích
Ďtor Tálsný
c.k. nadlékař
Hrabě Chotek
c.k. rytmistr
Vacláv Hlé.van
hostinský
Z bažantnice

15
5
5

..... ...

2
2

10
1

-

60

10
10
5
2

-

55

1
2

5
5

6
5

50
5
- 28
Quhrnkem
187 50 120 !3
Tři sta sedm zlatých 93 xr.
307 f . 93 x.
Česká beseda v Poetoloprt"ech (Postelberg bei Saaz)
Jen lm. Lorenz
t.č. místopředseda
Prantišek Kallina t.č. pokladnÍk
64
65
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38/ 1881, 13.

září, Sudoměř

Zpěvácký ~polek

"Lumír" v

Sudoměři

zasílá na

opětné

•
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zbudování Národniho divadla

čistý výtěžek

z divadelního

před staveni .

Veleslavnému presidiu rady městské v Praze!
Pokládáme si za čest odesílati dvacet zl. (20 zl.) co
příspěvek na zbudováni Národniho divadla, kterážto částka
jest čistý výtěžek z divadelniho představeni, provozované/ho/ dne s. září t. r. v Sudomliři.
Z výboru zpěváckeho spolku "Lumír" v Sudoměři
L. S.

spolek
"Lumír"

Zpěvácký

v.
Josef Stros

Em. Sakař

předseda

ředitel

Pres. 1881-1885
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39/ 1881, 14. září, Hluboká
Obecni úřad v Hluboké zasílá
zeni Národniho divadla.

•

J, Noválc'
jednatel

Ctěné

výtěžek

sbírky na

znovuzří

redakci "České noviny" v Praze
Jerusalemská ulice cís. ll
Dle nás došlého ct. připisu slavného výboru pro zřízeni
narodniho divadla v Praze ze dne 23. srpna 1881 zasíláme v
přileze obnos od 600 zl. r/c. pravim šest set zlatých rak.
čísla jakož i úplný seznam přispivatel~ co přispěvek na znovu zřizeni Narodního divadla s tou slušnou žádosti, aby obnos ten do kancelaře Národního divadla odvedený a jmena při
spívatel~ ve Vašem ctěném císle svým časem uveřejněné byly.
Z úřadu obce v Hluboké.
Purkmistr: R. Wácha
Pres. 1881-1885

B 41/ 4

184

40/ 1881, 19.

září,

Kutná Hora
spolek kutnohorský
vou stavbu Národního dived1a.
Hospodářský

přispívá

100 zl. na no-

Veleslavné praesidium!
spolek kutnohorský přistupuje co skutečný
~ spolku pro znovu zbudování národního divadla s příspěv
kem 100 fl. r. č.
V nejhlubší úctě
L. S.
Hospodářský spolek
kutnohorský
Pr. Hess t.č. jednatel
Hospodářský

Pres . 1881-1885 B 41/4

41/ 1881, 20 . září, Lužany
Josef Hlávka zasílá příspěvky své rodiny na
stavění Národního divadla.

opětné

I

vy-

Buer Hochwohlgeborenl
leh erlaube mir den Betrag von sechs Hundert Gulden
oest. Woeh., den meine Pamilie nech der beigefUgten List e
zum Wiederaufbau des bohmischen Nationaltheaters widmet ,
Euer Hochwohlg.eboren beiliegend mi t der Bitte zu ubersenden,
denselben gefalligst seinem Zwecke zufiihren zu wollen.
Empfangen, Euer Hochwohlgeboren, hiebei die Versicherung meiner besonderer Hochachtung, mit der ich die Ehre
habe mich zu zeichnen Euer Hochwohlgeboren ergebenster Diener
Josef H1awka k.k. Baurath
BeitrŠge zum Wiederaufbau des bohmischen Nationaltheaters von:
Josef Blawka k.k. Baurath und Besitzer

.. •
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~

des Gutes Lužan
Marie Hlawka geb. Čermak dessen Gattin
Josefina Čermak k.k. Ober-Postamtscontrolors-Witwe aus Wien
Anna Hlawka k.k. Bezirksvorstehers-Witwe
aus Prag
Anton Ritter von Hlswka k.k. Hofrath a. D.
aus Prag

500 P.
40 P.

O.w.
o.w.

10 P.

O.w.

10 P.

o.w.

40 P.
600 I'.

o.w.
o.w.

Jos. Hlawka k.k. Baurath
Pree. 1881-1885 B 41/4

1881, 26 . září, Kladno
Purkmistr města Kladna Josef Hrabě zasílá v ýtěžek kladenské sbírky na znovuzřízení Národniho divadla .

42/

Slavné praesidium mě s tské rady v Praze!
V příloze dovoluji sobě tímto hotově 1187 zl. 08 xr. co
sbírkou městskou v Kladně ve prospěch znovuzbudováni Národního divadla v Praze sebraný obnos zaslati a žádám zároveň,
by v přiloženém seznamu uvedení sběratelé a dárci podrobně
v časopisech uveřejněni a přispívatelé obnosem 100 zl.- co
členové skuteční sboru pro zbudováni Národniho divadla zaznamenáni byli.
Purkmistr: Jos. Hrabě
Hotově 1187.08 fr.
Pres . 1881-1885 B 41/4

1881, 5. října, Praha
Spolek kostelníků pražských 1 ve vůkol! zasílá
vek svých č lenů na obnovu Národniho divadla.

4J/

příspě

186

Slavné praeeidium královského hlavního města Prahy!
Spolek pražských kpstelníků konal mezi pp. kolegy
sbírku ve prospěch Národniho divadla, která 37 zl. 50 xr.
vynesla, jak 3 přílohy vykazují, a prosí slavné praesidium,
by svrchu jmenovanou částku laskavě přijala a účeli naznače
nému odevzdati sobě neobtěžovala./1/

L. S.

Spolek
ko ste lníků pražských
i ve v~olí
Pres. 1881-1885
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října,

Lvov
Měštanská beseda (Kasyno miejskie) ve Lvově zasílá výtěžek sbírky a divadelního představení ve prospěch nové
stavby Národního divadle v Praze.
44/

1881, 6.

Ignác Wlna t.č . předseda
Antonín Maurer t.č. jednatel

Do Szenownego Komitetu budowy czeekiego narodowego
teatru ne r9ce Wielmoznego Emiliena Skremlike
kewelera orderu zeleznej korony Prezydente mieeta
w Pradze
Kesyno miejekie we Lwowie zerzfdzito w gronie cztonkÓw
swoich sktadk9 ne cel odbudowanie spalonego czeskiego teatru
nrodowego /!/ w Predze.
Skladka wraz z dochodem z urz9dzonego na ten!e cel
przedstewienie ematorekiego uczynita 127 zt., ktor9to kwot9
obok zat,czamy. Grono nasze szczupte, to! i rezultat sktedki ekromny.
Prosimy jednak, przyjmcie /!/ datek ten takiem sercem,
jekiem my go ofiarujemy, a szczera chté przJczynienia eit
choéby drobnf cegetkf do budowy pomnike Waszej pracy, wytrwetoáci i chwaty narodowej niechaj zestfpi wyeokosc datku.
Z Wydziatu Kasyna miejskiego we Lwowie
Dr JÓzef Melinowski
Prezes Kaeyna,
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radca stanu, viceprezydent Izby adwokatów
gospodarz Kasyna
Antoni Kasprzycki
Pres. 1881-18B5
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1881, 8, a 9. října, Praha
Místodržitelství žádá pro ministerstvo vnitra protokol
o schůzi pražského měst s kého zastupitelstva, v níž se jednalo o daru Městské spoři t elny pražské na obnovení Národniho
divadla. - Vyřízení: Náměstek pražského purkmietra dr. Černý
zasílá výtah z protokolu o schůzi sboru obecních starších
17. s. 1881.
45/

~

Euer Hochwohlgeboren
Die Direktion der Prager stadtischen Sparcassa 1st um
dia Genehmigung der Widmung eines Betrages per 50.000 Pl .
aus dem Reservefonde zue Gunsten des Wiederaufbaues des National-Theaters in Prag bittlich geworden, und hat in dem
Gesuche unter Anderem angefUhrt, das Stadtverordnete-Collegium Prag habe in der Sitzung am 17. August 1881 den diesbezŮglichen Beschluss zur Kenntniss genommen. Euer Hochwohlgeboren wird 1m Grunde des Erlasses des
hohen k. k. Ninisteriums des Innern vom JO, September 1881
z. 15108 eraucht, daa bezogene Sitzungs-Protocoll in Originale oder einen Auszug aus demselben in beglaubigter Abschrift schleunigst her vorzulegen.
Kraus
Veleslavné c. k. místodržitelství!
K vybídnutí obsaženému ve vysokém vynešení ze dne 8,
října 1881 č . 64323 pokládám si za čest podati vidimovaný
výtah z protokolu o schůzi sboru obecních starších královského hlavního města Prahy ze dne 17. srpne 1881 pokud se
týká sdělení ředitelství městské pražské spořitelny, že z
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čistého výtěžku ústavu povoleno býti má 50000 zl. na opětná
zbudováni českáho národního divadla v Praze, požárem dne
12. srpna 1881 zničenáho.
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1881, 18. října, Ilirska Bistrica
František Bachmann zasílá 80 zl., které vybral na pří
spěvcích na opětné vystavění Národního divadla v Praze,

46/

Slovutný pane purkmistřel
Lkani naroda nad troskami chrámu českých můz, který
neštastnou . (?) náhodou neuprosný živel, po dlouholetem namáhání a obětavosti, na jednou pohltiti a v nic uvezti hrozil, našlo souhlasu i ve vzdalených zemich, ba i ve vzdalených končinach světa v prsouch každého věrného syna naroda,
a každý spěchal, by s nějakym dárkem na znovuzřízeni tohoto
chrámu umněni, pýchy to naroda, se svym halířem přispěl, a
co možná příspěvky mezi našimi soukmenovci zbiral. Za tim
učelem ja-m i ja v Ilirske Bistrici na Krajnsku zbirku odevřel, kter~ po výkazu nasleduji/cí/ uspěch mněla, s heslem:
"Zrno do zrna pogača, kamik do kamika palača!"
zl, kr.
zl. kr.
Pan A. Veith
30 s. Jenko
1
I.
Žnidaršié
50
Pan
F.
Kresnik
1
"
1
1
" A, Benigar
" A. Zalabák
A,
Žnidaršié
1
Kacin
1
"
" A.
1
I.
Kavčié
1
" I. Žnidaršié
"
1
1
" L. Šabec
" I. Škerlj
I.
14.
Štrucelj
1
Valenčié
1
"
"
Velikanja
1
A.
Hartmann
2
A.
"
"
1
2
" A. Domicelj
" I. Fischer
F.
Po
lak
I.
Hamerschmid
1
2
"
"

., •
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"'

zl • kr.
2
Pan P. Valenčié
Gj.
~trucelj
2
"
,..
2
" ){. Razpet
2
" I. Benigar
I
.
Kamberský
3
"
Rodina I. Brinšek-ova
"

A.

3
4

Ličanova

Pani M. Hodnik-ova

zl. kr.
4
4

Slečna

s.

Pan E.
Rodina
Pan M.
Pan P.

Kratochvil
5
I. Toměié-Ivetova 6
Koch
10
Bachmann
ll

Ličan-ova

20
80

Račtež

slovutný pane tento malý obnos 80 zlatych blahosklonně přijmouti. a odboru pro znovuzbudováni te naše
kapličky odkázati.
Skládajic Vaši Slovutnosti vyrazy me nejhlubši ucty
trvam
oddaný a věrný syn naroda
Franta Bachmann
Pres. 1881-1885
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47/ 1881. 16./28.

října, Petrohrad
Komitét pro sbírání příspěvků na Národní divadlo zasílá
příspěvek petrohradských Čechů 6)0 zl. purkmistrovi hl. mě
sta Prahy.
Velectěný

pane!
Petrohradští Čechové, sebravie pro tuto dobu na znovuzbudování Národniho divadla 500 rublu, které v poukázu na
p.p. Bratři Pollak
cmfl 590.a v hotovostí
"
40.věeho po kursu 126 x za 1 r. v č ástce
"
630.přikládám, osmě lují se Vašností prosit, odevzdat je sboru
pro vystavěni Bárodního divadla. Zároveň přikládám 2 seznamy pánu přispívatelů prosíce o laskavé uveřejněni jích v
č asopisech Nar. listech a Pokroku.

190

úctě

Znamenám se ve vši

oddaným
Augustin Wolz

t.č.

pokladník Komitétu pro sbírání
na Nar. divadlo

příspěvku
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48/ 1881, 11. listopadu, Chicago
Výbor pro sbírání přispěv~ na znovuzřízení Národniho
divadla v Praze zasílá od chicagských Čechů 743.75 zl.
(314.86 dolarů) ve prospěch Národního divadla a ďstředni
matice školské.

..

Slovútný Pane,
Em. Skramlik

v Praze I
Vašemu Blahorodi oznámiti, že po došlé smutné zprávě z milené naši matičk7 Prahy o shoření "Národniho
divadla" a o "Vyzváni" ku sbírce ve prospěch znovuzbudováni
toho chrámu Muz, sešlo se několik národovců d~ síně "Tělo
cvičné jednoty Sokol", aby zvolilo několik hodnověrných mužů co sběrací výbor ze svého středu, což se i také uskuteč
nilo .
Jak s přiloženého seznamu jest vidno, nezůstaly někteří
spolkové pozadu, a štědře obmyslily sbírku tu, jakož i mnoho
jednotlivc~, tak že by.lo výboru možno docíliti částku poměr
ně dosti značnou a sice 314.86 dollarů, a dle přiložené
směnky vyměněna částka 743.75 zlatých.
Jelikož z došlých listů pražských se dozvidéme, že
částka sešlá úplně postačuje k znovu zřízeni snad ještě lepšího a s lepšími opravami provedeného divadla, usnesl se
výbor, že částka tato ma k Vašnostiným rukoum zaslána býti
a dle dobrozdání, bu~to ve prospěch "Národního divadla" celou částku, aneb spolovice - a druhou částku věnovati ve
prospěch ~střední Matice školské"; nebot uznáváme toho
Máme

čest

....
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školy tam, kde němectví pose v na~í domovině pány a kde by bylo nesnadno dosíci
ich nákladem veřejným.
Zároveň jest nám vysloviti rozhodně protest proti dosavádnímu výboru pro znovuzbudováni Národniho divadla a to
z p říč in následujících:
1. Uznáváme dle zpráv, že výbor s národním jměním velmi ne~etrně zachazí a špatný dohled v každém zřeteli a směru
vede, neb jedině on a nikdo jiný jest zodpověden účty
klásti z národního majetku a vinu každého poškození na
žádného jiného uvrhovati /1/.
2. Žádáme, by nebyla propůjčována přednost cizincům na vrub
národního majetku při zadávaní nábidek ne převzetí prací
kontraktních při stavbě.
J. Aby co možná jest práce česká a český důmysl na národní
ten pomník byl snášen, a konečně aby jen čeští dělníci
pří stavbě této bez rozdílu protekce zaměstknáni byli.
Tímto asi dali jsme ne jevo vš~ co za dobré jsme ůzna
li, doufajíce, že nám Vašnosti upřimnost za zlé pokládati
nebude, a kojíce se nadějí, že žádost na~e vyřízena bude tak
jek shora uvedeno, poroučíme se uctivě do Vašnostiny dobré
vůle, očekávajíce vyplnění naší žádosti, jakož i laskavé odpovědi, znamenáme se Vaší důstojnosti oddanými ctiteli
Robert L. Pitte předseda sběracího výboru
Otto E. Legro
tajemnik
Jan B. Bernhardt pokladník
velkou

potřebu zřizovati české

v a~uje

Pres. 1881-1885 B 41/4,
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49/ 1881, 23. prosince, Praha
Presidiální záznam o části příspěvků věnovaných aaericlcými Čechy na obnovu Národního divadle v Praze.
Přípisem

ze dne 20. prosince 1881 odevzdal pan Al . Ka-
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reš v Bremách prostřednictvím pana Vojty Náprstka výkaz následující sumy ve prospěch opětného zbudování Národního divadla od Čechů v Americe věnované:
od pana Pilipa Hulína ~ Amansville
$ ,. zl.
Fayette Co Texas
2
5.od pana Rosického z Omahy 5. zásilku per
63.90 $ • zl. 159.75 x
od časopisu "Slavie" p . K. Jonáš
& C0 Racine
555.47 $ ~ zl. 1388.68 x
úhrnem
621.37 $ • zl. 1553.43 x
Z této sumy uhraženo jest vedlé zdejšího výkazu ze dne 10.
listopadu 1881 688 zl. 82 x. zbývajících ze zásilky
2000 zl. od p. Al. Kareše na účet těchto sbírek napřed odvedené a sboru pro opětné zbudování Národního divadla odvedené, zbývá tedy ze sbírky nové shora naznačené
per 1553 zl. 43 xr
po srážce oněch
688 "
82 "
doplatku
864 zl. 61 xr
pravím: osm set čtyryašedesát zlatých 61 kr., jež přípisem
pana Al. Kareše ze dne 20. prosince 1881 v hotových peně
zích zaslány a od pana Vojty Náprstka presidiu rady měst
ské odevzdány jsou.
Dr Malý presidiální sekretář
Pres. 1881-1885
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50/ 1883, 21 . a Jl. ledna, Praha
Výbor Sboru pro zřízení českého národního divadla v
Praze žádá o vyplacení druhé poloviny příspěvku 50.000 zl.
na znovuzřízení Národního divadla, povoleného sborem obecních starších 17. 8. 1881. -Vyřízení příkazem k výplatě
v srpnu 1883.
Slavné praeeidiuml

.. •
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Přípisem pana starosty královského hlavního města Prahy
ze dne 17. srpna 1881 č. 887 bylo nižepsanému výboru věděti
dáno, že slavný sbor obecních starších královského hlavního
města Prahy ve sch~zi dne 17. srpna 1881 usnesl se, aby na
opětné vystaveni divadla národního požárem zničeného povoleno bylo z d~chod~ obecních 50.000 zl. příspěvku.
První polovice velkodušného příspěvku tohoto byla výboru nížepsanému již lonského roku vyplacena i kvitována, a
ježto druhá polovice jeho v tomto roce splatnou jest, prosíme vzhledem ku přípisu výše uvedenému, aby slavné praesidium
městské rady královského hlavního města Prahy čeho třeba
učiniti ráčilo, by zbývajících 25 . 000 zl. z příspěvku
50.000 zl. sl avným sborem obecních starších pražských ve
schdzi dne 17. srpna 1881 na znovuzbudováni českého národního divadla v Praze povoleného z obecních ddchodd nám k výplatě poukázáno bylo.
Výbor Sboru pro zřízení českého národního divadla v
Praze.
JUDr Jak. Škarda
Dr Robert Nittinger
t.č. místopředseda
t.č. jednatel

•

Slavnému výboru Sboru pro zřízení českého národního
divadla v Praze.
ďčtárně městské se nařizuje, aby doplatek 25.000 zl.
t. j. pětadvacetitisíc zl. ze sumy 50.000 zl., od sboru
obecních starších dne 17. srpna 1881 na opětné vystavení Národního divadla požárem zničeného povolené, ve výdajích
obecních na r. 1883 preliminovaný na rub. VI c 51, vyplatiti
dala v měsíci srpnu 1883 výboru Sboru pro zřízení českého
národního divadla za kvitanci kolkovanou, od p. předsedy nebo p. místopředsedy a od p. jednatele výboru podepsanou.
O tom se u vyřízení ctěného přípisu ze dne 27. ledna
1883 na základě usnesení městské rady ze dne 30. ledna 1883
uctivě věděti dávám / 1/.
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1883, 25. července a 1. srpna, Praha
Výbor Sboru pro zřízení národního divadla žádá o sděle
ní výše peněžních i jiných náklad~ věnovaných z d~chod~ obce
pražské na stavbu Národního divadla. - Vyřízeni: Vyúčtování
od městské účtárny.

51/

Slavné městské rad ě královského hlavního města Praby.
Na stavbu českého národního divadla ~ Praze věnovala
slavná obec královského hlavního města Praby, jek patrno ze
starších účt~ divadla,
v roku 1866
10. 000 zl.-,
10 . 000 "
"
1867
10.000 " .,
" 1868
10.000 "
" 1869
40.000 zl.-,
náklad na vodovod dne
30.000 zl.5. února 1881
a 25. srpna 1882
JO .OOO "
60.000 "
a na slib po požáru
dne 25. srpne 1882
25.000 zl.-,
a v srpnu b. r. splatný zbytek
25.000 " -.
50.000 " -.
celkem
150.000 zl.-;
mimo to vykonala však ještě jiné práce, kteréž, jsouce, povinností sboru, co podnikatele stavby, byly rovněž pfí spěv
kem ve prospěch stavby divadla, ale nejsouce doloženy účtem
slavné obce, v účtech sboru též se nenalezají s jedné strany
co příspěvek slavné obce, s druhé strany co náklad na stavbu
učiněný. Máme zde především ne zřeteli chodník, nákladem
slavné obce pořízený, dle článku 57. stavebního ·řádu sboru
k zřízeni náležející. Jiné snad in natura, bu~ prací bua
hmotou učiněné dary nejsou nám známy.

•
•

...
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Poněvadž jest to i v zájmu slavné obce pražské co dárce
i v zájmu sboru pro zřízeni národniho divadla, aby sestaven:!
účetní bylo anrávné, žádáme tímto, aby nám k rukoum účetního
sboru, pana Františka V. Schwarze, liqui~tora České společ
nosti pro úvěr hypoteční v Praze, na Přikopech č. 16., sdě
leny byly ty náklady, kteréž slavná obec královského hlavního města Prahy ve prospěch Národního divadla až do požáru
učinila, a kteréž ve svrchu uvedených sumách obsaženy nejsou, při čemž však žádoucno, aby nejen celková suma toho
kterého nákladu, nýbrž přehledný stručný účetní výtah za doklad účtu sboru zaslán byl .
S veškerou úctou
Výbor Sboru pro zřizení národního divadla.
JUDr Jak. Škarda náměstek předsedy
Dr R. Nittinger t.č. jednatel

Výkaz

..

se dle ./. předkládá a připominá se, že
peněžní přispěvky pod položkou A)
25.000 zl. 5.440 "
a pak A4
929 zl. 05 kr•
a náklad pod pol. B
3
celkem
)1.369 zl. 05 kr.
posud nedošly k výplatě, pak že ve výkaze dotčeném jsou jen
obnosy z důchodů obecních placené neb splatné, kdežto obec
pražská~ ještě věnovala příspěvky z důchodů pojištovny
městské neb spořitelny městské, o nichž však účtárna nic určitého udati nemůže, protože jí o tom nic určitého povědomo
není.
dotyčný

Výkaz peněžních přispěvků a jiných nákladů, jež obec
královského hlavního města Prahy za přičinou stavby
velkého národniho divadla českého z d~chodů obecních
dosud věnovala
A. Přiepěvky peněžní t
1. Vedle usnešení sboru p.p.
obecních starších ze dne

Jednotlivě

tfhrnem
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zl.

k:r.

sl.

lr:r.

záři 1865 a dle dekretu
64.611 r. 1865 povoleno
bylo k výplatě 40.000 zl.
ve 4 stejných ročních lhdtách a to vyplaceno:
dne 7. dubna 1866 jakožto

25.

příspěvek

1.327 08

pak náhrada za pozemek ve
výměře 21 5/6 c 0 od divadelniho staveniště k rozěiřeni třídy Perdinsndovy a
nábřeží postoupený,
náhrada za rozbouráni staré
a vystavěni nové základni
zdi v délce 51° 5' 6 "dle
nové upravovací čáry

2.183 33

S!1!!!

..

•

č.

..
•
6.482
10.000
10.000
10.000
10.000

~2

-

dne 1. dubna 1867 příspěvek
" 2. března 1868 "
" J. března 1869
"
2. Dle dekretd ze dne 18/2 1881
č. 20811 a se dne 16/2 1882
č. 12274 povolil sbor p.p.
obecních atarě~ch příspěvek
60.000 zl, ku zřízeni vodovodu v Birodnim divadle a
byl vyplacen&
dne 4. března 1881
30.000 25.
srpna
1882
lO.OOO
"
J, Dekrete• ze dne 17/8 1882
č. 123827 povoleno sborem
P•P• obecních starších na
znovu vystavění shořelého
Bárodniho divadla 50.000 zl.-

40.000 -

,

..

60.000 -

197

zl.
z těch poukázáno k výplatě
dne 25. srpna 1882
a dle dekretu ze dne Jl.
ledna 1883 č. 107 praes.
1est splatna v srpnu 1883
druhá polovice
~

4. Dle dekretu č. 100.923 r.
1883 povolil sbor p.p. obecnich staršich k pořízeni 6
kandelábrd v~ol Národniho
divadla
kteréž pokladna městski plynárny v Žilkově dye 27. záři
188J vyplatiti má.

kr.

zl.

kr.

25. 000 -

25.000 -

50.000 150.000 -

5.440 -.

Q!!!!!-~!~-~ii2lfei:i2lilia=•••••••••••••••=~~~.~!~.;••

B. Po příčině jednak stavby samé jednak pro monumentálnost
národního divadla českého
provedla a provede obec pražská náaledujíci práce svým
nákladem•
1. Dle dekretu ze dne 22/3 1878
č. 29505 vystavěna v divadelní ulici nová stoka nákladem
2. dle dekret~ č. 72433, 121018,
133820, 133921 a 134503 r.
1880 vydáno na nové schody
s :Perdinandové třídy do divadelní ulice a na úpravu
dlažby nadřečené třidy a
nábřeži vdkol Bárodního divadla

1.327 66

34.276 85
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zl.
/Později doplněn

kr.

zl.

kr.

rozpis

položky B2:/
Ze sumy 34276.85 vychází na
žulový chod:lÍk vrutol Národního divadla, dle zvláštního výkazu zde připojeného
ná nové schody a dlažbu
ulice
3. dekretem ze dne 16. června
1883 čís. 90579 povolil sbor
p. p. obecních starších na
úpravu dlažby podél domu
č.p. 224/II ještě
kteráž práce provede se ,
jakmile dům tento vystaven
bude
~
Připočtou-li se k tomu

12.085 64
22.191 21

peněžní př~spěvky

929 05

•

36.533 56
155.440 -

!~~~!~2.1!~:~!~~~~-g~~í
rr~&lig~.~-~~~~~~~-g~~~~e
191.973 s6
Konečně připomíná se, že obec pražská dala svými zřízenci rozličné práce bezplatně vykonávati, kupř.: k dekretu
č. 394 r . 1880 praes. prop~jčena malá přenosná stříkačka a
jeden hasič konal střídavě dnem i nocí službu na divadelním
staveništi; k dekretu č . 74160 r. 1880 prop~jčen dla žební
kámen k zatěžovací zkoušce na železné konstrukci divadelní;
vykonáván dozor na zařizováni vodovodu a jeho prozkoumání
a j • P•

Pres. 1881-1885 B 41/4,

č.

1389/praes.

52/ 188), 2) . listopadu, Praha

••

199

•

•

Starosta hl. města Prahy zasílá presidentovi města Krakov e fototypii Sadelerovy rytiny Prahy z r. 1606 v upomínku
1a účast krakovské deputace při slavnostním otevření Národního divadla.
Vaše Vysokoblahorodí!
Sděliv zvláštním přípisem díky zastupitelstva městského
za projev bratrských sympatií, jímž velectěné zastupitelstvo
královského hlavního města Krakova nás poctilo a vysoce vyznamenalo za příležitosti slavnostního otevření Národniho
divadla v Praze, prosím Vaše Vysokoblahorodí, abyste co
skrovnou upomínku na kratičký, ale nám všem převzácný Vašnostin pobyt v Praze laskavě přijmouti ráčil fototypii rytiny
Sadelerovy, představující Prahu dle stavu r. 1606. Fototypie
tato byla dle starého originalu právě vydána péčí našeho musea městského.
Budiž Vaše Vysokoblahorodí ubezpečeno mé hluboké úcty
a oddanosti.

Pres. 1881-1885

B 41/2,

č.

2068/praes •

•
53/

1883, 26. a 29. listopadu, Krakov
President města Krakova dr. Weigel děkuje jménem městské
rady za projev sympatií pražského městs k ého ~astupitelstve i
za přijetí v Praze, dále pak za zaslanou fototypii Sadelerova pohledu na Prahu z r. 1606.
Wielmo!ny Penie Starosto!
Rada miasta Krakowe, ktÓrej udzielitem na dzisjeszem
posiedzeniu treéé uprzejmego pisma prezydyalnego Wielmo!nego
Starosty, przyjete z !ywemi oklaskami wyrazy sympatyi szanownej reprezentacyi miasta Pragi, petne braterskiej !yczliwoéci dle nas, ktÓre odwzajemniamy najszczerszemi ~yczeniami
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powodzenia dle narodu czeskiego 1 jego starej a stawnej stolicy.
Upowa!nita mn1e nadto Reda m1ejska, abym raz jeszcze
podz1tkowat jej im1eniem za nadzwyczajnf uprzejmoéé 1 goácinnoéé, jakiej doznata jej deputacya od W1elmo!nego Pana
Starosty i Szanownych CztonkÓw przerótnych komitetów miejscowych.
Z ktÓreg~ to mitego obowitzku w,rwitzujf sit z prawdziWf przyjemnoécif i wyrazemi ezczegÓlnego powe!anie i wysokiego szecunku.
Prezydent mieste Krekowe
D0 r Weigel
Wielmo!ny Panie Starosto!
teskawem pismem z dnie 23 listopade do N° 2068/pr. przestent sobie mietem przez szczegÓlnf uprzejmoéé Czcigodnych
Penów pifknf fototypif Pragi z r. 1606 jako pami9tkt pobytu
mego v tym sterym grodzie przy uroczystém otwarciu nowego
teatru czeskiego.
Pami9tkt tt od,ebretem z !ywém uczu~iem wdz.i tcznoéc1 i
przypomni mi ona w ka!dej chwili urok dni mitych, sptdzonych
w Pradze w3ród najgodniejszych reprezententów mieste 1
kraj u.
Wielmo!ny Starosta deteé mi nadto tyle dowodÓw osobistej !yczliwoéci i taskewego zejtcia sit Nemi, !e niemem
stów, i!bym podzitkowet nele!ycie ze nedzweczajnf Jego
uprzejmoéé.
Szcztéliwym sit czuj9, !e Rada mieste Krekowe poruczywszy mi udenie sit z deputecyf miejsk9 do Preg1 nestrtczyta mi zerezem przyjemn9 sposobnoéé poznenia v godnej osobie Panskiej ne czele obywetelstwe miejskiego Mtza, znekomitego talentem, wiedzt 1 petryotyzmem oddenego cetém sercem
nerodowi Swemu!
Recz witc przyj9é ~ielmo!ny Penie Starosto raz jeszcze
wyrezy rzetelnej czci 1 wysokiego szacunku, z jekiem1 mam

< •

•

•
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honor zostawaé wielce zobowitzan1
D0 r Weigel
Prezydent miasta Krakowa
Pres. 1881-1885

B 41/2,

č.

2113/praes.

54/

1883, 29. listopadu , Praha
Starosta hl. měs ta Prahy děkuje podle usneseni městské
ho zastupitelstva presidentu města Krakova dr. Weiglovi za
jeho návštěvu v čele krakovské deputace a za blahopřání a
projevy sympatií při slavnostním otev řeni Národniho divadla.

.

Vaše Vysokoblahorodí!
Slavnost otevření našeho Národního divadla v Praze,
při niž jsme se radovali z konečného úspěchu svého mnoholetého namáhání, stala se nám Čech'Ůill velice významnou tím, že
setkala se s nelíčenou radostí a s nejsrdečnějšími sympatiemi celého slovanského světa.
Mezi přečetnými hosty pobratimskými, kteří přišli do
Prahy, aby brali účastenství v naší radosti a tím ji zvýšili, vynikala však způsobem vysláni svého deputace královského hlavního města Krakova, která vedena Vaším Vysokoblahorodím přinesla od slavného zastupitelstva tohoto staroslavného města bratrský pozdrav zastupitelstvu města našeho
zároveň s blahopřáním, že znovuzbudováním Národniho divadla
dostává se národu českému tak krásného chrámu uměni.
Nejen rada městská, nýbrž i sbor obecních starších mě
sta našeho vyslechli zprávu mou o tomto vzácném ~azu lásky
a náklonnosti města Vašeho s vřelými c~ty potěšeni a z jednomyslného jejich usneseni prosím, aby Vaše Vysokoblahorodi
pro sebe i pro velectěnou deputaci a slavné zastupitelstvo
královského hlavního města Krakova ráčilo přijmouti uctivé
díky za velikou poctu, která se nám stala vysláním deputace
tak vynikající, jakož i upřímné osvědčeni vzájemných srdeČ-
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ných sympatií, kteréž si bohatýrský národ polský u nás tak
hojnou měrou získal.
Co nejživěji potěšen, že mi popřáno . býti tlumočníkem
t ak milého vzkázán:4 trvám Vašemu Vysokoblahorodí
v hluboké úctě oddaný
Dr Černý
Pres. 1881-1885

B 41/2,

č.

2093/praes.

1884, 24. června, Praha
Starosta hl. města Prahy žádá místodržitelství o schválení, aby Městská spořitelna pražská mohla věnovat ze svého
reservního fondu 50.000 zl. na znovuvybudováni Národního divadla.
55/

Veleslavné c. k. místodržitelství!
Když po zhoubném požáru ze dne 12. srpna 1881, který
zničil sotva dostavěné Národní divadlo v Praze, přikročeno
ihned k sbíráni příspěvků na nové sbudování tohoto chr.ámu
umění, rozvlnila se obětavost všech vrstev lidu českého měrou úžasnou a závodily obce, spolky i jednotlivci v horlivé
snaze, aby náklad k novému zřízení divadla potřebný co nejdříve byl uhražen.
Jako tehdáž zastupitelstvo města Prahy ve své schůzi ze
dne 17. srpna 1881 sumu 50.000 zl. z důchodů obecních na
znovuvystavění divadla Wárodního věnovalo, tak usnesl se také výbor Městské spořitelny pražské po návrhu ředitelství v
schůzi své ze dne 17. srpna 1881 na tom, aby s vyhražením
schválení vysoké c. k. vlády z reservního fondu Městské spořitelny pražské na vystavění Národního divadla požárem zničeného věnována byla částka 50.000 zl. Toto usnešení sděleno
bylo sboru obecních starších královského hlavního města Prahy v mimořádné jeho schůzi ze dne 17. srpna 1881 a za bouřlivého potlesku vzato na vědomí , o čem ž svědčí vidimovaný

.

\.

20.3

protokolu e schůzi této ./.
Vykonáv ajíc usnešeni výboru podalo ředitelství Městské
spořitelny pražské sub praes. 20. srpna 1881 č. 54095 žádost, aby ve l eslavné c. k. místodržitelství toto věnováni
50.000 zl. z reservniho fondu Městské spořitelny pražské na
opětné vystavěni Národniho divadla v Praze ráčilo schváliti,
po případě aby mu svoleni vysokého c.k. ministerstva vnitra
blahosklonně vymoci ráčilo.
Tato žádost od ře di telstva Městské spořitelny pražské
podaná doposud nedošla svého vyřízeni. Výbor Městské spoři
telny pražské nenaléhal také na vyřízeni žádosti té potud,
pokud se zdálo, že příspěv ky v hojné miře se všech stran
složenými divadlo Národni opět bude moci býti vystavěno.
Nyni však došel výboru Městské spořitelny pražské pří
pis výboru Sboru pro zřízeni českého národního divadla v
Praze ze dne 20. června 1884 ./2, v kterém uvedeno a do podrobna vypočtěno jest, že prvotní rozpočet na nové zřízeni
Národniho divadla v Praze byl skutečným nákladem na sbudováni jeho valnou měrou překročen a že překročeni toto ukázalo
se nezbytným, poněvadž během nové stávby nastala potřeba
různých opatřeni, zejména opatřeni bezpečnostních ve prospěch obecenstva divadlo navštěvujícího.
Vypočítávát takto výbor Sboru pro zřízeni českého národního divadla, že celkový náklad na nové divadla sbudováni
obnáší
1,.385.911 zl. 97 x
a že z nákladu tohoto neuhraženo zbylo
158.579 zl. 90 x
takže výbor Sboru k uhraženi tohoto nedoplatku přinucen byl obrátiti se znovu
na všechny členy a příznivce Národniho
divadla o poskytnutí dalších příspěvků,
ku kterémužto vyzváni ze dne .31. května
1884 složeno bylo příspěvků nových
.32. 790 zl. 76 x
zbývá tedy posud uhraditi sumu
125.789 zl. 14 x
Výbor Sboru pro vystavěni národního divadla dovolává se
nyní usnešeni od výboru Městské spořitelny pražské v r. 1881
přepi s

•

• ,
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učiněného

a žádá, aby bylo

opatřeno, čeho potřebí,

by slíbepražské 50.000 zl. do pokladny Sboru pro zřízení českého národního divadla byl odveden. Maje před sebou tento přípis Sboru pro zřízení národního divadla a uvažuje, že znovuzřízení divadla Iárodního v
d~vě ře v příspěvky slíbené skutečně bylo provedeno a že provedení všem přáním a potřebám obyvatelstva pražského i mimopra žského plnou měrou vyhovuje, usnesl se výbor Městské spořit elny pražské ve včerejší sch~zi své, jejíÍ protokol sub
o/3 jest přiložen, jednohlasně na tom, aby podána byla k veleslavnému c. k. místodržitelství nová od~vodněná žádost za
brz ské Tyřízení žádosti z r. 1881 v příčině příspěvku
50.000 zl. na znovuzřízení Národního divadla v Praze u veleslavného c. k. místodržitelství podané.
Již v podání svém ze dne 20. srpna 1881 č. 54095 poukázalo ředitelství Městské spořitelny pražské k tomu, že ovšem
dle čl. 6. stanov spořitelny této nemá býti sáháno na reservní fond k místním účel~ obecně prospěšným dříve, pokud
nedosáhne sumy, která by se rovnala 10 % veškerých vklad~. Z
přiložené k tehdejšímu podání bilanci vycházelo, že koncem
prvního pololetí roku 1881 suma vklad~ obnášela 12,121.545
zl. 29 x a reservní fond 484.452 zl. 58 x.
Od té doby rostoucí duvěrou, jakéž ob~censtvo k Městské
spořitelně pražské chová, zvýšil se počet vkladu dle bilance
ze dne 31. prosince 1883 ./4 na 18,741.230 zl. 60 x, reservní fond pak taktéž poměrným zp~sobem rozmnožil se na
719.275 zl. 66 x.
I nyní neobnáší tedy ovšem reservní fond ještě 10 % veškerých vklad~ a nem~že tedy výbor Městské spořitelny pražské dle' čl. 6. stanov bez zvláštního svolení vysoké vlády
sáhnouti na reservní fond k tomu konci, by příspěvek 50.000
zl. na znovuzřízení Národního divadla byl vyplacen.
Výbor má však za to, že tak hrozné neštěstí, které požárem Národního divadla ze dne 12. srpna 1881 královské
hlavní město Prahu zastihlo, také mimořádných opatření a miný

příspěvek Městské spořitelny

~
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mořádného

~

,.

.'

napnutí sil vyžadovalo a že již v této mimořádné
i ve vysokém významu, jakýž znovuzřízení divadla
Národního má pro rozkvět umění domácího i pro okrasu i oživení královského hlavního města Prahy, shledán býti může dos t atečný důvod, aby usnesení výboru Městské spořitelny pražské došlo milostivého uvážení a schválení vysoké c.k. vlády.
Podle ústrojí a stanov Městské spořitelny pražské jest
spořitelna tato ústavem od obce královského hlavního města
Prahy založeným i ručí obec tato dle usnešení obecního zastupit~lstva pražského ze dne 19. ledna 1874 i na základě
zákona zemského daného dne 5. listopádu 1874 část XXV. č .
73. zemského zákoníku za všechny vklady a ú~oky dle pravidel
Městské spořitelny pražské pořád jdoucí celým svým jměním,
dokud nestačí fond záložní v § 6. stanov ustanovený.
Kdyby tedy i schválením usnešení, aby 50 . 000 zl. věno
valo se na znovuzřízení Národního divadla, posunul se o ně
~. byt ovšem krátký čas, okamžik, v němž ve smyslu § 6
stanov fond reservní dosáhne výše 10 % veškerých vkladů, nevzešlo by z toho Městské spořitelně pražské žádné nebezpečí
a také žádná škoda, nýbrž dotýkalo by se usneaení toto
vlastně jen ručení obce pražské, kteráž by tímto dřívějším
vyplacením 50.000 zl. jaksi po delší čas setrvala v tužším
závazku rukojemním již bez toho platně převzatém. Avšak zastupitelstvo obce pražské již v mezích zákona zemského ze
dne 5. listopádu 1874 a v mezích .v šeobecného ručení svého za
Městskou spořitelnu pražskou usnešením svým ze dne 17. srpna
1881 ./. dalo na jevo, že schvaluje vydání takového příspěv
·ku per 50.000 zl. na znovuzřízení Národního divadla, že tudiž podrobuje se také těm účinkům, jakéž by takovýto před
časný výdej 50.000 zl. ve smyslu § 6 stanov míti mohl, ~
ré však vlastně jen v tom se zahrnují, že musí o něco déle
čekati na ten ok~žík, kdy sp o řitelna městská bude moci při
spívati z výtěžků svých na účele obecně prospěšné.
Nebude tedy schválením tohoto usnešení výboru Městské
spořitelny pražské dotknuto práv neb bezpečnosti vkladatelů
případnosti
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a nebude také jednáno proti usnešeni a intencím zastupitelstva obecního ani proti prospěchům obce pražské ručící za
vklady Městské spořitelny pražské.
Při tomto stavu věci prosím tedy vykonávaje usnefení
výboru Městské spořitelny pražské:
Veleslavné c.k. místodržitelství račiž nyní laskavě vyříditi žádost ředitelstva Městské spořitelny pražské ze dne
20. srpna 1881 č. 54095, račiž tudiž schváliti , aby Městská
spořitelna pražská na znovuzřízení Národniho divadla v Praze
vydati mohla z reservniho fondu částku 50.000 zl., po přípa
dě račiž pro usneieni toto blahosklonně vymoci schváleni vysokého c. k. ministerstva vnitra.
Pres. 1881-1885

B 41/4,

č.

"

748/praes.

1884, 6. října, /Praha/
Seznam příspěvku na Národni divadlo vybraných v pres i di ální kanceláři na tři sběrací listiny.

56/

Na listiny č. 3414, 3415 a 3416 vybráno v
presidialní
1617 zl.- a sice
na první
348.40
" druhou
142.50
na třetí
1126.10
tedy
1617 zl.

kance l ář i

Jmenovit~~ispěli:

1. Kníže Karel se Schwarzenbergů
1000.2. Pp. městští radní: Kandert a Duffek po 50 zl.
Tereba 20 zl. Fišer 10 zl. - úhrnem
130.3. Městská rada dobrovolnou daň od nejmenovaného
5.4. Z cizích neznámých přispívatelů: Jos. Kovář
5 zl. Přátelská společnost "u Černého orla" na
Pořiči 5 zl. V. Kessler 2 zl. Fr. Veselý 1 zl.,
Jos. Dvořák 5 zl. V.Forst 3 zl. -tedy úhrnem
21. -

..

2W

5. ďřednictvo ob. plynáren
~ . ďřednictvo při potravní dani
1 , ďřednictvo při obci a magistrátu
kteráž částka dle připojené
ního dne byla odevzdána.

r

37. 60.364.úhrnem
1617 zl . ./. kvitance p. ~týblovi dneš-

Jos. Havlík
Pres. 1881-1885

B 41/4,

č.

pres. oficiál

1110/praes.

57/

1884, 10. prosince, Praha
C, k. místodržitelství v Čechách sděluje starostovi hl.
města Prahy, že mi nisterstvo vnitra povolilo, aby Městská
spořitelna pražská věnovala ze svého reservního fondu
50.000 zl. na znovuzřízení Národního divadle.
Vaše Vysokoblahorodí!
Vysoké c. k. ministerium záležitostí vnitřních vedle
vynesení ode dne l. prosince 1884 č. 10780 k opětné žádosti
městské spořitelny v Praze de praes. 26. června t. r. před
ložené zdeúřední zprávou ode dne 1. července t. r. č. 49250
schválilo výminečně dle návrhu c. k. místodržitelství a oceňujíc uvedené pro to důvody věnování obnosu 50.000 zl. z reservního fondu na opětné vystavení českého národního divadla, o kterémž věnování výbor jmenované spořitelny ve schůzi
ze dne 17. srpna 1881 se byl usnesl a jež obecní zastupitelstvo pražské ve schůzi z tehož dne vedle § 36 odstavce 3
stanov spořitelny se schválením na vědomí vzalo.
O čemž se Vašemu Vysokoblahorodí u vrácení příloh podání ode dne 24. června t. r. č. 748 praes. vědomost dává .
Kraus v. r.

•

<

'

Pres. 1881-1885

B 41/4,

č,

1377/praes .
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KONKURS O DIWIA Z DĚJIB PRAHY PRO NÁRODNÍ DIVADLO

(1883 - 1884)

S otevřením po požáru obnoveného Národniho divadla
v roce 1883 a s repertoárem jeho první sezóny souvisí soubor pramenů, které zachycují vypsání a výsledky konkursu
o nejlepší drama z pražských dějin. Jejich prostřednictvím
se nám nabízí zajímavý pohled do zákulisí tehdejší české
dramatické literatury a počátků uměleckého mecenášství
če3kých samosprávných orgánů.
Ve stručném Úvodním textu načrtáváme průběh konkursu
od prvních Úvah o jeho vypsání až po dozvuky dosti neočeká
vaného rozhodnutí odborné komise. Jeko pramen sloužily pří
slušné presidiální spisy pražské městské rady, uložené v
Archivu hlavního m~sta Prahy 11 • Přehled všech pramenů je
podán v příloze, která obsahuje také edici nejzajímavějších
a nejdůležitějších dokumentů. Vzhledem k tomu, že zpřístup
nění archivního materiálu je hlavním cílem příspěvku, nesnažíme se v Úvodu sledovat ohlasy konkursu v dobovém tisku.
Problematika tohoto divadelního konkursu si bezpochyby zaslouží podrobnější zpracování. V jeho rámci bude třeba pracovat 3ak s denním i odborným tiskem, tak s jinými pra:nennými celky, jimiž jsou například osobní pozůstalosti ve vě.
ci zainteresovaných spisovatelů a kulturních činitelů 21
První zpráva o Úmyslu pražské městské rady vypsat cenu za drama z pražských dějin v souvislosti s · blížícím se
otevřením Bárodního divadla se objevuje v protokolu schůze
městaké rady z 20. února 1883. Pražský starosta dr. Černý
zde oznámil, že byl na vhodnost podobného kroku upozorněn.
Z pozdějšího dokumentu Yyplývá, že iniciátorem návrhu byl
dramaturg BD Ladislav Stroupežnický, který chtěl prostřed
nictvím soutěže obohatit repertoár první sezÓny divadla
po jeho slavnostním otevření.

•

•
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Mě stská rada návrh tlumočený starostou schválila a
stanovení podrobností přenechala zvláštní komisi. Ta se za
tímto Účelem sešla dne 2. března 1883 za Účasti osmi osob,
mezi nimiž byli pražský starosta, městský archivář Josef
Emler, .známý vlastenecký činitel Vojta Báprstek a už zmíně
ný dramaturg ND Ladislav Stroupežnický. Právě tento muž vystoupil s hlavním projevem, ve kterém už byly stanoveny
hlavní zásady konkursu. Shromážděni s nimi vyslovili souhlas.
Bylo stanoveno, že historická dramata budou objednána
u šesti významných českých spisovateld. Každá jimi odevzdaná práce měla být honorována odměnou ve výši 200 zl. Do
konkursu byla přip uštěna i dramata jiných autorů, u kterých
se. ovšem s takovouto odměnou napočítalo . Pro divadelní hru,
kt erou odborná komise určí jako nejlepší, byla stanovena
odměna ve výši 1000 zl. Celkem bylo tedy město ochotno vyplatit v roli mecenáše autorům podaných dramat až 2200 zl.
Na základě vypracovaného dobrozdání adresovala městská
rada sboru obecních starších žádost o povoleni příslušných
finančních prostředkd z rubriky sl~vnostních vydáni. V oddvodnění žádos ti je konkrétně uvedena nutnost podílu města
Prahy na akcích podobného typu. Sbor obecních starších žádost městské rady schválil a bylo tudíž možno přistoupit
k definitivnímu formulování podmínek sout ěže a k jednáni
s Družstvem Bárodního divadla o tom, jak se tato instituce
hodlá na zajištění soutěže podílet.
Po vyjasnění všech otázek bylo už možné obrátit se na
každého z šesti vybraných spisovateld, u kterých bylo drama objednáno. Současně byl poněkud změněný text o konkursu
sdělen jako lokálka čtyřem pražským denikdm - Bárodním listdm, Pokroku, Politik a Českým novinám. Oznámením cíle a
podmínek soutěže všem možným zájemcdm skončilo období pří
pravy konkursu. Nyni byla řada na autorech.
Poměrně brzy se ozval první ohlas, a to z poněkud nečekaného místa. Městské radě došel z poměrně odlehlé obla-
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sti Německa, z Flenaburgu ve Šlesvicku-Holštýnsku, dopis a
dotazem Friedricha Lorenzena na podmínky soutěže. Jmenovaný
se o ni dozvěděl prostřednictvím lipské "Illuatrierte Zeitung". Odpověd pražské městské rady, sdělující, že jsou požadována jazykově česká dramata, naprosto určitě ukončila
zájem Lorenzena o soutěž.
25. června bylo odevzdáno první drama od jednoho z dožádaných autorů. Byla jím "Královna Barbora", bepsaná Jos efem Jiřím Kolárem Jl. Drama, zobrazující Události v době
bezkrálovi v Čechách ne počátku čtyřicátých let 15. stolet~
mělo jen volné vazby k pražským dějinám a je otázka, zda je
Kolár nezačal psát už před vy~lášením konkursu. PřebtO bylo uznáno, ze hra splňuje podmínky konkursu, a Kolárovi bylo vyplaceno 200 zl. za její dodání. Posudek O. Hostinského, na jehož základě bylo takto rozhodnuto, zaujímá ovšem
ke Kolárově dramatu oprávněně poněkud rozpačitý postoj.
Jestliže první dílo, určené k Účasti v dramatické soutěži, bylo dodáno poměrně rychle, v dalších měsících nebyla
doručena žádná další práce. Tento stav trval téměř až do
stanovené uzávěrky konkursu a ohrožoval další jeho osud.
Teprve 29. prosince 188) bylo doručeno nepodepsané a nepojmenované drama, označené jen heslem "Morte nihil opus
est pro me sed amore fideque". Hned následující den, tedy
JO. prosince, byla doručena divadelní hra "Závist" s prdvodním dopisem autora- Františka Věnceslave Jeřábka 41.
Šlo tedy o příspěvek druhého z šesti žádaných autord,
ostatní se z různÝch ddvodd rozhodli soutěže neúčastnit.
Jeřábkdv dopis je zajímavý svým obsahem, kde se oceňuje
mecenášský ;áměr městské rady jako v českých kulturních poměrech mimořádná událost.
Drama samotné je věnováno téměř shodnému dějinnému
období jako hra Kolárova - ilustruje mocenský vzestup Jiřího Poděbradského na konci čtyřicátých a počátkem padesátých let 15. století. Dodání této hry cel ý konkurs zachránilo a umoinilo jeho pokračováni, byt v skrovnějším rozsah~
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než organizátoři původně zamýšleli. Snad právě z tohoto dů
vodu bylo J eřábkovo drama do konkursu přijato a částkou
200 zl. odměněno bez posouzení komisí 51.
Po stanovené uzávěrce byla tedy k dispozici tři výše
uvedená dramata. mezi nimiž se mělo rozhodnout o vyplacení
ceny 1000 zl. K tomu však došlo až po několika měsících.
Koncem dubna 1884 městská rada rozhodla o složení čtyřčlen
né poroty. která byla pověř ena zhodnocením dramat na základě jejich scénického pr ovedení. Vybráni byli profesoři Josef Durdík a Otakar Hostinský a spisovatelé Jaroslav Vrchlický a Ladislav Stroupežnický (posledně jmenovaný ovšem
především jakožto dramaturg Národního divadla). Poté. co
Jaroslav Vrchlický člens tví v komisi odmítl vzhledem ke
svým špatným zkušenostem s akcemi podobného druhu. zůstala
komise jen tříčlenná.
Členové zhlédli v květnu 1884 nedlouho po sobě před
stavení obou objednaných dramat . Je j ich rozhodování nebylo
zřejmě lehké. a proto byl posudek vynesen až 16. června.
Výsledek byl vzhledem k původním představám městské rady i
autorů nečekaný a nepříjemný. Zatímco anonymní drama komise
odmítla jako nezpůsobilé pro jevištní provedení (k takovému
výsledku však její členové dospěl i nepochybně už daleko
dříve). z obou provedených dramat neuznala žádné za dostatečně kvalitní. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí byla skutečnost. že "ani jeden ani druhý kus nevyhovuje přísnějším
požadavkům aestbetickým". "Královna Barbora" vyšla sice ze
vzájemného srovnání jako drama relativně lepší. na cenu
1000 zl. však podle názoru komise namohla aspirovat.
Pražský starosta po seznámení se s výrokem poděkoval
porotcům za jejich práci a oznámil• že se městská rada bude
řídit jejich rozhodnutím. Proto nebylo 1000 zl. uděleno
žádnému ze spisovatelů.
Celkový výsledek konkursu vzbuzoval nutně rozpaky.
Hlavních stanovených cílů nebylo vůbec dosaženo a oznámení
výroku pa.roty naznapovelo možnost vzniku různých sporů a
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nevraživostí . Odtud snad plynulo váhání městské rady, kterou musel prof. Durdík 26. června 1884 na její předběžný
dotaz požádat, aby podle přání všech členů poroty byl její
výrok sdělen nejen autorům dramat, ale prostřednictvím tisku celé kulturní veřejnosti.
Následujíci dochované dokumenty přinášejí už pouze dozvuky zmíněného rozhodnuti poroty. Jsou to především dva
l isty autora anonymního dramatu. V prvním z nich žádal o
vráceni své hry, ve druhém na žádost o sděleni něj akých
podrobnosti, jež by dosvědčovaly jeho autorství, podává
soupis osob děje a některé další Údaje. Na jejich základě
byl rukopis autorovi, který nadále zachoval své inkognito,
odeslán. Díky oběma listům víme, že pro scénické provedeni
nep řijaté ~rama pojednávalo o Janu Želivském a že zřejmě
v mnohém zpracovávalo látku románu Bohumila Havlasy Kněz
Jan 61. Protože Havlasa byl v tuto dobu už mrtev, zůstává
otázka autorství a původnosti hry otevřená 71.
Hned po ukončeni jednáni s neznámým autorem došlo k
delšímu kuriÓznímu případu. Dne J. července 1884, tedy vice
než půl roku po uzávěrce konkursu, bylo městské radě dodáno další, v pořad! čtvrté drama, nesoucí název "Poděbrad".
Zaslal je blíže neznámý Bolemir Eugen z Jindřichova Hradce,
nepochybně spisovatel-amatér 8 1. Vzhledem k opožděnému dodáni nebylo drama, o jehož obsahu nic bližšího nevíme, vů
bec posuzováno a 4. července odesláno autorovi zpět.
Poslední akt "konkursového dramatu" se odehrál v týchž
dnech. J. července se členové poroty byli nuceni ohradit
proti Útoku, podniknutému na ně J. J. Kolárem ·v souvislosti
a jejich výrokem. Znovu požádali o doslovné uveřejněni svého výroku v tisku. Ha základě jejich listu požádala městská
rada 4. července redakce Národnich listů, Pokroku a Politik
o otištěni výroku poroty a prohlásila se za nekompetentní
cokoli na něm měnit.
Smutná zkušenost, kterou městská rada s celým konkursem učinila, se projevuje i v její odpovědi na prosbu Jedno-

~
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ty dramatických spisovatel~ a skladatel~ českých z 1. 12.
1884 o opětné vypsání konkursu, aby příslušný obnos 1000 zL
byl v jiné formě věnován k p~vodně plánovanému Účelu. Odpověd městské rady dává jasně najevo, že otcové města s obnovením konkursu na rok 1885 už napočítali a nepochybně se
takovýmto zp~eobem v nejbližší době nechtěli angažovat.
Konkurs o drama z dějin Prahy skončil tudíž zjevným
neÚspěchem. Česká dramatická literatura nebyla ob-ohacena o
žádné dílo trvalejší hodnoty a mecenášský Úmysl městské rady selhal. Namísto původně povolených 2200 zl. bylo zÚčast
něným spisovatelům vyplaceno jen 400 zl. Oba hlavní cenou
nepoctění autoři se cítili dotčeni. Tušení, které vedlo Jaroslava Vrchlického k odřeknutí Účasti v porotě, se naplnilo. .
Posuzujeme-li obě odevzdaná a později tiskem vydaná
dramata, musíme konstatovat, že z pragensiálního hlediska,
které bylo při vypisov~ konkursu jedním z hlavních, je
zajímavější a s pražskou půdou poněkUd spjatější hra Jeřáb
kova. Zatímco Kolár umístil děj na Pražský hrad, respektive do Mělníka, Jeřábkovo drama je celé situováno do různých
míst Starého Města a pokusilo se mimo jiné zobrazit dobytí
Prahy Jiříkem Poděbradským v roce 1448. Při poněkud vyšším
ocenění "Královny Barbory" porotou však hrály roli jiné
důvody, zejména otázka p~vodnosti.
Je zajímavé, že všechny čtyři dodané dramatické práce
se dotýkají dějin Prahy v 15. století. Jen jedna z nich se
však pokusila o zobrazení husitské Prahy, kdežto tři ostatní si vybraly téma z doby o něco pozdější, spjaté se jménem Jiřího z Poděbrad. Stelo se tak ještě před tím, než vyšlo vědecké zpracování tohoto období z pera v. v. Tomka 91.
Autordm tedy musely postačit Palackého dějiny a vydané letopiené prameny.
Jakkoli, jak už bylo řečeno, konkurs nepřinesl české
literatuře žádné významné obohacení, zasluhuje i v budoucnu
další pozornost a zařazení do širších souvislostí~ Zkoumá-
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ny by měly být jak praktické aspekty historismu této akce
a příslušných dramat, tak role výroku odborné poroty, který naznačuje zvyšující se kritická měřítka na uměleckou
tvorbu uprostřed z mnoha hledisek tak ddležité osmé dekády 19. století.

Poznámky
1/
2/
3/

4/

5/

6/
7/

Jednotlivé dokumenty jsou označeny shodnou signaturou
Pres. B 41/2.
Zatím naposledy p~al o konkursu Miloš Jůzl v monografii Otakar Hostinský, Praha 1980, str. 153.
Hra byla poměrně brzy vydána tiskem jako 2. svazek
edice autorových dramatických děl (Josef Jiří Kolár ,
Královna Barbora /Historická tragedie o 4 jednáních/ ,
Praha 1887 ) •
I toto drama bylo vydáno tiskem, ale teprve v roce
1897, až po smrti autora (Fr. v. Jeřá~ek, Závist
/Drama o pěti jednáních/, Praha 1897). Podruhé byla
hra vydána v roce 1928.
V konceptu listu preaidia městské rady Družstvu Národního divadla se uvádí: "Podotýkám při tom, že rada
městská měla za slušné nedati drama toto posuzovati
od zvláštní poroty a že honorar 200 zl. byl p. spisovateli hned k výplatě poukázán."
Bohumil Havlasa, Kněz Jan (Historický román), Praha
1875 /Matice lidu ročníku IX. č. 6./.
Stojí za Úvahu otázka, zde nemohl být autorem tohoto
tajemného dramatu spisovatel Josef Václav Frič. Je
známo, že se o zpracování shodného historického t~~
tu dramatickou formou pokoušel o několik let později.
Rovněž heslo, kterým bylo označeno drama, podané v
prosinci roku 1883, připomíná jiná starší gesta tohoto
nikterak Úspěšného dramatického spisovatele. Důvodem

"...
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8/

91
)

utajení mohly být Fričovy osobní poměry po jeho .n ávratu do Prahy - pdsobil po urči tou dobu jako knihovník
Bárodního divadla.
V Eugenově případě jde nepochybně o autora kryjícího
se pseud~em, zčásti snad inspirovaným osobou Boleslava Jablonského. V pracích o Jindřichově Hradci osmdesátých let 19. století, vydaných zvláště Ferdinandem
Strejč~em, se s podobným jménem nesetkáváme. Snad by
bylo možné autora zjistit na základě udané jindřicho
hradecké adresy.
Šestý svazek Dějepisu města Prahy Václava Vladivoje
Tomka, zahrnující léta 1436 a! 1460, vyšel v Praze až
v roce 1885.
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Příloha

Přehled

dokumentd Archivu hlavního města Prahy ve
konkursu o nejlepší drama z pražských dějin.

věci

1/ 1883, 20. 2. - Výtah z protokolu schdze městské rady ze
20. 2. 1883 (srv. Výpisy z protokold schůzí městské rady, č. 86).
2/ 1883, 2. 3. - Protokol o schůzi komise stran vypsání
cen na drama z dějin pražských ze příčinou nastávajícího
otevř~ní Národ.ního divadla /připojena presenční listina/.
3/ 1883, 5. 3. - Koncept návrhu městské rady pro sbor obecních starších na povolení finančního krytí konkursu.
4/ 1883, 13. 3. - Opravovaný a doplňovaný koncept návrhu
městského radního dr. Nittingera, stanovícího podmínky
konkursu.
5/ 1883, 20. 3. - Koncept přípisu městské rady družstvu
Zemského českého divadla ve věci jeho Účasti při organizaci konkursu.
6/ 1883, 31. 3. - Odpověa výboru Družstva Národního divadle
a správy král. českého zemského divadla presidiu městské
rady na pře.dešlý dopis.
7/ 1883, 2. 4. - Koncept listu městské rady šesti spisovateldm, vyzvaným k Účasti v konkursu.
8/ 1883, 2. 4. - Koncept lokálky městské rady pro Národ.ní
listy, Pokrok, Politik a České noviny.
9/ 1883, 9. 4. - Koncept listu městské rady výboru Družstva
Národního divadla.
10/ 1883, 9. 4. - Hektografovaný list presidia městské rady
Účastníkdm konkursu o jeho podmínkách.
ll/ 1883, 9. 4. - Hektografovaný list presidia městské rady,
obsahující Údaje o podmínkách konkursu.
12/ 1883, 22. 4. - List Friedricha Lorenzena z Flensburgu,
dotaujícího se na podmínky konkursu, s připsaným konceptem odpovědi městské rady z 24. 4. 1883.

•
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13/ 1883, 25. 6. - Zpráva o odevzdání dramatu "Královna Barbora" Josefem Jiřím Kolárem.
14/ 1883, ). 7. -List dr. o. Hostinského starostovi města
Prahy, obsahující hodnocení dramatu J. J. Kolára "Královna Barbora". Připojen přípis L. Stroupežnického z
6. 7. 188).
15/ 1883, ). 1. -Konc ept přípisu presidia městské rady
Účtárně s příkazem vyplatit J. J. Kolárovi 200 zl.
16/ 1883, ). 7. -Koncept listu presidia městské rady družstvu král. zemského českého divadla s informací o odevzdání dramatu J. J. Kolárem.
17/ 188), 10. 7. -List F. A. Šuberta (za ředitelství král.
českého zemského divadle) městské radě, žádající o sdě
lení Úsudku odborné komise o dramatu "Královna Barbora".
Připojen koncept odpovědi městské rady ze dne 12. 7.
188).
18/ 1883, 29. 12. - Obálka, ve které dodána anonymně "Dramatická práce na cenu od města Prahy vypsanou".
19/ 1883, JO. 12. -List F. v. Jefábka purkmistrovi města
Prahy, dodaný při předložení Jeřábkova dramatu "Závist"
do konkursu.
20/ 1884, ). 1. - Koncept přípisu presidia městské rady
Účtárně s příkazem vyplatit F. v. Jeřábkovi 200 zl •
21/ 1884, ). 1. -Koncept listu presidia městské rady F. v.
Jeřábkovi s informací o přijetí jeho dramatu do konkursu a udělené odměně.
22/ 1884, J. 1. - Koncept listu presidia městské rady družstvu král. zemského českého divadla o doručení dramatu
F. v. Jeřábka a anonymního dramatu.
I
23/ 1884, 23• 4. - Koncept listu presidia městské rady čtyřem osobám, vyzvaným ke členství v komisi pro posouzení
podaných dramat.
24/ 1884, 2). 4. - Koncept listu presidia městské rady družstvu král. zemského českého divadla o stanovení porotců.
25/ 1884, 24. 4. - List Jaroslava Vrchlického pražskému sta-

218

26/
27/

28/

29/

30/
31/

32/
33/
34/

35/

36/

roatovi a oznámením, že se Vrchlický vzdává členství
v komisi.
1884, 25. 4. - Potvrzení o. Hostinského o převzetí anonymního dramatu k posouzení.
1884, 25. 4. - Výtah z protokolu o schůzi rady městské,
kde se stanoví členové komise pro zhodnocení dodaných
dramat.
1884, 15. 5. - List F. A. Šuberta (za ředitelství král.
českého zemského divadla) starostovi města Prahy o reze~
vování vstupenek na představení "Královny Barbory" a
"Závisti". Připojen koncept listu presidia městské rady
J. Durdíkovi, o. Hostinskému a L. Stroupežnickému v této
věci z 15. 5. 1884.
1884, 16. 6. - List tří členů komise pro posouzení dramat pražskému starostovi s vyjádřením názoru porotců o
jejich kvalitě. Připojeny hektografované opisy téhož
listu.
1884, 20. 6. - Koncept listů presidia městské rady třem
členům komise s poděkováním za jejich práci.
1884, 20. 6. - Koncept listů presidia městské rady spisovatelům J. J. Kolárovi a F. v. Jeřábkovi o výsledku
hodnocení jejich dramat komisí.
1884, 20. 6. - Koncept lokálky novinám s oznámením výsledku konkursu.
1884, 20. 6. - Koncept přípisu presidia městské rady
Účtárně o neudělení ceny žádnému ze soutěžících dramat.
1884, 26. 6. - List Josefa Durdíka pražskému starostovi
s žádostí, aby byl zveřejněn výrok poroty o posuzovaných
dramatech.
1884, 28. 6. - List anonymního spisovatele odmítnutého
dramatu starostovi s prosbou o vrácení práce. Připojena
odpověd sekretáře dr. Malého, žádající sdělení podrobností o dramatu.
1884, 30. 6. - List anonymního spisovatele odmítnutého
dramatu se sdělením některých podrobností z jeho textu.

•

•
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P řipojeno potvrzení o předáni dramatu veřejnému sluhovi.
37/ s,d, (pod. 3. 7. 1884) -List Bolemíra Eugena z Jindři
chova Hr ."dce, přiložený k jím zaslanému dramatu "Poděb
rad". P řipojeno rozhodnutí o odpovědi B. Eugenovi z
4. 7. 1884, oznamující pozdní dodání dramatu,
38/ 1884, 4. 7. -Koncept listu presidia městské rady B.
Eugenovi ve věci pozdního dodání jeho dramatu.
39/ 1884, 3. 7. -Li st tří členů poroty pro posouzeni dramat
pražskému starostovi , odmítající novinový Útok J. J. Kolára proti jejich osobám. Připojen výpis z usnesení měs~
ské rady v této věci ze schůze 4. 7. 1884.
40/ 1884, 4. 7. -Koncep t l okálky městské rady pro Národní
listy, Pokrok a Poli tik ve věci Útoku J. J, Kolára na
členy poroty.
41/ 1884, 1. 12. -List v. Vlčka, předsedy Jednoty dramatických spisovatelů a skladatelů českých, pražské měst
ské radě s žádostí o obnovení jejího konkursu. Připojen
koncept odpovědi městské rady výboru české dramatické
jednoty z 2. 12., stavějící se k uvedené žádosti negativně.

Edice
/Pořadová čísla

odkazují k

Přehledu dokumentů

uvedenému výše

na str. 216/
2/
Protokol o schůzi komise stran vypsání cen na drama
z dějin pražských za příčinou nastávajícího otevření Národního divadla dne 2. března 1883.
Předseda: starosta p. t. p. Dr. Černý.
Přítomní: p. t. pp. na připojené listině podepsaní /Dr,
R, Nittinger, v. Sommerschuh, J, Emler, G. Žižka, F, Vališ,
v. Náprstek/ a dramaturg českého divadla p. Stroupežnický •

.

Pan starosta

sdělil,

že návrh, aby Praha oslavila
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otevření

Národniho divadla vypsáním ceny pro drama z dějin
Prahy, učiněn byl na upozornění p. Stroupežnického, a
požádal tohoto, aby se blíže vyslovil o způsobu provedeni
j eho.
P. Stroupežnický navrhuje, aby se nevypisoval konkurs
veř ejný, aniž aby někteří jenom dramatičtí spisovatelé byli
vyzváni ku podání dramat, poněvadž se při posledním vypsání
cen ukázalo, že právě nejlepší sily Účastenství se vzdaly
nebo podaly kus starý, již provozovaný. Jest tudíž toho náhledu, že by bylo nejprospěšnější objednati přímo u prvních
spi sovatelů drama a honorovati každou podanou práci s doložením, že nejlepší mimo to dostane cenu. Tím bude nejlépe
věci poslouženo, neb jména spisovatelů garantují podání práce dobré, ku provozování se hodící, literatura se tím obohatí a takto výsledek se pojistí.
K odporučení tohoto programu p. Drem Nittingrem bylo
pak usneseno : že mají se požádati pp. J. J. Kolár, v. Vlče~
E. Bozděch, F. A. Šubert, Dr. Jeřábek Fr. a Jaroslav Vrchlický, aby do konce roku 1883 sepsali a obci pražské podali
po dramatu z dějin města Praey, za kteréž by každý obdržel
pevného honoráře 200 zl. z důchodů obecních. Mimo to má se
učiniti smlouva s družstvem českého národního divadla, aby
kusy ty na divadle národním provozovati dalo.
Porota od obce zvolená, do níž by družstvo divadelní
yYslalo jednoho člena, vysloví se o tom, zdali podané kusy
hodí se k provozování, a 8 dní po příznivém výroku vyplatí
se honorar; měsíc pak po provozování všech podaných kusů
rozhodne se o ceně, jež na 1000 zl. ustanovená k výplatě se
poukáže. Těmto pándm se zároveň však dá věděti, že si obec
ponechává právo uděliti cenu třebas i jinému kusu z dějin
pražských, od jiného spisovatele do konce roku 1883 podanému, který by od poroty za hodna byl uznán.
Kus takový nemá však nároku na pevný honorar 200 zl.
Kus zůstane majetkem spisovatele, který však bude povinen při uveřejnění jeho tiskem naznačiti Účastenství obce
města

.
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při

jeho sepsání. Kus musí být původní, nový, česky sepsaný,
a dosud neprovozovaný.
Jmenování poroty ponechává Bi obec pro dobu pozdější.
Pp. Dr. Nittinger a Stroupežnický požádáni, aby podmínky tyto zredigovali a komisi opět předložili.
Pánům spisovatelům, u nichž drama bude objednáno, sdě
lí se seznam roků v historii pražské vynikajících, aniž by
však jím byli vázáni a/
P. Stroupežnický prohlásil zároveň, že družstvo samo
podá za takové drama, jež bude provozováno, zvláštní honorar
300 zl., takže spisovatel kusu objednaného, cenou nepoctěné
ho, obdrží Úhrnem 500 zl. a spisovatel kusu objednaného, ale
cenou nepoctěného /1/ b/, 1500 zl.
netištěný

1

a/ Celý odstaven přeškrtán. - b/ Chyba písaře, jistě
má být : poctěného. - /Pod textem podpis dr. Černého a poznámka: Protokol byl vzat se schválením na vědomi. R. m.
6. 3. 83. Prusík, zap. - Nad textem strany poznámka: Pod.
5. března 1883 - B 41/2, 254 /praes. I

3/
Koncept návrhu městské rady pro sbor obecních starších
na povoleni finančního krytí konkursu ze dne 5. března 1883.
Vlastenecké skvělé obětavosti všech vrstev národa našeho podařilo se opatřiti prostředky, jimiž by se nahradila
ztráta, požárem Národního divadla dne 12. srpna 1881 způso
bená, a přičiněním výboru pro opětné vystaveni Bárodního divadla podána možnost oslaviti již během nastávající letní
doby znovuzrozeni tohoto krásného pomníku národního nadšení.
Zahájení her v nově upraveném divadle národním bude
důležitým okamžikem v historii umění českého i má rada měst
ská za to, že Praze, sídlu tohoto Ústavu uměleckého, jenž
soustředovati bude kolem sebe duchy pracující o vývoji našeho umění, především náleží, aby přičinila se o důstojné
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oslavení události tak významné.
Nepomáhati tomuto vývoji uměleckému, jenž čerpati bude podněty pro povznešeni národa též z bohatých pramenů minulosti jeho, vidí se býti nejpřiměřenější cestou k dosažení
onoho cíle, pročež rada městská navrhuje;
Slavný sbore pánů obecních starších, račiž se usnésti,
aby na oslavu opětného zbudování Národního divadla a zahájení her v něm užito bylo z rubriky vydání slavnostních až
2200 zl. k vypsání pocty za nejlepší původní české drama z
dějin pražských, jež během roku 188) ku provozování na divadle národním bude podáno a jež během zimní doby 1883/4
skutečně bude provozováno, a rsčiž městskou radu zplnomocniti, aby v té příčině opatřila, čeho třeba.
/Následuje německý text žádosti aěstské rady sboru
obecních starších. Nad textem první strany poznámka; 254
pr. 5. 3. 1883. - U počátku návrhu sboru obecních starších
přípis: Dle návrhu. Sb. ob. st. 15. 3. 1883. Schamberger,
zapis./

6/
Odpověd výboru Družstva Národního divadla a správy
král. českého zemského divadla presidiu městské rady •••
31. března 1883.
rw

Slavné praesidium
K ctěnému dopisu slavného praesidia ze dne 20. březn6
1883 čís. 254 dovoluji sobě odpovědíti, že družstvo a ředi
telstvo českého divadla národního a zemského s radostí vítá
usnešení se slavného sboru obecních starších královského
hlavního města Prahy stran vypsání pocty za nejlepší nové
české drama z dějin pražských a prohlašují, že družstvo a
ředitelstvo divadla vznešený Úmysl podporovati bude v každém
ohledu, zejména:
1/ že pojistí a tímto již pojistuje /1/ přijetí her, které

•
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od jmenovaných š esti dramatických spisovatelů podány
budou;
~/
že ku pevnému honoráři od slavné městské rady po 200 zl.
zaručuje ředitelstvo předem již další honorář po 300 zl.a
3/ že se družstvo poroty Účastní vyoláním delegáta ze svéh o středu.
Družstvo však nemůže zabezpečiti, že by hry slavnou
městskou radou dodané provozovalo již během doby zimní
1883/4, poněvadž dle smlouvy musí hleděti v první řadě na
hry od poroty ustenovené sborem pro zřízení divadla národního a popřípadě na hry, kteréž by týž sbor k otevření Národního divadla objednal. Tím však mohu ubezpečiti slavnou
městskou radu, Ie ředitelstvo hry nám slavnou městskou radou
podané vypraví dle možnosti - po splnění závazku naproti
slavnému sboru pro zřízení Národního divadla - v době nejkratší.
Za výbor Družstva Národního divadla s veškerou Úctou
oddaný
Em. rytíř Skramlík,
předseda a plnomocník
Za správu kr. českého zemského divadla :
F. A. Šubert
V Praze dne 31. března 188) •

..

/Na zadní straně dvoulistu přípisy: Pod. 2. dubne 1883.
B 41/2, 357jPraes. Lhůta provozování konkurenčních kuaův divadelních na divadle národním prodloužena do konce r. 1884.
R. m. ). 4. 188) - podpis zapisovatele./

10/
Hektografovaný list preaidia městské rady Účastníkům
konkursu o jeho podmínkách.
I

Praesidium městské rady kr. hlav.
Vaše Blahorodí I

města

Prahy.
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Na oslavu znovuzbuGováoí českého národního divadla a
zahájení her v něm usnesl se sbor obecních starších
král. hlavního města Prahy ďne 15. března 1883 na tom, aby
vypsána byla pocta za nejlepší původní české drama z dějin
pražských, jež během roku 1883 ku provozování na divadl e
národním bude podáno.
Rada městská, které byla udělena plná moc, aby usnesení toto provedla, vypisuje poctu jednoho tisíce zl. z důcho
dů města Prahy za nejlepší drama z d ě jin města Prahy, původ
ně jazykem českým sepsané, večer divadelní. vyplňující, dříve
netištěné a neprovozované, přísnějším požadavkům esthetickým
vyhovující a způsobilé ku provozováni na jevišti Národního
divadla.
Pocta tato bude udělena kusu, do Jl. prosince 1883 do
12 hodin v poledne presidiu rady mě stské podanému, jejž porota později jmenovaná po provozováni všech kusů podaných
za nejlepší uzná.
Kladu si za čest dáti Vašemu Blahorodí o tomto vypsáni pocty věděti s další žádostí, abyste ráčil do lhůty právě naznačené sepsati a presidiu rady městské odevzdati drama požadavkům svrchu uvedeným vyhovující, za něž od obce
pražské pevný honorar dvou set zl. vyplacen bude. Jednáním
s družstvem divadelním mimo to pojištěn kusu, jejž byste
následkem tohoto pozváni podal, honorar tří set zl. jakož i
pojištěno přijeti kusu a provedeni v řádné Úpravě a v době
co nejkratší, jakmile družstvo splní své závazky naproti
Sboru pro zřízení Národního divadla ohledně kusů podaných
následkem konkursu od tohoto sboru vypsaného.
Drama, jež ku pozváni tomu radě městské podáte, zůsta
ne Vaěnostiným majetkem a vyžaduje si městská rada toliko
požadavek, aby, bude-li drama vydáno tiskem, Účastenství
obce při jeho sepsání bylo naznačeno přiměřeným způsobem.
Pocta připovězená kusu, jejž porota uzná za nejlepší,
bude vyplacena nejdéle v měsíci po provozovan~ vš ech kusů
o ni se ucházejících, kdežto pevný honorar 200 zl. Vaěnosti
opětného

•
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bude poukázán v osmi dnech po zadání kusu..
Ku družstTU divadelnímu zároveň jménem rady městské
~znáším žádost, aby provozování her, o něž jde, pojistilo
do konce roku 1884 •
Račiž Vaše Blahorodí přijmouti výraz mé obzvláštní
~cty a oddanosti.
V Praze dne 9. dubna 1883 a/.

a.

a/ Ba hektografovaných opisech omylem uvedeno datum
dubna 1884 •

•
•
,

ll/
Č.j. 357 praes. - Hektografovaný list presidia městské
rady, obaahující Údaje o podmínkách konkursu. /První tři odstavce ahodné s textem předcházejícího dokumentu, dále se
text liší./
••• Práce o poctu se ucházející přijme preaidium rady
král. hlavního města Prahy na Staroměstské radnici do 31.
prosince 1883 do 12 hodin v poledne, necht se jim však při
pojí zapečetěná obálka, obsahující uvnitř adresu spisovatele a .zevně titul kusu zaslaného.
Porota od rady městské zvláště k tomu zvolená, do níž
vyšle Družstvo Národního divadla jednoho člena, vyloučí ze
zaslaných kusd všechny hry, které se objeví býti ku provozování nezpdsobilé i budou pak tyto hry vráceny spisovateldm
bez porušení anonymity;
Ostatní hry, jež porota sezná za zpdsobilé ku provozování, odevzdají se. správě Bárodního divadla, jež učiní opatření, aby v řádné ~pravě do konce roku 1884 byly provozovány.
Jakmile stane se rozhodnutí o době, v které kusy takové provozovány budou, otevrou se zapečetěné obálky a kusy
budou dávány s uveřejněním jmen spisovateld.
Až vhchny do konkursu přijeté hry na jevišti •árodního divadla, popřípadě ne jevišti Bového českého divadla pro-
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vedeny budou, sestoupí se porota bez průtahu opět a přiřkne
kusu za nejlepší uznanému vypsanou cenu 1000 zl., která bude vyplacena nejdéle v měsíci po provozování všech kusd o
ni se ucházejících, mezi něž čítati se budou hry podané ku
zvláštnímu osobnímu pozvání, od městské rady učiněnému.
Dramata, jež k tomuto konkursu podána budou,- i to, jež
popřípadě poctou vyznamenáno bude, zdstanou majetkem spisovateld a vyhražuje si městská rada toliko požadavek, aby,
bude-li drama cenou poctěné vydáno tiskem, Účastenství obce
při jeho sepsání bylo naznačeno přiměřeným zpdsobem.
Podáním dramatu nevzejde panu spisovateli nijaký nárok
na honorar od obce pražské.
V Praze dne 9. dubna 188).
Starosta

12/
List Friedricha Lorenzena z Flensburgu, dotazujícího
se na podmínky konkursu, s připsaným konceptem odpovědi
městské rady z 24. 4, 188).
Flensburg, 22. 4. 83
Wohllobliches Stadtverordneten-Kollegium I
In der Leipziger "Illustrierten Zeitung" las ich, daaa
Sie einen Preis von 2000 fl. fiir ein Originaldrama aua der
Geachichte Prags ausgeachrieben hattenJ da ich mich gerne
an der KOlllcurrenz betheiligen mochte, nehme ich mir die
Freiheit Sie unterth&nigst zu bitten, mir die niheren Bedingungen zukommen zu laasen.
Hochachtungsvo1l und ergebenat
Friedrich Lorenzen
F1ensburg, llorderstrasse llo 15., Schleawig-Ho1stein.
c.

/Ba zadní straně dvoulistu přípisy: Pod. 24. dubna
1883. B 41/2, 446/praes. Básleduje koncept odpovědi městské
rady./
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Wohlgeb . H. Fried. Lorenzen. Fleneburg, Norderetr.
N. 15, Schleswig-Holstein.
In Be an twortung Ihrer Anfrage vom 22. d. M. theile ich
Ihnen hoflichet mit, dass des Pr. Stadt-Collegium einen
Preiss per 1000 fl. fUr die Verfassung eines in bohmischer
Sprache verfassten Originaldramas aus der Geschichte Prags
ausgeschrieben hat, welches im J. 1884 am bohmiachen Nationaltheater zur AuffUhrung gelangt und hoheren asthetischen
Anforderungen entspricht.
Empfangen E. w. den Ausdruck meiner besonderen
Hochachtung.
22. 4. 1883.

14/
List dr. o. Hostinského starostovi města Prahy, obsahující hodnocení dramatu J. J. Kolára "Královna Barbora". Při
pojen přípis L. Stroupežnického z 6. 7. 1883.
Slovutný pane starosto I
jsem čestný Úkol Vašnostinou důvěrou na mne
vznesený a pročetl historickou tragedii "Královna Barbora"
od J. J. Kolára, jejíž rukopis zároveň s tímto listem vrac~
Základ děje vzat je z historie české (z příběhů královny Barbory, vdovy Sigmundovy, a Jiříka Poděbradského) a
z valné části odehrává se na hradě pražském, pokud mi známo, podobný kus od tohoto autora dosud nebyl provozován ani
vytištěn, aniž zdá se býti "Královna Barbora" překladem nebo
zpracováním dramatu cizího, konečně čtyry akty, na něž celá
hra je rozdělena, mohou divadelní večer vyplniti - zevnější
podmínky tudíž, k nimž ráčil Jste, slovutný pene, poukázati
v dopise svém, jsou po soudu mém vyplněny. Co týěe se vnitř
ní hodnoty tragedie samotné, arci bývá měřítko esthetických
požadavků velice relativní. "Královna Barbora" sice nikterak
není z nejlepších her p. Kolárových, přece však i zde vzácná
autorova znalost divadla namnoze Účinně se jeví a vzhledem
Přijal

t

..
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ke skutečným poměrům našeho divadla najisto lze očekávati ,
že uznána bude kompetentními orgány za provedení hodnou, a
to tím více, jelikož se dramata netoliko stejné, ale i
skrovnější ještě ceny nejednou provozovala se zevnějším
Úspěchem rozhodně příznivým. Některé menší změny opravné byly by ovšem žádoucné - než takovým podrobena bývá většina
n ovinek.
Poroučím z příčin těch "Královnu Barboru" jakožto dílo
sp isovatele o dramatické umění české velmi zasloužilého,
V ašnostině vzácné přírmi a přímluvě a trvám
v nejhlubší Úctě a oddanosti
Dr. o. Hostinský.
V Praze 3. července 1883.
S miněním slov. P• dra Hostinského Úplně souhlasím.
V Praze 6. července 1883.
L. Stroupežnický.

19/

List F.

v.

Jeřábka

při předloženi Jeřábkova

pane purkmistře !
vzhledem k vyzvání sl. presidia městské rady pražské své nové 'drama "Závist", při němž jsem kromě obvyklých estetických požadavků hleděl učiniti zadost také tomu požadavku sl. presidia, aby hietoricko-pražskému momentu
se dostalo miste co nejširšího.
Vyhovuje takto dle možnosti své Úkolu na mne vznešenému činím při této příležitosti Vašnostem, velectěný pane
purkmistřel, a veškerému zastupitelstvu města Prahy vřelý
dík jednak za vzácnou poctu, prokázanou mně tímto vyzváním,
ale mnohem více za to, že za Vašeho presidia, vysoce ctěný
pane purkmistjet, hlavní město národa našeho vstoupilo v řa
dy Maecenášův národního umění, následujíc v tom kromě jiných
Vysoce

ctěný

purkmistrovi města Prahy, dodaný
dramatu "Závist"- do konkursu.

Předkládám
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příkladův, pokud mi vědomo, také příklad hlavního města Madridu, kteréž s Úspěchem slavným vypisovalo v století našem
ceny za dramata španělská, i jinak dokonce neopuštěná v
přízni národa španělského a tamního královského dvora. Pře
ju co spisovatel český Vaší Slovutnosti a veškerému zastupitelstvu našeho .hlavního města nejlepšího zdaru na této dráze, tak čestně nastoupené.
Vzhledem k přiložené dramatické práci své dovoluji si
konečně jen ještě poznamenati, že si vyhražuji pro případ
představení divadelního nejen zkracovati, čeho bude zapotře
bí, ale i jinak měniti text, kteréž změny arci podle povahy
věci samé mohou být významu jen nepatrnějšího.
Znamenám se s výrazem obzvláštní Úcty Vaší Slovutnosti!, velevážený pane purkmistře!, oddaný
Dr. Fr. v. Jeřábek.
V Praze dne )O. prosince 188).

/Ba zadní straně dvoulistu poznámky: Pod. JO. prosince
188). B 41/2, 2225/praes. Concl.: Panu Dru Jeřábkovi budiž
vyplacen z důchodů obecních honorář 200 fl. r. m.
R. m.: 2. 1. 1884. Jméno zapisovatele./

22/ Koncept listu presidia městské rady družstvu král.
zemského českého divadla o doručení dramatu F. v. Jeřábka
a anonymního dramatu.
Slavnému Družstvu král. zemského českého divadla.
ku přípisu svému ze dne 9. dubna 188) č. 357
odevzdávám slavnému družstvu drama "Závist", jež pan Dr. Fr.
V. Jeřábek ku pozváni zvláštnímu sepsal a dne )0. prosince
188) preeidiu rady městské doručil. Podotýkám přitom, že
rada městská měla za slušné nedati drama toto posuzovati
od zvláštní poroty a že honorar 200 zl. byl panu spisovateli ihned k vÝPlatě poukázán a/
Hledě

2)0

Mimo toto drama podána b/ presidiálni kanceláři radY.
městské jiná práce dramatická v 5 jednáních, bez názvu c7
s přiloženou zapečetěnou obálkou nadepsanou heslem jako drama samo "Morte nihil opus est pro me sed amore f1deque". O
tomto dramatu má se vysloviti zvláštní por.ota, zda způsobilé
jest ku provozování a dovoluji si za tou příčinou slušně žádati, aby slavné družstvo člena této poroty jmenovalo a radě
městské pět pánů navrhlo d/, z nichž by snad dva nebo tři
za posouzení e/ podané práce požádati se měli.
Přijmiž slavné družstvo ubezpečení o mé obzvláštní
Úctě a oddanosti.
). 1. 1884

•

/Následuje podpis primátora Černého a další kancelář
ské poznámky. I
a/ Před touto větou škrtnuto: Honorar 200 zl. byl p.
spisovateli z obecních důchodů již poukázán. Mimo toto drama ••• - b/ Následuje škrtnuté: obci. - c/ Původně psáno:
titulu; škrtnuto. - d/ Původně psáno: jmenovalo, kter ••• ,
škrtnuto. - e/ Původně psáno: Účastent; škrtnuto.

.-

•

23/ Koncept listu presidia městské rady čtyřem osobám, vyzvaným ke členství v komisi pro poso_uzení podaných dramat.

...
Blahorodému pánu panu Jaroslavu Vrchlickému, spisovateli.
Na oslavu znovuzbudování českého národního divadla a
zahájení her v něm usnesl se sbor obecních starších královského hlavního města Prahy dne 15. března 1883
ne tom, aby vypsána byla pocta 1000 zl. za nejlepší původní
české drama z dějin pražských, jež do poledne 31. prosincea/
r. 1883 ku provozování na divadle národním presidiu rady
městské bude podáno a již porota, později jmenovaná, po provozování všech kusů podaných za nejlepší uzná.
opětného

.
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Dramat o tuto poctu ucházejících bylo podáno ve lhůtě
ustanovené tré, totiž :
l/ "Královna Barbora", historická tragedie ve 4 jednánich od J. J. Kolára
2/ "Závist", hisiorické drama v 5 dějstvích od Dra Fr.
v. Jeřábka a
3/ drama nejmenované v 5 jednáních s heslem "Morte n1h1l opus est pro me sed amore fideque".
Za první dvě dramata ~menovaná byli páni spisovatelé
jmenovaní zvláště požádáni, obě byla družstvu divadelnímu
odevzdána ku provozování, od téhož přijata a "Královna Barbora" uvedena již na jeviětě.
Žádám Vaše Blahorodí uctivě, abyste se s p. Ladislavem
Stroupežnickým, dramaturgem liárodního b/ divadla co delegátem družstva divadelního, dále s pány prof. Dr. Josefem Durdíkem a prof. o. Hostinským o/poroty posuzující tyto kusy
Účastniti a za tou příčinou, pokud se týče tragedie "Královny Barbory", přítomen býti ráčil představení, jež v pátek
dne 25. t. m. o 1. hodině večerní bude pořádáno v divadle
národním a k němuž ředitelství divadla včas vstupenku zašle.
Pokud se týče kusu nejmenovaného, žádám uctivě, abyste
ráčil s ostetn~mi pány porotci především dáti svoje dobré
zdání v tom směru, zde vůbec způsobilé jest ku provozování.
Stran dramatu "Závist" dovolím si Vašemu Blahorodí
svým časem sděliti, kdy bude provozováno, abych pak za posouzení jeho požádati mohl.
Doufaje v osvědčenou ochotu Vašeho Blahorodí, že ráčíte
vzíti na sebe tento čestný Úkol, zvu Vaše Blahorodí též ku
společné schůzi ctěné poroty na 25. dubna 1884 o 5. hod.
odpolední do primatorské síně na radnici staroměstské.
Přijmiž Vaše Blahorodí ubezpečení o mé obzvláštní Úctě
a oddanosti.
/Listy ostatním členům poroty měly být stejného zněnít
"Jména ostatních členů poroty bwltež však vždy uvedena

2.32

v abecedním pořádku."/
a/ P~odně psáno: během r. 166.3, opraveno. - b/ Pdvodně
psáno: českého, opraveno. - c/ MiRto uvedených jmen bylo
pdvodně psáno: s pp. Vrtátkem, Dr. Mir. Krajnikem a Vrtátkem /1/; opraveno.

25/ List Jaroslava Vrchlického pražskému starostovi s oznámením, že se Vrchlický vzdává členství v komisi.
SlovÚtnj pane starosto!
Lituju srdečně, že nemohu Účastniti se poroty v příčině
dramat pro cenu královského města Prahy, do které mne Vaše
Slovútnost váženým přípisem ze dne 23. dubna laskavě pozvala. Babylt jsem ~a poslední doby v příčině té zkušenosti t ak
trapných, zakusil Útokd soukromich i veřejných tou měrou, že
nemám odvahy vydávati se znovu za terč nájezdů a urážek druhu nejrozličnějšího.
Račte přijati ubezpečení o mé obzvláštní Úctě a oddanosti nejšetrnější, s kterou mám tu čest znam~nati se co Váš
ctitel
Jar. Vrchlický.
V Praze dne 24. dubna 1884.

•
;,

28/ List F. A. Šuberta starostovi města Prahy o rezervováni
vstupenek na představeni "Královny Barbory" a "Závisti".
Ředitelství

král. českého zemského divadla v Praze.
Slovutný pane starosto!
Ku dnešnímu představeni Jeřábkova dramatu "Závist" a
ku zítřejšímu představeni Kolárova dramatu "Královna Barbora", kteréž práce Účastní se konkurence vypsané slavnou
obci pražskou, dovoluji sobě pro Vašnost, zástupce městské
rady a pro porotce zaslati po třech ložích. Vstupenky kupo-

.
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nové platí k "Závisti", vstupenky tvrdé ku představení
"Královny Barbory".
V hluboké Úctě Vašnostem oddaný
F. A. Šubert.
V Praze dne 15. května 1884 •

29/ List tří členů komise pro posouzení dramat pražskému
starostovi s vyjádřen ím názoru porotců o jejich kvalitě.
Panu starostovi Dru T. Černému, P. T.
O cenu sborem obecních starších vypsanou za nejlepší
drama z dějin města Prahy, způsobilé ku provozování na j evišti Národniho divadla a vyhovující přísnějším požadavkům
aesthetickým, uchází se tré dr.a mat, totiž "Královna Barbora"
od J. J. Kolára, "Závist" od Fr. Jeřábka a pr áce bezejmenná s heslem: Morte nihil opus est pro me sed amore fideque.
Porota podepsaná odmítla především tuto třetí práci,
ježto ji neshledala býti způsobilo u ku provozování na jevišti Národního divadla.
Co se týče kusů provozovaných, porota hledíc k oběma
v onom tvaru, ve kterém na jevišti skutečně předvedeny byly,
takže možné změny pozdější z posudku přítomného se vylučují,
po bedlivém uvážení s nejlepším vědomím a svědomím vynáší
nález svůj v ten smysl:
Oba kusy nepopíratelných předností, za něž ovšem zasluhují uznání, mají vážné vady, které neskrývají se žádnému nestrannému diváku a patrně nad přednosti vynikají, takže
porota, věrně se přidržujíc yýslovného znění vypsané ceny a
způsobu při posuzování posud obvyklého, nemůže než prohlásiti, že ani jeden ani druhÝ kus nevyhovuje přísnějším požadavkům aesthetickým.
Přiložíme-li však měřítko relativní, sluší uznati, že
z obou kusů "Královna Barbora" lepší jest; obraty i důrazy
dramatické jsou sice poněkud benalní, kus příliš nápadně
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porušuje historickou pravdu, ale má zejmena své řízné před 
nosti divadelní, - kdežto "Závist" opírá se si.ce o pěknou
myšlénku základní, ale při~ způsobem připomíná Sardou-ovu
"Vlast" (spiknutí ženou vyslechnuté, scena s hlásným, prů
vod ku popravišti aj.) a přese všechny dobré zámysly spi·sovatelovy nedospěla k soustředěni interessu, k náležitému
z důvodněni hlavních činův ani ke skutečné v jádře čelné nár uživosti založené katastrofě.
V Praze dne 16. června 1884.
nr. Josef Durdík,
řádný professor na c. kr. universitě české
Prof. Dr. Otakar Hostinský
Lad. Stroupežnický,
t. č. dramaturg král. zemského českého
divadla
/Na zadní straně dvojlistu poznámky: Pod. 17. června
1884. B 41/2. 720/praes. Porotě díky ••• 20. 6. 1884 (podpis Úředníka)./

34/ List Josefa Durdíka pražskému starostovi a žádostí,
aby byl zveřejněn výrok poroty o posuzovaných dramatech.
V Praze 26. 6. 1884
pane starosto!
Přejeme si všichni, aby nález náš nejen byl doslovně
pánům autorům zjeven, nýbrž 1 uveřejněn, poněvadž celá záležitost veřejně se odbývala, a mimo to lépe bude hned a
dobrovolně produkovati posudek, než pak po nějaké nemilé
di skus si.
S Úctou dokonalou
oddaný
J. Durdík
Velectěný
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35/

List anonymního spisovatele odmítnutého dramatu starostovi s prosbou o vráceni práce. Připojena odpověd sekretáře dr. Malého, žádající sděleni podrobností o dramatu.

Vaše Blahorodi I
Ježto dle referátu dnešních "Národních listu" práce
dramatická s heslem "Morte nihil opus est pro me sed amore
!ideque" byla porotou zamítnuta, prosím, aby dotyčný rukopis byl do nějaké ob álky zapečetěn a posluhovi, jenž list
tento odevzdá, vydán .
V Praze dne 28. června 1884.
S veškerou Úctou
spisovatel práce s heslem "Morte nihil atd."
/Na druhém listu dopisu přípis :/
Žádo~ti této budu moci vedlé rozhodnuti p. starosty
vyhověti teprvé, bude-li mi nějakým způsobem dokázáno, že p.
žadatel jest skutečně spisovatelem nebo majitelem dramatu.
K tomu by se hodilo kupříkladu podrobné udáni osob kusu
nebo stručný nástin obsahu, mně již známého, nebo rozdělení
na stránky nebo citování některé věty; a zdá se mi, že nebude v tom obtíže, poněvadž p. spisovatel zajisté má koncept nebo něco podobného v ruce. S Úctou
Dr. Malý, sekretář.

)6/

List anonymního spisovatel e odmítnutého dramatu se
podrobností z j eho textu. Připojeno potvrzení o předání dramatu ve ř ejnému sluhovi.
sdělením n ě kterýc h

V Praze dne )0. 6. 1884.
Vaše Blahorodi I
Vzhledem k Vaší ctěné odpovědi odpovídám: Obsah jest
as tento: Víšek Račínský agituje pro Vitolda v Praze (r.
1422), maje na své straně pana Haška, jenž chce získati
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primatorství v Pr aze. T ěmto protiví se kněz Jan Želivský ,
návodem Víškovým je st ods t ran ěn .
Hrdinkou dr ama tu jest dcera Haškova ~·
Hl avní os oby j s ou:
Haš ek Vóldštýnský, Hynek Ostrovský, Hv ě zda z Vícemili c,
Víš ek Račínský, Jan Žel i vský , Záviše z Garbova, Božena,
Bohuše , Svata atd. a/
D ě j v III. j ednání v Říčanech, ost atní v Praze r. 142 2.
Ku konci t ř etího j ednání praví mezi jiným kněz J an:
J ak dlouho b ud ou žíti v pamatce
Nám sv atý Vacslav, Hus a Jeronym
tak musí v ždycky pověst v sv ě tě být ••• atd.
Doufám, že n ě kolik t ě chto udání dostačí, že pisatel
jes t pravým maj itel em.
P řikládaje svou prvou žádost k tomu~o listu
znamenám se u veškeré Úctě
spisovatel práce s heslem "Morte nihil opus"
j en~

~tc.

/Pod textem dopisu p řípis: Knihu a zapečetěnou obálku
s nápisem "Morte nihil opus est pro me sed amore fideque"
převzal JO. 6. 1884 (nečitelný podpis veřejného sluhy č.20)/

37/ List Bolemíra Eugena z Jin d řichova Hradce, přiložený
k jím zaslanému dramatu "Poděbrad". P ř ipojeno rozhodnutí o
odpov ě di B. Eugenovi z 4. 7. 1884, oznamující pozdní dodání
dramatu.
Slavné zastupitelstvo města Prahy
Zasílám zde zpracovanou ode mne drámu: "Poděbrad" s
mysl í, že bude vyhovovati Vašim požadavkům. Dále prosím
slavné zastupitelstvo, aby mne odpustilo od rychlobězněho/1/,
trochu neÚhledného písma a snad že nedopatřením vloudily se
se / ! / do této drámy malé chyby.

·•

"
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bu~

Dále prosím slavné zastupitelstvo vš eliké jiné chyby,
v psaní neb v mluvě odpustilo.
Znamenám se s Úcto11
Eolemír Eugen,
Pod svatojanským kostelem čís. 21
v Jindřichově Hradci

/Na druhé straně listu přípisy: Pod. ). července 1884.
777/praes.
Zaslaný spis budiž autoru vrácen, ježto lhůta pro ucházení se o poctu vypsanou již koncem minulého roku ~plynula.
R. m. 4. 7. 1884. Mlynář, zapisovatel./

391 List tří členů poroty pro posouzeni dramat pražskému
starostovi, odmítající novinový Útok J. J. Kolára proti jejich osobám. Připojen vyp~s z usneseni městské rady v této
věci ze schůze dne 4. července 1884.

Slovutnému pánu panu JUDru Tomáši Černému,
starostovi královského hlavního města Prahy.
Porota, důvěrou slavné rady městské poct ěná, stala se
předmětem surového Útoku se strany autora "Královny Barbory"
v čísle Národnich listů ze dne 1. července 1884. Podepsaní
členoyé poroty ovšem odpovídati nebudou, ježto nemohou srovnati se svou ctí a s p·ostavením svým, aby se ozývali pokřiku,
jenž věku a vzdělání páně Kolárova zcela nedůstojný jest, žádají však, aby slavná městská rada nález poroty officielně
v doslovném znění uveřejnila, tím více, ježto Útok velmi
zřetelně také jí samé se dotýká, sna porotě takové důvěřo
vala.
V Praze dne ). července 1884.
J. Durdík,
předseda poroty
o. Hostinský
Lad. Stroupežnický
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/Na druhém listu dopisu

přípis

rukou J. Durdíka:/

Pane starosto! Jakožto předseda poroty prosím, račte
nález náš i přípis tento v jednom, jakožto
"Zaslána", v novinách; spolu aby slovíčko "přísnějším"
(podtržené v našem náleze) vytištěno bylo písmem proložen;ím.
S Úctou oddaný
Josef Durdík
uveřejniti

/Na poslední straně dvoulistu přípisy : Pod. 4. červenc e
1884. B 41/2. 782/praes. Rada městská prohlašuje, že zvolivši porotu k posouzení zaslaných dramat s plnou důvěrou, nepokládala se vůbec za oprávněnu a neshledala také žádné p ří
činy, aby ve vyneseném nálezu čeho měnila.
R. m. 4. 7. 1884. Mlynář, zapisovatel./

.

List v. Vlčka, předsedy Jednoty dramatických spisovaa skladatelů českých, pražské městské radě s žádostí
o obnovení jejího konkursu. Připojen konceot odpovědi měst 
ské rady výboru české dramatické jednoty z 27. prosince,
stavějící se k uvedené žádosti negativn ě.

41/

telů

Slavné mě stské radě král. hlavního města Prahy.
Slovutní oánové!
Když jste ráčili vypsati cenu za nejlepší če ské drama
z dějin pražských, byl a tato řídká přízeň ke slovesnému
umění domácímu přijata s velikým potěšením. Po vypsání
orvní lhůty, nepříliš dlouhé, nebyla od příslušné poroty
cena nikomu přisouzena.
Jednota dramatických spisovatelů českých jest té naděje, že dar slavné městské rady jednou plodům literárním
štědře učiněný i po výsledku prvního konkursu ve své platnosti zůstává a že slavná mf stská rada vbrzku vypsání ceny
obnoviti ráčí, aby její šlechetný Úmysl dřív či později

., •
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p řece

v

byl dosažen.
Z výboru České dramatické j ednoty

Praze dne 1. prosince 1884.

v.

Vlček,

t.

č.

předseda

L. S.

Jednota dramatických

spi sovatelů a skladatelů
českých

/Na poslední straně dvojlistu· přípisy: Pod. 2. prosince
1884. B 41/2, 1346/praes.; dále pokyn k Hpracování odpově
di a koncept odpovědi./
Ctěnému výboru České dramatické jednoty.

Ku

ctěnému přípisu

ze dne 1. prosince 1884

slušně

se

sděluje, že zastupítel.s tvo městské vypsáním pocty a/ za nejlepší české původní drema mínilo toliko oslaviti opětné zahájení her v Národním divadle.
Ježto b/ příčina tohoto vypsání minula, nevzala rada
m ě stská do příštího rozpočtu žádnou podobnou položku, ač
nezdařil se její Úmysl, aby byla podána práce taková, které
by porota vypsanou poctu byla mohla přisouditi.
27. prosince 1884 (podpis dr. Černého a dvou dalších osob).
Exp. 28. prosince (podpis Úředníka).
a/ Původně psáno: ceny; škrtnuto. - b/
Odevzdáním dramat; škrtnuto.

Původně

psáno:
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Zdeněk

Ho j d a

GENERACE NÁRODNÍHO DIVADLA PO DESETI LE;TECH
(Z neznáných dopisů Josefa Václava Myslbeka
Vojtěchu Hynaisovi)
Vojtěch

Hynais, známý českému publiku především jako
autor druhé opony Národního divadla, byl jedním z těch čes
kých umělců, kteří se podjali Úkolu zprostředkovat národnímu
prostředí nové podněty umění evropského, hlavně moderního
uměleckého dění francouzského ll. V letech 1878-1893 pobýval Hynais skoro trvale v Paříži a byl tu dobrým pomocní kem
mnoha mladým českým umělcům, kteří do Francie přijížděli na
kratší studijní cesty (jmenujme za všechny alespoň Augus tina Němejce, který přímo u Hynaise studoval). Pro Hynaise
je přitom příznačné, že zůstával stále v Úzkém kontaktu s
českým prostředím a nejen že plnil umělecké objednávky z
Čech, ale byl zapojen i do všech velkých domácích uměle c
kÝch akcí v desetiletí mezi Národním divadlem a· Jubilejní
výstavou. Tento stálý styk s Prahou mu kromě občasných
návštěv umožňovala hlavně korespondence s přáteli v ~e chách 21.
·
Dopisy z let Hynaisova pařížského pobytu jsou jedine čnou kronikou pražského života kulturního, politického i
společenského. Zvlášt četné a obsahově zajímavé jsou dopisy
příslušníků generace Národního divadla, bratří Šubičů a
Františka Ženíška, k nejbližším přátelům Hynaisovým v Praze
patřil také právník Josef Stupecký. Zcela jedinečný je však
soubor korespondence Vojtěcha Hynaise s Josefem Václavem
Myslbekem. Myslbekovy jadrné dopisy zaujaly pozornost badatelů již dříve. Z rodinného archívu u Hynaisů těžil vydatně
už F. Žákavec, který otiskl ve sborníku k 70. narozeninám
K. B. Mádla Myslbekovy dopisy z let, kdy se kulturní život
Prahy točil okolo nového Národního divadla, z let 1881-1884.
Z Hynaisovy pozůstalosti použil Žákavec i několik dopisů

~
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Pinkasových Jl. Jeho edici použil i A. Lodr pro svou edici
Myslbekovy korespondence 4 /. Žákavec vydal ještě další část
korespondence Myslbek-Hynaie spolu s dopisy Stupeckého z
let 1885-1887 51. K dalším edicím nedošlo, ačkoliv je možné,
že měl Žákavec připraven další materiál 61. Jako zvlášt naléhavé se tedy ukazuje zpřístupnění inedit z let 1888-18927~
Hynais prožíval v té době v Paříži období velkých
Úspěchů. Po světové výstavě v Paříži 1889, kde obdržel za
svou výstavní kolekci zlatou medaili 81, byl mu udělen rytíř
ský řád Čestné legie. Zřídil si nový ateliér na Montmartru
a vážně se zabýval myšlenkou zůstat ve Francii natrvalo.
Myslbek však v kritické chvíli přemlouvá svého přítele k
návratu do Čech. Chtěl připravit Hynaiaovi půdu na Umělec
koprůmyslové škole, kde sám působil, nakonec byl však Hynais
povolán roku 1893 na reorganizovano~ Akademii výtvarných
umění 91. Hynaisovy kontakty s českým prostředím zůstávaly
ovšem stále velmi čilé. Jako člen umělecké poroty světové
výstavy 1889 usiloval o důstojnou reprezentaci českého umě
ní v Paříži. Heméně se angažoval i v přípravách na pražskou
Jubilejní výstavu 1891 a vytvořil pro ni plakát. Zatímco
jeho činnost v Paříži se v té době zaměřovala do oblasti
užitého umění (spolupráce s porcelánkou v Sevrea v letech
l889-l8q2), usiloval v ~echách o monumentální. zakázku a té
se mu dostalo objednávkou Paridova soudu pro ČAVU. Plastič
tější obraz událostí poskytují ovšem samy dopisy.
Z roku 1888 známe jen dva listy. ll. května 1888 reaguje "Kýsa" na Hynaisovu prosbu o pomoc při zapůjčení opony
z Národního divadla na Světovou výstavu 1889 do Paříže.
Myslbek oznamuje s politovýnim, že zemský výbor asi oponu
nepůjčí, i když Stupecký intervenoval u Bráfa a Jiřího Lobkovice. Druhý dopis otiskujeme v příloze 1/.
Z následujícího roku máme jen jeden Myslbekův dopis
do Paříže. Listem z 15. července doporučuje Myslbek Vojtě
cha Bartoňka, který je "výborný genriata malíř" a Hynais mu
má poradit, "jak se má stát co nejdříve bud : Milletem,
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anebo Bastien Lepagem anebo Julesem Bretonem"•
V prvním dopisu z roku 1890 líčí Myslbek své spory s
ředitelem Uměleckoprůmyslové školy Františkem Schmoranzem lO/, 28. ledna 1890 pí~e: "Já i Ženda demaskovali jsme
našeho pana ředitele jadrným způsobem u příležitosti, když
chtěl nám velhati pravý opak toho, co u našem angažování
nám byl přislíbil. Zachtělo se mu nás za to potrestati, a
pr oto čekáme na vyřízení naší žádosti o definitivum již od
listopadu 1888." ll/ Tyto rozpory se však posléze urovnaly.
Začátek devadesátých let byl rovněž ve znamení určité
i nstitucionální renovace českého kulturního života. Připra
vovala se reforma umělecké akademie, Hlávka zřídil roku
1890 Českou akademii věd a umění. Narozdíl od Brožíka a
Myslbeka nebyl Hynais jmenován řádným členem Hlávkovy akademie a jeho přítel Myslbek okomentoval toto opomenutí v
dopisu z 12. května 1890 (příloha 2/) 12 1.
V posledních dvou letech Hynaisova pařížského pobytu
výměna dopisů obou přátel ještě zintenzívněla. Velká část
korespondence se týkala Jubilejní výstavy l3/. "Přiměj každého Čecha, aby hodně werku vystavil (Marolda, Brožíka
atd.), mám houf krásných místností a dosud málo kloudného,
mnoho obojživelníků odřeklo přihlášky", nabádá 21. února
1891 Myslbek k působení na pařížskou kolonii českých uměl
ců l4/. V dopisu z 1. března 1891 zpravuje Hynaise o autorských otiscích plakátu pro výstavu a problémů s uměleckou
částí výstavy se týká i dopis z 24. dubna 1891 (příloha 3~
15. května se dočteme o těžkostech s transportem Hynaisovy
skici pro oponu z Paříže l5/. To už se však u Myslbeka opět
přihlásila Ménierova choroba, a tak se přes velké nasazení,
jež výstavě věnoval, nemohl zÚčastnit ani slavnostního ote~
ření. Jeho pocity dokumentuje i lakonická poznámka na tergu dopisu do Paříže: "Výstava dnes zahájena arciTévodou Ludvíkem a 4. ministrem."
Z korespondence vysvitnou i časté Hynaisovy finanční
obtíže. V takových případech byl stálým podporovatelem obou
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přátel

Stupecky. "Ta potvora Ti chtěla vonehdy kupovat dům
(v kterém bydlí, za 25 tisíc), a když mě to řek, tak myslím,
že jsem měl víc vypláznutý. voči než von." (3. 1. 1891)
16. června 1891 radí Myslbek, jak se má Hynais zachovat k
nabídce Krasoumné jednoty, která by ráda zakoupila jeho
obrazy z Burgtheatru ve Vídni. Myslbek doporučuje ustanovit
Stupeckého Hynaisovým zástupcem a nechat to na něm, protože
Krasoumná jednota naplatí příliš brilantně.
Zajímavý je dopi e z 27. března 1892. Myslbek, který nedával nikdy ostentativně najevo nějaký český nacionalismus,
píše svému přítelu upřímně o jeho Úmyslu nechat se ve Francii naturalizovat. Nejprve schválně s germanismy: "Leč tato
věc, ač Tobě ernst se zdá, na mne sehr komisch virkuje a dále Čech platí za sto Francouzd a lump ten, kdo z našeho
kroužku utíká! Francouzský národ bez tebe dobře se obejde ale náš těžko by tě postrádal. Dej kluku ruku na srdce otevři oči, vždyt jsi spall A nynčko jsi-li ještě Čechem,
tak si dej facku pořádnou, jsi-li však už Francouzem, tak
přijea a já ti tak nabančím, že už do Tvé vlasti podruhé
se nevrátíš."
Často se v dopisech odráfí Myslbekova snaha zasadit se
o nějakou státní objednávku pro přítele. 2. srpna 1892 píše
Hynaisovi, že dle "Stupendova" konceptu napsal Hlávkovi,
aby zapdsobil ve Vídni svým vlivem na ministra Gautsche.
15 •. srpna 1892 Mys~bek oznamuje, že dostal od Hlávky 1000
zlatých a také Brožíkovi zajistil objednávku za 1000 zlatých. Konečně 8. listopadu 1892 píše Myslbek, že si má Vojtěch vyvolit nějaké téma, které by mohlo viset v Kunsthistorisches Museum, nebo v galerii v Rudolfinu: "Snad ňáké
allegorické nudity." Myslbek sám dostal jako státní objednávku alegorii Hudby pro foyer Národniho divadla 161.
23. února 1893 vděčně konstatuje: "Potřebovali bychom na
poli umění ještě několik Hlávkd."
Po Hynaisově příchodu do Prahy byli už oba umělci ve
stálém osobním kontaktu, a proto se korespondence omezuj .e
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jen na různé vzkazy apod. Další kap i tolou v Hynaisově korespondenci jsou dopisy jeho francouzských přátel a Čec.11l
v Paříži z této doby. Zde se zrcadlo obrací a tyto dopisy
se stávají jedinečným svědectvím o pařížském životě devadesátých let a o trvalých intenzívních uměleckých kontakt ech Čech a Francie na konci minulého století.

Poznámky
1/

2/

31
4/

5/

6/
7/
8/

Moderní monografie o v. Hynaisovi chybí. Ze starší literatury srv. K. B. Mádl, v. Hynais, výběr jeho děl
z 1. 1891-1901, Praha 1903; F. Žákavec, v. Hynais,
Praha, J. šteno b. d.; v. šuman, Vojtěch Hynais. Katalog výstavy JUV k 70. narozeninám V. Hynaise, Úvod
F. Žákavoe, Praha 1924.
Hynaisovu písemnou pozdstalost získal roku 1980 archiv
Národní ·galerie v Praze. Je uložena pod sign. AA 2925.
F. Žákaveo, K věrnému přátelství Hynaise s Myslbekem.
Sborník k 70. narozeninám K. B. Mádla, Praha 1929.
A. Lodr, Josef Václav Myslbek - korespondence. Praha
1960. Autor měl k dispozici pouze opisy dopisd z majetku Anny Hynaisové. V jeho edici přicházejí ve výbě
ru dopisy do roku 1883.
F. Žákaveo, Tři přátelé z Umělecké besedy. /Z korespondence malíře Hynaise, sochaře Myslbeka a profesora
Stupeokého/, Lumír 56, 1930, str. 349, 422, 483, 538.
To je celkem 25 dopisd z let 1888-1893.
Pozdstalost F. Žákavoe je uložena v 23 kartónech v
LA PBP na Starých Hradech a není dosud zpřístupněna.
Hynais zde vystavil Mír, obě repliky Hudby a Poesie,
návrh k oponě Národního divadla (koupilo za 15000 fr.
Muzeum dekorativních umění v Paříži), návrhy výzdoby
hlediště vídeňského Dvorního divadla a několik podobizen. Srv. V. Šuman, o. d.
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91
10/

ll/

12/

· I

13/

14/
15/

16/

v.

Hynais byl řádným profesorem AVU v 1. 1893-1925,
srv. Almanach AVU (k 180. výročí založení), Praha
(1979), str. 76.
František Schmoranz, architekt, byl ředitelem UPŠ v
1. 1885-1892.
Myslbek byl od založení UPŠ mimořádným prot~sorem,
vyučoval od l. ll. 1885, definitivu obdržel 1889, počátkem r. 1893 se stal po Schmoranzově smrti ředite
lem UPŠ. Srv. z. Dvořáková, J. V. Myslbek, Praha 1979,
str. 121, 166.
Vojtěcb Hynais byl zvolen teprve 29. 10. 1890 mimořád
ným členem ČAVu, zatímco Myslbek a Brožík byli jmenováni císařem 22. 4. 1890. Řádným členem byl Hynaie
zvolen až JO. ll. 1897. Srv. almanachy ČAVU.
Jubilejní výstava se konala v pražské Stromovce ve
dnech 15. 5. - 18. 10. 1891. Myslbek byl předsedou výboru umělecké části výstavy§ srv. z. Dvořáková, c. d.,
str. 147.
Z českých "Pařížanů" dále vystavovali v. Brožík, R,
Vácha a L. Marold.
v. Hyneia vystavil ne Jubilejní výétavě početnou kolekci; erv. Seznam umělecké výstavy 1891 (rozuměj kat&log), skupina XXIV, č. k. 65-69, 95, ]00. Kromě návrhu
výstavního plakátu zde byly repliky Míru a Léta, návrhy lunet pro vídeňské Dvorní divadlo, Malá čtenář
ka, Pravda (zakoupil dr. Stupecký), Ba rozpacích (podle zprávy Zlaté Prahy VIII, 1891, str. 552, zakoupen
pro císařskou galerii). Bávrh na oponu vystaven nebyl.
Myslbekův honorář za Hudbu činil celkem 10000 zl.;
srv. níže v Myslbekově dopisu (příloha 5/) · a ve Zlaté
Praze IX, 1892, str. 419.
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Přílohy

1/

1888, 16. srpna. J.
milý Hynaisil
Teprve včera j.sem

v.

Myslbek

v.

Hynaisovi.

•

Můj

obraz "Léto" pro Doubka malovaný viděl, leč při lampě petrolejové v 7 hod. večer. O barvě
arci nemožno mě nic říci, ale o kresbě vyslovuji . můj resp~kt. Ve dne viděl tvůj obraz Pirner a ten zejmena zas malbě a lehkému přednesu barev - světlosti obrazu dal všechnu
chválu.
Obraz ten měl bys rozhodně vystaviti napřesrok ve Vídni neb případně i v Praze a myslím, že každá kritika by tvoji Lawenkatzku musila pochváliti.
Ba fotografie tvého nového díla se těším, leč, kluku
ohavná, abys zas nezapomněli
Fotografie mého Venzla poslal jsem tobě již dávno a
máš je u Brožíka. Co o výstavě pařížské mě sděliti chceš,
mě činí zvědavým, nervosním /podtrhl M./.
Já pracuji nyní pro bar. Ringhoffera můj krucifix pro
bronz - v přes životní velikosti, a dá-li pánbůh, hodlám týž
posleti napřesrok do Paříže bud na světovou výstavu, neb do
Salonu. Porad kaml
O redakci tvých nástropních maleb jsem namluvil a mluv~
ti nebudu - protože Wepř a/ za to nestojí.
Karel a rodina má jsou zdraví - Karel už hodně mluví
francouzsky, aby mohl brzy k tobě do učení - je to moudrý a
hodný kluk. Vysvědčení všech tříd přinesl do dnes s vyzname~ /podtrhl M./.
Moje žena a přátelé tě pozdravují 8 i já tě zdravím 8
líbám srdečně
Tvůj Mýza
16. x. 88
Za gratulaci k medaillu můj dík. c/
tvůj
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2/

1890, 12.

května.

J.

v.

Myslbek V. Hynaisovi.

Milý Vojto!
Za tvoji gratulaci můj dík a odpouštím ti, že mně gratuluješ na tak fešném papíře.
Dle mého Úsudku zasloužile býti se mnou a Brožíkem jmenován jedním dechem členem akad., leč u nás na štěstí jako
všudy jinde panujou strany, tak zvané abarten von Eseln,
Trotteln und Ochsen a tu se stalo i s jménem Tvým, že jeden
druh jmenované korporace t~kal tak dlouho, až tě vytrkal.
O mně například řeční a chlubí se jeden pán, jakou měl
práci, než mě prosadil -můžeš si tedy pomysliti, jak na tom
jmenování resp. navržení si zakládám!
Ve Vídni to s vystavením krucifixu dobře dopadlo a při
šla, vlastně musela ta stavební kostra gratulovati a/, nynč
kon je někde na luftě. Spravuje náš moudrý ředitel tu školu
výtečně, neb po mě v aktu dal výtečného sochaře pana Procházku, tak silného v aktu, že neví -co je člověk b/. Koho
dá po Žendovi eště neznámo nám, nejspíěe bude kreslit anebo
vyučovati v aktu pán slovutný Gustav Schmoranz anebo p6.n
slovutný Madl Karl, kerej šel e Hlavou dr. koupiti pro něj
Mobl do Vídně!
Bud rád, žes v Paříži, žes v krásném atelieru štaaten,
neb v Praze bys se uzlobiti musil, neb vidíš okolo sebe jen
moc a moc bandy hnusného charakteru. Obcuji poslední čas
jen se Stupendou, Thomajerem a Pirnerem a. s mojí milou rodinou. Mám dětstva čtvero kusem vzteklé i hodné. Stupe, Žends,
Thomajer a já i s Karlem a Ládou t~ zdr.avíme hodně, měj se
hodně dobře. Rád bych tě viděl.
Byl jsem dle doslechu jmenován jurorem pro freska Rudolfinská c/ a napíšu ti tedy potom více
Tvůj

Mýsa
12.

května

1890
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3/

/1891, 24. dubna/. J.

v.

Myslbek

v.

Hynaisovi.

Jlilý Vojto,

zemřelý sochař Václav Kavka s/, který jedno z nejlepších děl svých, sochu "Jermaka" z Moskvy do pařížské světo
vé výstavy zaslal (1889), jest krajan Čech, a my ·bychom rádi, aby právě to dílo, které v Paříži zůstalo, jsme na naši
výstavu dostali.
Kavka, když dílo své do Paříže odeslal, zemřel a vdova
po něm nemaje peněz na zpáteční transport do Ruska nechala ,
vlastně nechati musela sochu v Paříži.
Pro nás jedná se jen o to, zdali socha ještě v Paříži
se nachází a v jakém stavu, a možnosti samou dostati do Prahy a v tom obracíme se na tebe, bys nám to laskavě vy š etřil.
Je to kus práce, ale prospěješ tím jménu neštastného spolukrajana a snad i po něm zbylé vdově.
Kdyby socha nalezla se, žádali bychme na komitétu peníze na transport a bednění, anebo od Úzkého kroužku známých
Kavkových. Přikládám list od přítele z Ruska jako i poznamenání Škorpila b/.
Nyní se obracím k tobě s dotazem čistě přátelským,
jestli bys chtěl bejt u nás jurorem (poněvadž tě na každý
spdsob do jury jmenujeme) anebo, nemdžeš-li do Prahy přije 
ti, chceš-li být promován (poněvadž kdybys odmítl jurorství ,
musíš být promován) (máme jen diplomy od Maxe Pirnera a
žádné medaille) c/
Ba to prosím mě ~oukromě odpověz, aby v každém případu
takt byl zachován /pod trhl M./.
Mě zdá se - odpustíš, že ti radím - že musíš být jurorem (i kdybys to nechtěl přijmouti) v první řadě s Brožíkem.
K porotě bys musil přiject asi v červenci do Prahy a Brožík
taky d/.
Poslední list Tvůj nemohu najíti, a proto což si mě /1/
uložil, vykonati jsem zapomněl - • Zajistě mě /!/ to odpustíš, když ti řeknu, že s tou sakrm~ /podtrhl M./ výstavou

•
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...

mě

moc hlava bolí. Což ta ženatá potvůrka Marvld není až
že mě· do výstavy neposlal? Co dělá slíbená Severská /1/ váza? f/ Co Tvoje familie? Co Paříž? Plakáty až si
dostali?
Tvůj Míse
List přiložený zašleš mě zas zpět g/•
Čechem,

4/

1892 , 21. ledne. J .

v.

Myslbek V. Hyneisovi.

Milý Vojto,
Tvůj dopis mě mile překvapil a ještě milejší Tvoje
spleditnost. (Dovolil jsem si vybrati ta draperii studii ,
jestli s tím souhlasíš.) Že teprve dnes ti děkaji a přitom
srdečně nový rok vinšuji, jsou různé okolnosti toho příči
nou. Vždyt sám si již as z novin dočetl pro nás tak smatné
zprávy, že náš ředitel Schmoranz tak náhle a neočekávaně
zemřel. Pro nás na Ústavě zaměstnané jest to velká ztráta,
tím více, čím Schmoranz poslední doba se valně a sice na
prospěch změnil, a obcování s ním příjemněji se atvářilo.
Koho as dostanem, amělce anebo ŠÚlfakee? Tot u ministra a nám jen se strachy čekati-. Jak se máš? . Máš mnoho
co dělati? Fotografie Tvého maistrwerka "Pravda" mám před
očima na psacím stolka. Fain, moc faint Klaka buclatá. Tyto
dny zavítá k tobě a snad také k Brožíkovi náš krajan, moc
šikovný a slibný talent Němejc a/, malíř z Plzně. Mám prosbu na Tebe, abys ma pro první i další dny jeho pobytu byl
mu radou. Obrátí se na Tebe s podobnou prosboa jménem mým.
Další jeho cíle a přání ti jistě sám osobně sdělí. Marold
by ti o něm as bližší sděliti mohl, jelikož ho snad osobně
zná.
Modelaji kardinála, + Schwarzenberga.
Stapenda chudák stůně a Hlávka též. Máme tady ta mizernoa chřipku a moc starosti, bracha, s rodinoa, která tě
srdečně zdraví. Karel posílá pusa, je v VII latinskej a moc
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'
dobře

se učí, mluví franc. a itálsky; napiš mu jednou francouzské psaní. Stupendu bys taky potěšil listem. Měj se dobře a zdrav Tvoji rodinu upřímně, a fotra Hynaise b/ od
Mísa

5/

1892, 7.

července.

J. V. Myslbek

v.

Hynaisovi.

Milý Vojto!
Tvé psaní mě moc nepotěšilo, a to proto, že vidím, že
máš přebytek, já nemám ťloku.
No nic si z toho nedělej, jest to Úděl všech výtvarníků a pamatuj si, že nikdy nebylo tak zle, aby nebylo zas
dobře. Mluvil jsem se Stupendou a požádal jsem ho hned, aby
ti napsal takového šimla na ministra, neb jsem přesvědčen,
že ti dá prachy, když o ně požádáš. U mne například objednal na takovou manipulaci za 10000 zl. panáka ženských
tvarů představujícího "Hudbu" pro foyer českého národního
divadla v Praze. Práv~ dělám skizzu a 10 už nejméně jsem
jich zas schodil! Nejde tol Rád bych uplet českou Hudbu naši, něco extra, a vono pod rukou se to žmoulá, až hanba povídat - furt se mě v tej hlíně zjevujou panáci, který já
nechci. Bác! bác! a už je pryč - leč druhej zas takovej,
ale zas bác bác - jsem v náladě až hanba povídat.
Pošli teda Stupendovi ňákej ten werk a já budu hledět,
abych přišrouboval Hlávku na jeden - anebo aby tě něco objednal. Nyní je však to zlo, že tady nejseš, je někde se hojiti. Prozatím měj se dobře a pozdravuj mé známé a sebe
od Tvého
Mysl.
Co kostelních maleb se týká a/ - tu málo vyhlídky; je
tu těch chrtů - ač mizerná to strava - až dost. Stupenda má
známého jenerála řádu křižovníků patera Dr. Horáka a ten by
snad mohl působiti. Řekl jsem Stup. a on vyšpoulil voči až
na šrajbtyš a slíbil, že s Horákem promluví.

•

.
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Že dneska Ti teprve na Tvůj list píši, to příčina má
rozbrnkanost - mám dělat muziku nejsa muzikální a přede ta
Česká muzika sochaři duši proniká.
7. 7. 92

Poznámky k

přílohám

K příloze 1/
a/
Jde o jednu z var i ant Léta z cyklu ročních období pro
Národní divadlo, tuto si objednal továrník Doubek v
Li tni.
b/
Míněn redaktor Zlaté Prahy Vilém Weitenweber.
Jde patrně o Myslbekův návrh čestné medaile Pražské obc/
chodní a !ivnostenské komory. Vzhl edem k tomu však, že
ten byl publikován už počátkem roku 1888, může být gratulace také ohlasem na Myslbekovo ocenění třemi zlatými
medailemi v Mnichově (za Oddanost, sv. Josefa s druhou
kopii sv. Václava),srv. z. Dvořáková, c. d. str. 139.
K příloze 2/
a/
Míněn ředitel UPŠ architekt František Schmoranz.
b/
Antonín Procházka (1849-1903), od r. 1888 učitel modelování na UPŠ.
c/
Tohoto jurorství se Myslbek později ze zdravotních dů
vodů vzdal.
K příloze 3/
a/
Václav Kafka (Kavka), žád Seidanův, zemřel v Moskvě
1889. Jermaka, dobyvatele Sibiře, reprodukoval Světozor
XIX, 1885, str. 464. Jermak na Jubilejni výstavě nebyl,
Kavka zde byl zastoupen Prokopem Velkým, č. k. 115.
b/
Josef Škorpil (1856-1931), ředitel plzeňského muzea.
Srv. J. Kapusta, O muzejních Škorpilech, MaVP 5, 1967,
str. 226-227.
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c/

d/
e/
f/
g/

Vojtěch

Hynais nakonec patř·il spolu s V. Brožíkem.
G. Maxem aJ. Trenkwaldem mezi ty členy čestné poroty.
které zvolil výbor umělecké výstavy. Zvlášt vynikajícím
uměleckým dílům se dostalo "čestného diplomu pro umění~'
srv. Zlatá Praha VIII. 1891. str. 444.
Porota se sešla 28. 7. 1891. srv. zprávu a seznam
diplomů ve Zlaté Praze VIII. 1891. str. 456.
1. Marold vystavil kresbu "U antikváře"• č. k. 349.
Správně sevreská váza.
Jde o výše uvedený list ruského přítele. u dopisu se
opravdu nenachází. Hynais jej tedy vrátil.

K příloze 4/
a/
Srv. Stopami života Němejcova in: A. Němejc (vyd. K.
Beníško). Plzeň 1917; Katalog 49. výstavy JUV s Úvodem
v. Šumana; nekrolog v Umění (Štenc) XII. str. 45-46;
J. Čadík. A. Němejc. Praha 1940. Němejc po svém prvním
velkém Úspěchu s obrazem Beznad ě jná láska na Jubilejní
vý s tavě (obraz koupil Karel Adámek za 450 zl •• Zlatá
Praha jej vydala jako svou premii 1891) obdržel Hlavkove stipendium 800 zl. na cestu do Paříže. Zde pobyl
necelý rok. nejprve vstoupil nakrátko do školy Colarossiho. pak studoval u Hynaise.
b/
Na 1. straně in margine poznámka: Zdrav Maroldal

•

K příloze 5/
a/
6ryvky z tohoto dopisu otiskl A. Lodr. c. d. str. 187.
b/
Snad se tato poznámka týká maleb v kostele sv. Ludmily, dostavěném 1893.

.
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Jiří

P e š e k

NAD SOUDNf POzBSTALOSTf VÁCLAVA BROŽfKA
Generace Národního divndla je v dějinách českého umění
19. století pojmem základního významu. Skupina většinou mladých výtvarní~ dostala možnost realizace svých kvalit na
zakázce, kt erá umožňovala předvést schopnosti, mnohému se
naučit a v neposlední řadě i finančně zajištovala umělce nikoliv snad nuzující, ve své většině však ne právě hmotně zajištěné. Pro mnohé z nich byla práce na výzdobě monumentální
budovy ovšem jen hledáním sebe sama, vlastního výrazu. Profil jednotlivých osobností se pak v intensivním výYoji posledních desetiletí 19. století do základů proměnil - za
příklad slouží J. Schikaneder - jiní jakoby již praYždy zů
stali věrni onomu způsobu tvorby, jaký předvedli při výzdobě
Národního divadla. Za jednoho z takových bývá považován i
V. Brožík, osobnost, jejíž sláva nepřežila poměrně časnou
emrt umělce. Jeho skutečné ~elity budou jen pomelu zatlačo
vat ve vědomi veřejnosti onen pozlátkový dojem, který byl
výYojem moderního umění zcela antikvován l/.
Ve fondech pražských okresních soudů · nalezneme nejednu
pozůstalost eaobností, podílej~ích se na výzdobě Národního
divadla, jen málokterá umožni však bližší pohled do života i
ateliéru toho kterého umělce. Pozůstalostní spisy v. Brožíka
jsou v tomto směru výjimkou. Přinášejí podrobný inventář malířova ateliéru a dávají nahlédnout i do materiálního zázemí
člověka, pokládaného v Praze za oficiálního malíře, v Paříži
pak působícího v roli neoficiálního vyslance české kultury 2{
Brožíkova dobová sláva, ale i následující odmítání jeho
díla v tradici moderního českého umění, jemuž sloužilo - minimálně od výstavy Jednoty umělců výtvarných roku 1899 - za
symbol oficiÓzního netvůrčího kýče, to vše bylo plně určeno
osudy historické malby, jejímž nejúspěšnějším domácím před
stavitelem tento malíř byl . Historická malba sama pak v de-
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vadesátých letech již definitivně vyčerpala úkoly, které v
sepětí s rozvojem české společnosti plnila od počátku 19.
století Jl. Po malířově smrti neměl nikdo z mladých výtvarník~ ani teoretik~ umění chuf vracet se a hledat kvality v
díle, které nadto i osobami svých vykladač~ a posuzovatel~
tkvělo v dobách minulých& Neruda, Tyršová;.lládl, Herles - ti
všichni hodnotili a kritizovali Brožíkovy obrazy z hlediska
názo~ poslední třetiny 19. století. Podstatná jim byla volba tématu a zp~sob jeho předvedení, v nejlepším příp adě se
oddávali chvále mistrova kolorismu . Případné výtky běžné v
rámci diskusí o historické malbě se pak týkaly pouze neděj o
voeti a jisté "prkennosti" historických scén a jejich akt érd 4 1. S ·touto výjimkou byl pro ně Brožík ztělesněním zaslouženého uměleckého i osobního úspěchu 51. Chudý chlape c
se - především nezměrnou pílí - propracoval z továrny na
porcelán k trvalým úspěchňm na pařížském fÓru, če ský malíř,
začínající studia s financemi sebranými hospodskou společno
stí, se stal portrétistou evropských panovnických dvord,
osobností, jejíž díla putovala za hranice kontinentu. Hodnocení v tomto duchu čítanek ~řežívalo pak u Mádla nebo TJršové až do let meziválečných 1.
Jediný pokrok v hodnocení představovala větší tolerance
k Brožíkovým žánr~ a krajinám, původně kritikou spíše blahosklonně promíjeným 71. Nyní, v době, kdy historická plátna
byla jako umělecký čin t~žko hájitelná, hledaly se i zde argumenty pro celkově kladné Brožíkovo hodnocení. V atmosféře
přepjatého modernismu Teigeho generace nemohla ovšem oficiÓzní výstava pořádaná JVU roku 1928 ani přes takovéto dílčí
ústupky změnit něco podstatného na přijímání Brožíka mode~
kulturní veřejností 81. K chápání jeho díla nepřispěly pak
ani diskuse let padesátých o kosmopolitismu či národní hodnotě jeho prací 91.
Až poslední desetiletí přineslo proměnu chápáni kontinuity umění minulého století se zdánlivě zcela protikladným
vývojem moderních směr~ malby. Poukazy na souvislost histo-
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rism~ 8

zájmu o umění primitivů u nás
zejména stati P. Wittlicha nebo T. Vlčka lO/. Časem bude snad i Brožíkovo dílo adekvátně začleněno
do vývojového kontextu českého a obecně evropského umění.
Brožík byl od osmdesátých let vedle historických pláten
tvůrcem řady portrétů, ale i obrazů dětí, žánrů a krajin. Ne
ve všech zmíněných oborech malby měl vždy zájem a snahu vytvářet "definitivní" díla a spokojoval se i se skicovou etapou práce - dnešnímu chápáni obrazů v řadě ohled~ bližší 11 (
Stavět proti sobě skici či letmé záznamy a definitivní plátna není právě u Brožíka zcela přiměřené, protože od osmdesátých let se postupně i v Praze stávaly také skici předmi
tem výstav a prodeje. Rozhodné slovo tedy může říci až soustavný rozbor celého díla. To však je věcí historiků uměni.
Přistoupí-li někdo k důkladné analýze Brožíkova díla,
zjistí, že celek jeho tvorby je dosud znám a kriticky pře
hlédnut zcela nedostatečně. Je to až neuvěřitelné, ale neznáme ani celkový počet Brožíkových prací, uložených v řadě
případů i v zemích tak dalekých, jako je Austrálie. Závažnou
piekážkou pro studium jeho obrazů i jen u nás dochovaných je
- až na výjimky - neznalost jejich datování. Bližší údaje
neposkytnou ani výstavní katalogy 12 ;. Soupisové práce mohly
zatím přinést jen kusé přehledy 131.
Pramenem našeho příspěvku je pozůstalostni spis sign.
A IV.95/l, respektive poručenský spis P IV.Jl/1 okresního
soudu pro dolní Nové Město v Praze. Tento materiál nás vede
k bližšímu zájmu o poslední dekádu Brožíkova života, o léta
strávená mezi Paříží a Prahou.
Hmotné okolnosti tvorby našich umělců 19. století nepatří k problematice nejprozkoumanější. Převládají spíše apriorní soudy než skutečná znalost. Jeden extrém představuje
vize nuzujících tvůrců (nereálná dokonce i u M. Alše), druhý
_pak dojem, že tvůrci zajištěni například profesurou byli
zbaveni peněžních starostí. O tom, jaký význam měla pro
umilce velká objednávka (v rozsahu tisíce zlatých), svědčí
secese,

historismů 8

z prostředkovávají

,
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příklad M1slbekův,

který přes silné národní cítění byl díky
zadání sochy kardinála Schwarzenberka ochoten rezignovat na
účast v konkursu na Husův pomník 14 1.
Po skutečně značně nuzném mládi a střídavé podpoře růz
nými mecenáši získal Brožík existenční zajištěni až roku
1879 sňatkem s dcerou pařížského obchodníka obrazy Sedelmeyera. Ač snad neni možno hodnotit tento sňatek pouze jako
obchodní spojení, středoevropská orientace tohoto rakouského
obchodníka uměním, iniciátorská účast paní Munkáczyové při
sjednávání sňatku i míněni soudobých pozorovatelů, to vše
zdůrazňuje obchodně pracovní charakter svazku l5/. Spolupráce a finanční svázanost malíře s tchánem byla pak značně
úzká. Obchodní zájem po dlouhou dobu výrazně modeloval jeho
tvorbu - obchod určoval témata a dokonce i formát obrazů
(včetně jeho venkovských žánrů). Zis~em pro Brožíka byla možnost práce bez existenčních starostí, otevřené dveře do
vyšších pařížských kruhů i náležitá společenská prezentace
jeho díla.
Pohodlný život s bohatými společenskými kontakty i povinnostmi nebyl jistě levný. Byt, ateliér, rodinné výdaje ,
osobní reprezentace, časté cestováni a i pro české umění t ak
významný salÓn - vše na úrovni jeho společenské vrstvy stály nemalé sumy. Pinanční zatíženi přinesla v posledních
letech života i nemoc a její léčení - podle Thomayerových
ironizujících poznámek v Paříži spíše společenská než zdravotní záležitost 16 /
Malíř proslulý svojí pracovitostí jistě nevydělával málo. Úspěch na Salonu, uděleni řádů; panovnické i státní objednávky, to vše nepochybně zvyšovalo cenu jeho děl. Je však
symptomatické, že přesto vše stál dále o zakázky motivované
primárně finančně. Postihnout to mdžeme u děl pracovaných
pro středoevropské prostředi - zejména u zakázek zprostřed
kovávaných špičkami tehdejší české společnosti l7/. Pro vůd
čí staročeské umělecké i politické kruhy byl světově úspěšný
malíř děl odpovídajících jejich vkusu vyhledávaným portré-
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tistou. Maloval (někdy i opakovaně) F. L. Riegra, jeho manželku Marii Ri.egrovou-Palackou, mecenáše J. Hlávku a A. Olivu, ' hrabět& Sylva Tarouccu, pražského primátora GregorR i
velmistra křižovníků Horáka i umělce své doby: přítele Myslbeka, K. Javůrka, F. Ženíška, F. Ondříčka či paní Šamberkovou. Známou skutečností je, že i jeho historická plátna jsou
vlastně galeriemi skrytých portrétů včetně současné politické reprezentace - zejména obraz Zvolení Jiřího z Poděbrad.
Také o mál o pozdější obr az Ferdinand I. mezi svými umělci
byl "reálnou alegorií" současné kulturně politické scény z
hlediska konzervativního . Č innost pro tyto kruhy přinášela
pak s sebou též velké objednávky státní i zemské 181
Brožík ovšem ani pře dtím nežil odt ržen od českého prostř&di. Pravidelně obesílal pražské výstavy, udržoval kont akty s českou kritikou i s mladšími umělci přijíždějícími
do Paříže (za všechny zmiňme alespoň Muchu a Radimského) a
hledajícími v jeho salÓnu a kontaktech oporu. Základem jeho
styků s Prahou bylo však pevné přátelství s Thomayerem a zejména Myslbekem, s nimiž udržoval pravidelnou korespondenci.
Když pak finanční přispění J. Hlávky dovolilo roku 1893
otevřeni dvou nových profesur na pražské Akademii, byl Brožík ochoten redukovat svoji pařížs kou existenci a ujmout se
j edné z nich l9/. Učinil tak i za cenu odtržení od rodiny,
která ho do - z hlediska obyvatel Paříže - naprosto provinční Prahy nenásledovala. Snad můžeme v tomto jeho rozhodnuti
vidět snahu vytrhnout se z plnění efektní, ale nepřekroči
telné společenské role. Přesun do Prahy urychlil totiž i
zrušení vazby na tchánův obchod. Elegantní Pařížan měnil se
pak v Praze v bytost značně soukromou, trávící nemalou část
svého času na zdravotních toulkách mezi Prahou a Roztoky,
kde měl trvale pronajaté pokoje.
Od přijetí pražské profesury trávil Brožík mnoho času
na cestách mezi Prahou a Paříží. Kde se cítil doma, je těžko
říci. V Paříži ho čekala milovaná rodina, pohodlný byt a salÓn, do Prahy pak převezl patrně celý svůj ateliér. Vyplývá
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to ze skutečnosti, že ač v pozůstalostním spise je ateliér
v ulici St. I.azare č. 50 zmiňován, figuruje vždy jen jeko
nemovitost a o vybavení či obrazech tam depouovaných napadlo
ani slovo. Můžeme tedy soudit, že Brožík do Francie jezdil
pouz e k rodině a za společenskými povinnostmi důstojníka
čest né legie a člena francouzské akademie; maloval spíše při
pobytech na zámku d'Ambeville či u osobností, které se od
něho nechávaly portrétovat (například roku 1897 ve Španělsku
královská rodina).
Stálé cesty, nemoc, pracovní a společenské povinnosti
malíř e značně vyčerpávaly. Neměl však patrně ani subjektivní
chut změnit důsledně způsob života, na nějž si jinak v kor espondenci stěžoval 20 1. Pocty ve Francii, Španělsku, Belgii i Rakousko-Uhersku (roku 1897 byl povýšen do šlechtického stavu) ho těšily a bral je stejně vážně jako evoji standartní tvorbu historických pláten, portrétů či nástěnných
maleb . Rodina, skicování krajin a žánrů, toulky Povltavím či
neformální styky s českou uměleckou obcí byly mu únikem a
útočištěm, oficiální stránka jeho osobnosti, historická a
portrétní malba pak pravou pracovní náplní. Stavět tyto dvě
sféry proti sobě nemá význam a nevedlo by k pozitivním výsledkům. Je však nutno si uvědomit, že od historické malby
vyšel například i Chittussi - ve Střední Evropě to byla v
době studia této generace totiž jediná možnost věnovat se
figurálním tématům. Na druhé straně nelze ovšem nevidět, že
francouzští krajináři vystavovali v Praze již od roku 1870 a
že Brožík třebas jen na výstavách Salonu, jichž se sám zúčastňoval (když už pomineme vše ostatní~ přicházel v Paříži
nutně do kontaktu s moderními směry krajinomalby, řešícími
své vlastní optické problémy 21 1. Do jaké míry si byl vědom
ve své - především soukromé - tvorbě těchto vlivů, je dnes
těžko říci. Skici a nedokončené obrazy vystavené u nás v posledních letech sice provokují k úvahám o soukromé citlivosti malíře živě reagujícího na současné proudy, kritický dě
Jepis uměni se však brání přeceňování podobných tendencí 22 (
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Přejděme

tedy

raději

k vlastnímu soudnimu spisu. Brožík

zemřel 15. dubna 1901 ve sv6m bytě v Paříži. Zájmy pozůsta

~

lých zastup ~ v al před novoměstským soudem v Praze advokát
JUDr. Tomáš Černý. Základem jednání se stalo zjištění malířova faktického jmění. V Paříži provedl inventarizaci pozů
stalosti notář A. Cottin, v Praze se 17. května sešla v
ateliéru v domě Jana Skramlíka na Novém Městě čp. 1081 komise ve složeni: dr. Černý, notář dr. A. Zahradnfk a soudní
znalci profesor Uměle ck oprůmyslové školy sochař Jos. Mauder
a zlatník A. Tachecí. Komise sestavila podrobný osmdesátistránkový inventář uzavřený následující• sumovním přehledem:
A. Jmění
I. Umělecká pozůstalost Václava šlechtice Brožíka
a) Olejomalby
25 370 K
b) Studie rukou
4 991 K
c) Studie na dřevěných deskách, olejomalby
2 669 K
d) Celé postavy, studie k různým obrazům
880 K
e) Studie květů
220 K
f) Studie lesních interieurů
425 K
g) Terrainové studie
880 K
h) Studie krajinářské s hlubší perspektivou
)82 K
ch) Studie chalup a dědin
966 K
i) Interieury a detaily
1 050 K
j) Díla jiných umělců
1 000 K
k) Kresby Václava šl. Brožíka, studie a
náčrty k obrazům
2 060 K
II. Fotografie v mapách a krabicích
449 K 77 h
III. Knihovna
284 K 80 h
IV. Dekorační předměty a malířské pomůcky
v atelieru
966 K
V. Šaty a kroje
932 K
VI. Nábytek
1 280 K 50 h
VII. Cizí předměty v atelieru
Celkem
44 806 K 07 h
B. Dluhy celkem
2 JBJ K 68 h
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Čistá pozůstalost

v Praze
42 422 K 39 h
Základem byly tedy Brožíkovy obrazy, studie a kresby
odhadnuté Maudrem na více ' než 40 tisíc korun. Dluhy - drobné
pohledávky za potraviny, víno, rámy a výtvarný materiál byly doplněny o měsíc později ještě sumou 330 K dlužnou
MUDr. V. Medalovi za lékařská oěetřování 23/. Pouze zmíněna
byla v inventáři skutečnost, že malířův tchán Sedelmeyer
př ihlásil v Paříži vůči zemřelému nekn1hovní pohledávku ve
výši 149 000 franků. Přihlášku pohledávky uznané pařížským
notářem za platnou potvrdil později přípis rakousko-uherského generálního konzulátu.
Inventarizace pařížského bytu na ulici de Ponthieu č.
61 skončila celkovým odhadem ve výši 25 559 franků. Hermíně
Brožíkové byla též proplacena na ni znějící manželova životní pojistka u společnosti Le Soleil znějící na obnos 50 000
franků. ~edle tohoto majetku vlastnil Brožík (patrně napolovic s manželkou) zmíněný dům v ulici St. Lazare. Při projednáváni pozůstalosti vyšlo však najevo, že tento dům je zatížen hypotékou ve výši kupní ceny. Okolnosti pařížských jednání nejsou z poněkud nepřesných a drobnými proměnami údajů
zatížených konzulárních relací dostatečně jasné. Aktiva pozůstalosti tedy prakticky tvořil jen maj etek z pražského
ateliéru a pařížského bytu, pasiva představovaná Sedelmeyerovou pohledávkou je však vysoko přesahovala.
Právní postaveni Hermíny Brožíkové bylo opřeno v prvé
řadě o testament, jímž ji nemocný manžel 9. listopadu 1900
učinil univerzální dědičkou. Tato listina se tak stala doplňkem ustanovení svatební smlouvy z 10. listopadu 1879 o
tom, že rodinné nemovitosti jsou společným majetkem obou
manželů. Zásadní zvrat v jednáni učinilo však předáni Sedelmayerovy pohledávky dceři. Hermína se tak stala též největší
věřitelkou pozůstalosti. Toto postavení jí umožňovalo pokusit se převést na sebe (a tedy do Francie) co největší část
dědictví "iure crediti" bez dědické daně.
Vydatnou pomoc poskytl dr. Černý 24 ;. Šlo zejména o
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prodej souboru Brožíkova díla. Není jasné, proč Hermíně nezáleželo na manželově umělecké poz~stalosti, je však zřejmé,
že naděje na rozprodání byly za poměrů panujících v umělecké
Paříži počátkem nového století reálnější v Praze. Ani zde
však zpeněžení ateliéru nebylo záležitostí snadnou - i když
z d~vodů poněkud jiných. Naštěstí byl nalezen mecenášský
sběratel, císařský rada poštmistr V. Špaček, který pro svou
kokořinskou sbírku koupil celý ateliér i s obytnou ~áetí jako celek a zaplatil sumu notně překračující odhad - 60 000 K.
Černý o tom píše 9. listopadu 1901 soudu: "Věci tyto musí
během řízení poz~stalostního zpeněženy býti a přirozené by
bylo, aby zpeněženy byly veřejnou dražbou. Avšak zkušenost
učí, že právě Praha pro takovou veřejnou dražbu zejména umě- .
leckých předmět~ není místem příhodným. Byla tedy od~odněna
obava, že by se veřejnou dražbou docílilo sotva odhadní ceny
a že by mnohé předměty ani prodány býti nemohly anebo hluboko pod cenou. Proto pí. Hermína šl. Brožíková s radostí uvítala návrh, který se jí učinil od p. Václava Špačka ••• " 25/
K hájení práv Brožíkových dětí, které měly dle rakouského práva nárok na část poz~stalosti, ustanovil soud kolisního kurátora jm~ní J1JDr. Lad. Pinkase (poručníkem Morice
a Olgy byl jinak K. Brunner, obchodník v Paříži, ulice de la
Rochefaur č. 6). Formou povinného podílu bylo pak dětem vyplaceno 21 500 K. Po soudním dosažení zletilosti vyžádaly si
obě děti prostřednictvím dr. Černého vydání svého podílu a
tím bylo celé dědicko-poručenské jednání (v podstatě souboj
o zdanění poz~stalosti c. k. erárem) definitivně ukončeno.
Základní otázkou se dnes jeví, měl-li Brožík rozsáhlé
samostatné jm~ní, či byl-li závislý až do smrti na tchánovi.
Na základě poz~stalostního spisu není tento problém jednoznačně řešitelný. Je velmi pravděpodobné, že zadlužení u Sedelmeyera i hypotéka na d~ v St. Lazare patřily k ochranným
opatřením proti přílišnému zdanění poz~talosti. Svědčí o
tom předání pohledávky Hermíně i vyplacení hypotéky Sedelmayerem ihned po ukončení jednání. Je však možné, že tyto
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zjevné vazby zakrjvaly finanční vázanost úředně nepodcbytitelnou a rozsahem těžko definovatelnou.
Věnujme nyní pozornost obsahu pražské poz~stalosti,
kterou až do odevzdání V. §pačkovi opatroval Brožíkdv věrný
sluha Kadeřábek. Inventář uvádí 259 obraz~, studií a skic,
několik desítek kresebných náčrt~ (včetně vlastní karikatury) a skicáky. Zajímavou položkou je ohromná sbírka fotografií rozčleněná na 24 tematických skupin. Najdeme tu fotografie děl starých evropských mist~, soudobé umění (zvláště
109 fotografií Messonierových prací), portrétní i krajinné
záběry "dle skutečnosti", 230 fotografií k Brožíkovým obraz~ a 19 snímk~ jeho děl.
Oenný je soupis Brožíkovy knihovny. Stál tam Riegerův
slovník, Palackého Dějiny, Gindely, Winter, Fiala i Chytil,
edice Skály ze Zhoře i Slavatových Pamětí, historická literatura francouzská, umělecké publikace, staré tisky, ale také Světozor, dva svazky Ottových Čech, Památník ČAVU z roku
1898, památník Maroldovi, Čelakovského Ohlas písní ruských a
Bartošovy Národní písně moravské i pařížské Thierotovo vydání Babičky Boženy Němcové - celkem 43 titul~.
Z uměleckých děl a dekoračních předmět~ umístěných v
ateliéru je třeba jmenovat sádrový odlitek Myslbekovy studi e
hřebce Ardo, koně pro sochu sv. Václava, studii dívčí hlavy
malovanou F. Herčíkem a oceněnou na 100 K, Krajinu od O. Lebedy za 200 K, obraz V. Trska "Při ohníčku" · za 500 K a deskovou malbu "Český mistr 14. stol. Madona s děckem obklopena
6 svatými, ve vrchním poli Ukřižování s Marií a Janem, malba
temperová" (rozměry 88 x 47 cm), kterou Mauder ocenil na
200 K.

•

Jakým zp~obem postupoval prof. Mauder při inventariza•
ci a oceňování obraz~, není možno zjistit. Jisté však je, že
své tematické rozděleni Brožíkova díla nedodržel, takže například skupina "Studie rukou" volně přechází v evidování
nej~nějších studií postav i krajiny. Není též jasné, podle
čeho Mauder určoval názvy obraz~. U některých položek inven-
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táře

je totiž tento prvek značně ěiroce rozveden. Základem
názvy známých, vystavených a reprodukovaných
děl. Studie pak Mauder, snad s pomoci sluhy Kadeřábka, při
č leňoval těmto dildm, zejména věak podával jejich velmi podrobný popis 26 /

byly

patrně

Poznámky
1/

Je mou milou povinnosti poděkovat za podněty, rady i
textu PhDr. R. Prahlovi .
z. Dvořáková, J. V. Myslbek, umělec a člověk uprostřed
své doby, Praha 1979, str. 78 a 150.
Malou oblibu mezi mladými umělci okolo r. 1900 nacháze•
lo v Čechách Brožíkovo dilo patrně i pro blízkost autora staročeským a stejně tak i státním vídeňským kruhdm.
Brožík byl ovšem akceptovatelný i pro české Němce. Mezi
oslavnými nekrology najdeme tak např. obsáhlý článek v
Bohemii ze 16. 4. 19Ql upřímně truchlící nad smrtí
umělce, jehož hodnotí zcela v Mádlovském stylu. Nekro~
log je zajímavý i zd~azněnim hodnoty Brožíkových bretaňských žánrů. Pro generaci K. Hlaváčka byl Brožík již
r. 1897 malířem "perfektně provedených ělechtických
bot ••• " na obraze Tu felix Austrie nube, pro generaci
Tvrdošíjných to byl přítel a chráněnec právě onoho Mádle, který r. 1905 reagoval na slavnou Munchovu pražskou výstavu jako býk na červený šátek. Srovnej NL
12. 2. 1905.
Srv. např. K. B. Mádl, Brožíkova Defenestrace, in: Umě•
ni včera a dnes I, Praha 1904, str. 55: "Nám prohřešil
se Brožík zde ví ce ve vzduchové i lineární perspektivě
pozadí, kde se mu panstvo zbytečně tlačí, ačkoliv by
tam místa měli míti dost. Je to chyba u Brožíka zpravidla se vyskytující."
Srv. malí~ životopis z pera jeho bratra F. Brožíka,
přehlédnutí

2/
3/

4/

5I

6/

7/

8/

Životopisný nástin V. Brožíka, Ruch VI, 1884, č. 1~20.
ApoteÓzu Brožíkovy pracovitosti vedoucí k úspěchu nalezneme pak v nejvulgárnější formě u P. X. Harlase,
Vácslav Brožík, in: Doba a umění, Praha s. d., str.l21:
"Vím, že namaloval postavu nadživotní výšky za jediný
den, že obrovské plátno svých historických obrazó za
několik neděl barvou pokryl •• • V dějinách českého malířství zaznamenáno jest jméno jeho mezi nejzvučnější 
mi."
Srv. reprezentační publikaci K. B. Kádl - V. Oliva,
Václav Brožík , Praha 1903 ; dále úvod katalogu výstavy
JVU 1928; heslo Brožík z pera R. Tyršové v OSN I V.,
str. 778n. Věcný , nikoliv oslavný, ale též objektivní
pohled podává až P. Toman v Novém slovníku če l. výtvarných umělcó I , Praha 1947, str. 103-105 (zaráží pouze,
že tu nejsou zmiňovány práce pro Národní muzeum).
Srv. K. B. Kádl, Defenestrace, str. 43 : "Tak , jak se
Brožík vyvinul, j est a zóstane malířem histori ckým, a
byt by i sám se snažil na jiném poli malby po domácku
se usaditi, nebo dokonce zde vlásti - a jak známo pokusil se o to plnou vahou své vydatné a vytrvalé síly sotva -se setká s jakým značným úspěchem . Vlastní indi vidualitu nemění člověk jen prostou vólí . " Též P. X.
Harlas, Vácslav Brožík , str. 113, 114 a 116: "Jeho umě 
ní vrcholilo v obrazeni výjevó z dějin a především z
dějin českých ••• namaloval výjevy venkovské, scény z
dětského života a ze salonu- to pro cizí • • • Že Brožík
vóbec takové látky zpracoval, bylo nápadným zjevem, nebot neshodovalo se to se známou fysiognomií našeho
umělce, nebylt nás na to připravil • .• To byla cizina,
to byla Paříž a to bylo francouzské malířství, jichž
nátlak na umělecké svědomí Brožíkovo zpósobil, že se
syých vysokých ideáló na oko zříkal ••• netřeba /to/
pokládati za slabost jeho uměleckého charakteru."
Srv. V. V. štech, České slovo 29. 1. 1928 a ovšem také
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A. Mucha, ďvod k souborné výstavě Václava Brožíka, Dílo 20, 1928, str. 25-27. O šest let později byl Brožík
pro A. Matějčka již jen malíř, "který ei vykupoval.
úspěch e úsilím vítězícím nad nedostatky přirozeného
nadání." A. Matějček, Národní divadlo a jeho výtvarníci, Praha 1934, str. 232. Matějček - jemuž pilná nadprodukce též nebyla cizí - zde ovšem vystupuje již s
životní zkušeností generace Tvrdošíjných, kterou nevybíravě revoluční Teige osočil z peeudomodernosti a umě
lecké odepsanosti . Srv. J. Opelík, Josef Čapek, Praha
1980, str. 153n. Náklonnost k Brožíkovi mohla ovšem ve
třicátých letech být již jen projevem staromiletv~ nebo
surrealismu (srv. např. tzv. "hovadismus" v Osvobozeném
divadle) .
Tyto diskuse shrnul ve své v řadě ohledů oenné pr~ci E.
9/
Andráš, Krajina v díle Václava Brožíka, d~pl. práce FF
UK, Praha 1957, str. 7-10. Podobně jako .Aridrášova· netištěná studie stojí mimo pozornost našeho dějepisu umění
monografie J. Trnky, Václav Brožík 1851-1901. Hommage
sa Vie et
son Oeuvre, vyšlá v pařížské revui Rencontres 1951, č. 2-3, 93 str. Nový pokus o ddkladné zhodnocení Brožíkova díla nevyvolaly k životu ani jeho výstavy v Plesích a Praze v šedesátých letech.
10/ Nejnověji srv. jejich stati ve sborníku Historické vě
domí v českém umění 19. stol., Uměnovědné studie III,
Praha 1981, zejm. P. Wittlich, K modelu umění 19. století, str. 142-151. V článku Nový pohled na užité umění
české secese, Umění XXX, 1982, str. 78-80, soudí pak T.
Vlček: "~íkáme-li, že secesní tvorba zužitkovávala inspirace na základě tradice, pak je třeba se ča~to vracet k projevům historismů a ke tvorbě z generace akademiků a neoromantiků, kteří vlastně tuto novou orientaci
probojovávali již v osmdesátých letech."
ll/ Ukázaly to Brožíkovy obrazy vystavené v posledních letech R. Prahlem ("Červený interieur u Ch. Sedelmeyera

a
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v

Paříži"

Plzeň
české

na výstavě Město v českém umění 19. stol.,
1982) a T. Vlčkem ("Nokturno" na výstavě Světlo v
malbě 80. a 90. let, Galerie hl. města Prahy

1982).
12/

13/

14/
15/

16/
17/

18/

Např.

katalog souborné výstavy 1928 uvádí u většiny
obraz~ jen název bez dalších údajů, vytčeny jsou jen
olejomalby.
Trnkův katalog v jeho studii, str. 53-63, uvádí jen 110
čísel, ovšem s Úplným popisem. Datovat se mu podařilo
jen něco přes třetinu. Katalog v příloze Andrášovy práce přináší 71 nedatovaných čísel, a to krajiny a žánry.
z. Dvořáková, Myslbek, str. 152-155.
Srv. Chittussiho dopis z. Braunerové citova~ý u Andráše, str. 27. Podle laskavé informace R. Prahla nabízel
Sedelmeyer mj. díla Munkáczyho, Jettela, Ribarze a dalších, obchodoval i se starým holandským malířstvím.
Uvádí Andráě, str. 32, podle Brožíkovy korespondence po
r. 1895.
Jak úzká byla vázanost na staročeské kruhy, ukazuje
např. skutečnost, že téma k obrazu "Tu felix Austrie
nube" vyhledal Brožíkovi V. V. Tomek. Srv. Mádl- Oliva, Brožík, str. III. Bylo třeba dodat na závažnou
státní objednávku dilo, které by se ve Vídni líbilo,
nepobuřovalo svým námětem taro ani v Praze a bylo z čes
kých dějin. Vkus staročeské špičky determinoval i meze
Brožíkova umění. Chtěl-li být členem ČAVU, profesorem
Akademie a obdržitelem zakázek - např. pro Národní muzeum - nesměl se vkusu Hlávky, Riegra či Tomka protivit.
Srv. R. Prahl, Česká historická malba, in: Historické
vědomí v českém umění 19. století, str. 207 a pozn.
23-24. Ferdinandovým obrazem, pořízeným na zakázku Společnosti vlasteneckých přátel umění, se v období obrody
uměleckého života odkazovalo na mecenášství monarchy.
Když císař nabídl fond ke zřízení Moderní galerie, ne-
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.
19/

20/

21/

22/

byl Prahou nakonec akceptován. Jednou z variant bylo
tehdy postavit do čela této galerie Brožíka, což mladá
genera ce ve Volných směrech r. 1902 ostře odmítla.
Srv. Almanach Akademie výtvarných umění v Praze- k 180.
výročí založeni (1799-1979), Praha s. d. /1979/, kde je
i soupis Brožíkových žáků.
E. Andráš, str. 33, uvádí k tomu dopis z majetku P. Tomana z 14. 12. 1896. Mezi stesky na svůj pařížský život
a pařížské léčeni Brožík píše: "Avšak jsem jednou zde a
musím chtěj - nechtěj plouti s proudem, protože každé
úsilí plouti proti proudu se ukázalo býti marným~ K če
mu se však tato slova vzt·ahují, nelze ~čit.
Srv. T. Vlček, Světlo v českém malířství osmdesátých a
devadesátých let, nestránkovaný katalog stejnojmenné
výstavy v Praze 1982. "··· Brožík usiloval o nový, subtilnější psychologicky odstíněný projev, který již byl
inspirován dobovými dekadentními náladami. Nad ně jej
mohla povznést jen síla vnitřního viděni. Ta, jak ukazuje plzeňské Nokturno, byla v jeho možnostech."
Ještě po malířově smrti byla kritikou jednoznačně kladně hodnocena jen jeho díla historická a portrétní, popřípadě žánrová. Dobře to vidíme na výběru ilustrací
reprezentační knihy Mádla a Olivy z r. 1903. Má tu být
reprezentativní výběr z kreseb, studií i obrazů, jejichž celkový počet odhaduje Mádl na několik tisíc kusů (jen skic na prkénkách namaloval Brožík v okolí
Prahy podle Mádla na 1 500), nejsou tu však zastoupeny
jiné obrazy a kresby než historické, portrétní, žánrové
a dětské. Zcela chybí jakékoliv samostatné krajiny není tu dokonce ani vystavovaná Sklizeň řípy či některá
z řady jejich předběžných studií. Text knihy o Brožíkově českém krajinářství mlčí, zmiňuje však alespoň jeho
obrazy z Normandie a Bretaně. R. 1907 projevil Mádl obdiv Brožíkově barvě, chápal ho však dosud výhradně jako
historického malíře: "Asfalt, atelierové osvětlení,
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'
23/
24/

25 /

26/

světlo z temna vyrůstající. Jakmile počali malíři pozorovati, studovati světlo samo, •• • jakmile ztratili
&mJSl pro plnokrevnost barvy ••• , pak prokopán byl mezi
nimi a Brožíkem příkop, ••• "K. B. Mádl, O Brožíkovi,
Národni listy 1907, č. 55.
Dr. Medulovi jinak Brožík věnoval jednu ze studií k Jiříkovi z Poděbrad.
Stručný životopis sepsal J. Šolc, JUDr. Tomáš Černý,
čestný občan pražský, Almanach hl. města Prahy 1910 ,
st.r . 267-273.
v. · špaček testamentárně odkázal svoji sbírku městu Praze. Po předání byla pak r. 1914 v Obecním domě (mj. za
spolupráce A. Muchy) zorganizována výstava 92 obrazů a
tří listů ze skicáře. Srv. Národní politika 1914, č.lla
Na závěr je uvedeno i "plátno zničené děravé se započa
tou malbou Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým, v
rozměru originálu." Bylo oceněno sumou 200 K.

Následující edice nemůže s ohledem na možný rozsah při
nést celý inventář ateliéru - byt by to bylo rozhodně zajímavé. Edice je proto zaměřena na Brožíkovy skici na prkénkách, 142 kusu, v naprosté většině formátu 18 x 27 cm, které
představují dosud méně známou součást malířova díla. Není
m~žno - pouze na základě inventáře - určit, zda je to jen
kolekce vzniklá volně při tou~kách z Prahy do Roztok, nebo
je-11 sem přičleněna i skupina studii již vytvářených s perspektivou větších pláten. Je též možné, že malíř některá díla této doby sestavil na základě postupně se nahromadivěích
tJJcicových záznamů, konaných původně bez pevného plánu. To
~ěak mohou posoudit jen historici umění. V druhé části edice
je pak . otiětěn soupis obrazů, které zdobily Brožíkův paříž
flký byt.
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Edice
I.

pražského ateliéru v. Brožíka (část)
v závorkách udávají rozměry v cm a odhadní cenu
v rakouských korunách/
Inventář

/Čísla

c/
Studie na dřevěných deskách, olejomalby
104) Studie k portrétu Al. Olivy, hlava, studie v plenairu
(42 X 27 - 100)
105) Plavovlasý hošík, 1. celá postava, 2. hlavička J/4 profilu (27 x 42 - 50) ·
106) Selské děvčátko, poprsí, v červené plachetce, studie ku
genrovému obrazu (JJ x 24 - 60)
107) Hlava děvčátka v bílém čepečku, studie k obrazu Děti v
lese (23,5 x 14,5 - 40)
108) Dívčí poprsí s červenou stUhou na krku, J/4 profilu
(27 X 18 - 40)
109) Nahoře, Mužská hlavička v širokém klobouku, profil; dole, Krajinky s vycházejícím měsícem v úplňku, poškozené
(27 X 18 - 20)
110) 6 mužských hlaviček (27 x 18 - 40)
111) Poprsí stařeny v černém souchu, J/4 profilu (27 x 18 80)
112) Sedící děvčátku v černém čepečku, 1/2 postavy, profil,
studie k obrazu Děti v lese (27 x 18 - 40)
llJ) Sedící děvčátko v černém čepečku, J/4 profilu, studie k
obrazu Děti v lese (27 x 18 - JO)
114) Poprsí hošíka v šedém obleku, en face, pozadí krajina,
studie k obrazu Děti v lese (27 x 18 - 50)
115) Děvčátko v zeleném čepečku, šat fialový, 1/2 postavy,
studie k obrazu Děti v lese (27 x 18 - JO)
116) Ženské poprsí v červené šatce, hnědém kabátci, J/4 profilu, studie k genrovému obrazu (27 x 18 - 60)
117) Sedící děvčátko v bílém čepečku, J/4 postavy, J/4 profilu, studie k genrovému obrazu (27 x 18 - JO)
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118) Poprsí děvčátka v zeleném čepečku, červenou stuhou na
krku, J/4 profilu, studie k genrovému obrazu (27 x 18 24)
119) Poprsí ženy v černém šatě, profil (27 x 18 - 70)
120) Poprsí plavovlasého děcka, dlouhé vlasy, 3/4 profilu
(27 x 18 - JO)
121) Poprsí plavovlasého děcka, 3/4 profilu (obě malované v
atelieru, obě dítky hraběte Sylva Tarouccy) (27 x 18 30)
122) Sedící dívka v bílé plachetce, roucho temné, en face,
studie ku genrovému obrazu (27 x 18 - 70)
123) Dívčí poprsí, šat světle modrý s černou stuhou na krku,
en face, studie k genrovému obrazu (27 x 18 - 50)
124) Sedící děvčátko, tvář en face, šat světlý, hnědočervený
šátek, studie k genrovému obrazu (27 x 18 - 25)
125) Poprsí děvčátka ze zadu, méně než profil, šat temný, v
otevřené krajině, studie k genrovému obrazu (27 x 18 ~)

126) Poprsí stařeny v černém šatě, polootevřená ústa, en
face, studie k genrovému obrazu (27 x 18 - 80)
127) Poprsí děvčete v temném čepci, hlave skloněna, fialově
červený šátek přes prse, studie k genrovému obrazu
(27 X 18 - 40)
128) Malé děcko v peřince v náručí matky, k lesnímu genru
(18 X 27 - 26)
129) Poprsí dívky pravou rukou tvář si clonící, šat červený,
náprsní šátek černý, en face (27 x 18 - 24)
130) Poprsí dívčí v bílém čepci, fialový šátek přes prsa,
při západu slunce, J/4 profilu (27 x 18 - 40)
131) Poprsí ženy v červeném šátku, roucho temné, en face
(27 X 18 - 70)
132) Poprsí děvčátka hnědovlasého, šat šedomodrý, v otevřené
krajině, J/4 profilu (27 x 18 - 70)
133) Sedící děvčátko hnědovlasé, v šedém šatě, 1/2 postavy,
3/4 profilu (27 x 18 - 70)
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134) Poprsí děvčátka v bíl~m čepečku, šat šedý,en face
(27 X 18 - 40)
l35) Sedící děvčátko hnědovlasé, šat temný, 3/4 postavy, en
face (27 x 18 - 40)
136) Poprsí hnědovlas~ho děvčete, šat šedý (27 x 18 - 60)
137 ) T akt~ž v profilu v otevřené . krajině (27 x 18 - 50)
138) Poprsí hošíka v černé čapce a šed~ bl~ze, en face
(27 X 18 - 40)
139) Postava hošíka v šedém klobouku, 1/2 postavy, 3/4 profilu en face (27 x 18 - 30)
140) Poprsí dívky v červeném šátku, hnědém kabátci, en face
(27 X 18 - 40)
141) Sedící dívka hnědovlasá, šat modrý (27 x 18 - 40)
142) Děvčátko v zeleném čepečku, hlava, skoro profil, v otevřené krajině (27 x 18 - 70)
143) Poprsí ženy temnovlaeé, náprsní šátek červený, en face
(27 X 18 - 60)
144) Dívka hnědovlasá, šedý kabátec, červený šátek. kolem
krku, 3/4 profilu, otevřená krajina (27 x 18 - 50)
145) Poprsí plavovlasé dívky v šedozeleném úboru, profil
(27 X 18 - 60)
146) Sedící děvčátko v klobouku a červené zástěrce, 1/2 postava (Olga Brožíková) (27 x 18 - 50)
147) Poprsí stařeny v hnědém šátku, tmavém límci (27 x 18 80)
148) Poprsí starce v klobouku, temný kabát, 3/4 profilu
(27 X 18 - 80)
149) Mužská postava po kolena, v krajině a vesnicí
(27 X 18 - 60)
150) Postava dívky v bíl~ šátce, hnědém kabátci, po kolena,
en face (27 x 18 • 60)
151) Poprsí ženy hnědovlasé v temném rouchu, en face
(27 X 18 - 70)
152) Postava ženy plavovlasé v hnědém kabátci, černém šátku
na krku, 1/2 post avy, profil (27 x 18 - 50)
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153) Postave ženy hnědovlasé, roucho temné, poprsí, profil
(27 X 18 - 40)
154) Poprsí dívky hnědovlasé v tmavohnědém šatě, zezadu
(28 X 18 - 80)
155) Sedící děvčátko, hn~dovlasé, v temném šátku, skoro en
face (27 x 18 - 70)
Všechny tyto poslední od čísla 130 tohoto inventáře počítaje
jsou studie k obrazům genrovým.
d/
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)

163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)

Celé postavy (studie k rdzným obrazům)
Sedící děvčátko, v zeleném čepci, v lese (27 x 18 - 40 )
Sedící děvčátko, jiná posice, u lesa (27 x 18 - 40)
Sedící děvčátko, jiná posice, v bílém čepci (27 x 18 50)
Sedící děvčátko, jiná posice, týž model, v lese
(27 X 18 - 40)
Postava ženy stojící, ze zadu, hlava v profilu, s košem
na ruce a červeným deštníkem (27 x 18 - 80)
Děvčátko (Olga Brožíková) v slaměném klobouku, rdžové
šaty, na oslu sedící (26 x 18 - 40)
2 studie na jedné desce: vlevo sedící postava děvčátka
plavovlasého, šat temný, černý čepec, en face, vpravo
hošík plavovlasý, 3/4 profil (26,5 x 42 - 70)
Ženská postava stojící, v otevřené krajině (42 x 26 70)
Ženská postava stojící, v otevřené krajině, studie k
obrazu Pasačka ovcí (42 x 26,5 - 100)
Postava mladého děvčete, sedící, v bílém čepci
(42 X 27 - 60)
Ženská postava sedící, v otevřené krajině, studie k obrazu Sklizeň řípy (35,5 x 27 - 50)
Děvčátko stojící, v zeleném čepečku, na pokraji lesa,
studie k obrazu Lesem (27 x 18 - 40)
Studie ke kozám s kdzlaty (17,5 x 27- 30)
2 běžné studie: Brav na pastvě, v pozadí husté stromoví
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(27 x lB - JO)
170) Skizza k . obrazu V lese, skupina 6 postav (lepenka
24 X 33 - BQ)
171) Skizza k obrazu Vypuzeni, na pokraji vesnice (21 x JJ 60)
e/ Studie květ~
172) 2 malé kvetoucí štěpy (22 x 12 ~ 20)
17J) Štěpový zakrsek v kv ětu (lB x 27 - 30)
174) Větve kvetoucího ště pu (18 x 27 - JO)
175) Slunečnice (18 x 27 - 40)
176) Rudý mák (17,5 X 27 - 40)
177) Červený mák (17,5 x 27 -JO)
178) Kvetoucí křoví při zdi (27 x 18 - JO)
f/

jo

179)
180)
181)
182)
18J)
184)
185)
186)
187)
188)

Studie lesních interierd
Lesní interier (27 X 17,5 - 60 )
Lesní interier (27 X 17,5- 50)
Lesní interier (27 X 17,5 ,.. 40 )
Lesní interier (27 X 17,5 - 40)
Lesní interier (27 X 17,5.,. 50)
Lesní interier (27 x 17,5 -50 )
Skupina cypřiši (27 x 18 - JO )
Zběžná studie peň třešně (27 x 18 - 5)
Skupina hub v lese (18 x 27 - 50 )
Role mezi lesy, v popředí zahražená cesta (18
50)

X

27 -

g/ Terrainové studie
189) Proti1ehlé svahy, v pozadí les, podzimní nálada, krajina u Roztok (18 · x 27 -50)
190) ďvoz se zvlněnými svahy travou porostlými, nálada veČerni (18 x 27 - 50)
191) Lada, v popředí bodláčí (lB x 27 - 40)
192) Lada se skalnatým vrchem a vzdálenou kotlinou, večerní
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nálada (18 x 27 - 40 )
193) Lada skalnaté, nízce porostlé, popředí, západ slunce,
studi e k obrazu Pasačka ovcí (18 x 27 - 40 )
194 ) Lada, skal natf svah s vřesovištěm , krajina u Roztok
(18 X 27 - 40 )
195) Lada, skalnatý svah, velké balvany, měsíc vychází
(18 X 27 - 40)
196) Lada s většími skalisky, večerní nálada (18 x 27 - 40)
197 ) Lada, v popředí balvany krytý vchod do sklepení
(18 X 27 - 50)
198) Lada s křovím a vřesem (18 x 27 - 50)
199) Kotliná s balvany se skalnatým břehem (18 x 27 - 40)
200) Skalnatý svah travou porostlý, vroubený křovím, v pozadí rybník s dědinou, západ slunce (18 x 27 - 50)
201) Písčitý svah travinou porostlý (18 x 27 - 40)
202) ďvoz s písčitými stráněmi, ntlada večerní (18 x 27 30)
203) Potok s balvanitým úžlabím, se skupinou stromů, v pozadí chalupa (18 x 27 - 40)
204) Slunce západ za lesy, náladová studie (18 x 27 - 30)
205) Role a luka při západu slunce, náladová studie (18 x 27
- 30)
206) Cesta kolem žita při západu slunce, náladová studie
(18 X 27 - 30)
207) ~epové pole, studie k obrazu Sklizeň řipy (18 x 27 30)
208) ~epové pole s hromadami řipy, studie k obrazu Sklizeň
řipy (18 X 27 - 40)
209) ~epové pole, v pozadí Kozí hřbety u Roztok, studie k
témuž obrazu (18 x 27 - 40)
210) ~epové pole s hromadami řepy, v pozadí Kozí hřbety ,
studie k obrazu Sklizeň řipy (18 x 27 - 50)
Studie krajinářské s hlubší perspekti vou
211) ďdolí mez i vysokými svahy , v pravo dědina , v popředí

h/
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stafáž (ženská postava) (18 x 27 - 50)
212) Lada a pole, večerní nálada, v popředí křoviny (18 x 27
- 40)
213) Podobné s vřesovištěm, měsíc vychází (27 x 18, 30)
214) Cesta mezi svahy se skupinou strom~, v pozadí vysoké
stráně, večer (27 x 18 - 24)
215) Pohled od Žalova na Klecany, studie k obrazu Sklizeň
řípy (18 X 27 - 30)
216) Kozí hřbety při západu slunce (18 x 27 - 30)
217) Zběžná studie, krajina nad Roztoky, večerní nálada
18 X 27 - 20)
218) Jetelové pole, v pozadí les, večerní nálada (18 x 27 36)
219) Krajina u Roztok se svahy Tichého údolí, večerní nálada
(18 X 27 - 40)
220) Krajina u Roztok, ve středu skupina strom~, večerní nálada (18 x 27 - 36)
221) Krajina u Roztok, východ měsíce (18 x 27 - 40)
ch/
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)

Studie chalup a dědin
Chaloupka nad svahem s kvetoucím stromem (12 x 22 - 20)
Vesnička na svahu, večerní nálada (12 x 22 - 30)
Chaloupka, došky krytá (14,5 x 24 - 40)
Pole, v pozadí dědina v mlze, večerní nálada (14,5 x 24
- 30)
Vesnice (Roztoky od Žalova) v mlze, západ slunce
(18 X 27 - 30)
Žalov, pohled z ~ivnáče, večerní nálada (18 x 27 - 36)
Studie k jitřní náladě "Do polí" se stafáží (18 x 27 40)
Kout zahrady s částí chalupy, večerní osvětlení
(27 X 18 - 50)
Selský dvorek s chlívem a makovým polem (18 x 27 - 40)
Role s románským kostelíkem (lB x. 27 - 30)
Selský dvorec při cestě (18 x 27 - 40)
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233) V popředí skupina stromó
234)
235)
236)
237)
238)
239)
240)

241)
242)
243)
244)
245)

(pně) s e stafáží sedícího muže, v pozadí osada, večer, osvětlení (18 x 27 - 50)
Lada a pole, v pozadí osada v mlze, večerní nálada
(18 X 27 - 40)
Část vesnice zdí obražená (humna), v popředí cesta se
stafáží muže, Návrat z polí večer (18 x 27 - 50)
Zralé žito, v pozadí střechy vesnice, stromoví, večer
(18 X 27 - 40)
Motiv týž s vyšší~horizontem (18 x 27- 40)
V popředí 2 stromy, v pozadí vesnice na svahu (18 x 27
- 40)
Divoký sad při selském stavení, večerní osvětlení
(18 X 27 - 50)
Vesnice v široké kotlině v mlze, stohy slámy, večer
(18 X 27 - 40)
Humna, zadní část selských budov a stodol, večer
18 X 27 - 40)
Kout selského dvorce, v popřed~ pěšina (27 x lB - 50)
Studie k obrazu ~tarý francouzský hřbitov (18 x 27 40)
V popředí strom, za ním zralé žitné pole (27 x 18 - 40)
Luka se skupinami stromů (26,5 x 42 - 60)

II. Obrazy v

Brožíkově pařížském bytě

Bilder in Grand-Balon:
1 Studienzeichnung Dame im rothen Hut von Brožik
1 Studienkopf (Dame) in Rahmen von Brožik
1 Studienkopf flšmmische Schule in Rahmen
3 kleine Portreits flšmmische Schule

300
100
250
600

Bilder in kleinen Salon:
1 Studienzeichnung orientalische Prau in Rahmen
von Brožik

200 fr.

fr.
fr.
fr.
fr.
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1
2
1
1

Landschaft von Brožik
Aquare1lbilder von Lisei
100,Portrait flammische Schule in Rahmen
Skizze einer hietoriechen Begebenheit

a

60 fr.
200 fr.
600 fr.
800 fr.

Bild in Schlafzimmer:
1 Bild aus der Mythologie, Ho11Šndieche Schu1e

300 fr.

lm Speieezimmer:
1 Prsu und Ziege von Brožik
2 Stilleben

600 fr.
300 fr.
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Jan P r o š e k
SOUDN1 SPISY O POZ8STALOSTI BEDŘICHA SMETANY
A ANTONfiU DVOŘÁKA
Součástí fondů pražských okresních soudů uložených v
Archivu hlavního města Prahy jsou i spisy, vztahující se
k mnoha významným osobnostem; mezi jinými také spisy o projednávání pozůstalostí po Bedřichu Smetanovi l/ a po Antonínu Dvořákovi 2 1. I tyto nepříliš bohaté spisy svým způso
bem ilustrují životní osudy obou mužů.
Obsah pozůstalostního spisu Bedřicha Smetany odpovídá
rozšíření a Úspěchům díla v době autorovy smrti. V cizině
bylo hráno velmi málo - výrazný obrat nastal až po Mezinárodní hudební a divadelní výstavě ve Vídni roku 1892. Doma
byl sice Smetana oslavován, ale jeho dílo čekala ještě dlouhá cesta k opravdu upřímnému přijetí a uznání širokým publikem. Roku 1882 v Národním divadle uvedená Čertova stěna se
nesetkala u obecenstva s Úspěchem. Libuše b"yla Úspěšně uvedena při slavnostním otevření Národního divadla 11. června
1881 i 18. listopadu 1883, Smetana si však přál, aby byla
hrána zejména při slavnostních příležitostech. Za provozovací práva svých oper dostával od Národního divadla doživotně roční pensi, za jednotlivá představení tantiémy - protože
ale s výjimkou Prodané nevěsty 3/ se nedala očekávat větší
návštěva obecenstva, nejevilo Národní divadlo přílišný zájem o uvádění Smetanových oper. Za vše ostatní mluví oslavy
šedesátých narozenin Smetanových 2. března 1884, které byly
přímo nárOdním svátkem. Byly uctěny články a projevy, slavnostními ve~ery a koncerty po celé zemi. V Praze se konal
na Žofíně jubilejní koncert na počest mistrových narozenin
- a návštěva obecenstva byla velmi slabá.
Tehdy již byla Smetanova choroba - progresivní paralýze 4 / - natolik pokročilá, že se namohl oslav osobně Účast
_nit. 12. května 1884 umírá v pražském Ústavu pro choro-
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Icy"slné.
P ozůstalostní

spis

(téměř

v plném rozsahu

zveřejněný

Jindřichem Květem roku 1920 5/) obsahuje sdělení pražského
tÍstavu pro choromyslné o přijetí e o Úmrtí Bedřicha Smetany,
zprávu o nejbližších příbuzných, zápis Úmrtní a výměr z
JO. č ervne 1884, jímž končí projednávání pozůstalosti e tím,
že se žádné jmění nenalézá. V průběhu července až září 1884
se pak ještě připojuje jmenování Josefa Schwarze spoluporuč
níkem obou nezletilých dcer Smetanových, dále žádost o prohlášení jejich zletilosti (nezbytné pro chystané založení a
vedení hudebního Ústavu) e kladné vyřízení této žádosti.
Roku 1905 žádají dědicové o nové projednání pozůsta
losti s odůvodněním, že potřebují doklad o svém nároku na
autorská práva k dílům Bedřicha Smetany 61. Soudními znalci
pro odhad ceny autorských práv v době Smetanovy smrti byli
určeni prof. Josef Jiránek a prof. Jan Malát. Určením dě
dických podílů z autorských práv roku 1906 spis končí.
Květ neuveřejnil dva přípisy, které naznačují zájem o
Smetanovo dílo v cizině. 6. října 1890 žádá německý konsulát ve Vídni o sdělení, komu připadla pozůstalost po Bedři
chu Smetanovi a v čem záleží. Stejné sdělení je žádáno pří
pisem zemského soudu v Praze z ll. ledna 1897 pro francouzské velvyslanectví ve Vídni.
Dříve zmíněná sdělení /Note/ pražského Ústavu pro choromyslné uvádějí jako den přijetí Bedřicha Smetany 23. duben
1884, jako den -Úmrtí 13. květen 1884. V datování tedy existují nejasnosti, které se pokusil vysvětlit již roku 1916
Adolf Piskáček 77, jenž měl ještě možnost studovat Ústavní
materiály a hovořit se starými zaměstnanci. Zjistil tak, že
roku 1884 (jako i dodnes) byly změny ve stavu nemocných,
které nastaly po 16. hodině, započítávány až od příštího
dne a jeho datem také značeny. Je ostatně ověřeno, že Smetanovo Úmrtí (12. května kolem 16,30 hod.) ještě týž den
večer oznámil Srb-Debrnov v Umělecké besedě a zprávu o něm
přinesly druhý den i deníky. Z Ústavních spisů o přijetí
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zaznamenal Piskáček u Smetanova jména (zřejmě omylem) datum
22. 4. a z něj vyvodil datum přijetí 21. 4.
I když není nijak podstatné přesné zjištění dne, .kdy
byl Smetana do Ústavu přijat, zachází se s tímto datem pře
ce snad až příliš libov olně. Je uváděno od 20. dubne (Ottdv
slovník a řada autorů) až po 24. duben (Neue Zeitschrift
fUr Musik ze 16. prosince 1884 a různí autoři).
Po srovnání všech dostupných Údajů 81 zbývají dvě pravděpodobná tvrzení: 1. Smetana byl do Ústavu přijat večer
22. dubna 1884. 2. Smetana byl do Ústavu odvážen z Jabkenic
ráno 23. dubna 1884.
O 22. dubnu hovoří dobové novinové zprávy i Srb-Debrnov,
který Smetanu do Ústavu odvážel. Jabkeničtí pamětníci (počí
naje Vilímem rok~ 1925) líčí velmi sugestivně a věrohodně
Smetanův odjezd z Jabkenic 23. dubna v půl deváté ráno. Vilím byl učitelem Smetanových. dcer, Moucha (jeho vzpomínky
zapsal Havlín) sloužil v myslivně a byl Smetanovým opatrovníkem. MUDr. Sedláček uvádí, že 22. dubna psal chorobopis
pro přijetí do Ústavu a druhý den byl Smetana odvezen. Zaj ímavé ovšem je, že v Ústavních spisech není o tomto chorobopisu žádná zmínka, je uváděn pouze chorobopis dr. Gutha z
15. dubna 1884.
Na psychiatrické klinice v Kateřinské ulici je dodnes
zachována hlavni kniha nemocných, kde je přijetí uvedeno s
datem 23. dubna (a úmrtí 13. kTětna). MUDr. Walter 9/, který Smetanu přijímal, vzpomíná na 20. duben (zřejmě dle
Otty), podstatné ale je, že podle jeho vzpomínek byl Smetana
přijat večer. Walter napsal pouze přijímací lístek, chorobopis byl se~sán až při ranní vizitě. Chorobopis uveřejnil
Balthasar O/ a ředitel Ústavu pro choromyslné Heveroch ll/.
První datum v chorobopisu je 23. dubna 12 7
Na základě uvedených Údajd lze říci, že přijetí B. Smetany do Ústavu pro choromyslné připadá s největší pravděpo
dobností na večer 22. dubna 1884.

.

.

;
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l. května 1904 zemřel Antonín Dvořák. Jeho pozůstalost
ní spis, na rozdíl od Smetanova, naznačuje poněkud velkolepější životní osudy. Je projednávána pozůstalost po hudebním skladateli uctívaném a uznávaném doma i v cizině, čest
ném doktoru cambridgské a Karlo~Ferdinendovy univerzity,
rytíři řádu železné koruny III. třídy, nositeli čestného
odznaku pro vědy a umění, doživotním členu panské sněmovny
říšské rady, uměleckém řediteli pražské konzervatoře.
Téměř všeobecně vřelé a upřímné přijetí a uznání hudebního díle již za autorova života se ve spise odráží nejen
ve finanční stránce pozůstalosti, ale zejména v tom, že v
inventáři jmění jsou uváděny též hudební rukopisy skladeb
at již uveřejněných či neuveřejněných, zatímco hudební rukopisy Smetanovy byly Údajně odvezeny ·z jabkenické myslivny
do místního hokynářství a tam použity k balení zboží lJ/.
Přímo nebit uznáním Antonínu Dvořákovi byl zejména
rok 1901, rok jeho šedesátých narozenin. Můžeme pro zajímavost porovnávat s oslavami šedesátin Smetanových. Dne
a. září se konaly velkolepé oslavy v Dvořákově rodišti Nelahozevsi, téhož dne začínal. v Národním divadle slavnostní
cyklus Dvořákových dramatických děl. Věren své poveze nezÚčastnil se oslaveaeo ani jeiné z těchto akcí. Teprve
6. listopadu bylo dosaženo jeho osobní Účasti, a to tím
způsobem, že byl uspořádán lampiónový průvod k Dvořákovu
bydlišti e tam ne dvoře domu zazpíval k jeho poctě pražský
Hlahol. Oslavy sice formálně vrcholily 10. listopadu, pokraěovaly však řadou slavnostních koncertů ještě déle.
14. dubna byl Dvořák jmenován, zároveň s Jaroslavem
Vrchlickým, doživotním členem panské sněmovny • .Docházely ho
zprávy o velkých Úspěších jeho skladeb na zahraničních pÓdiích. Byl jmenován ředitelem pražské konzervatoře -byla
to ale spíše jen oboustranná pocta. · Dvořák jako ředitel
žádnou další pedagogickou ani administrativní činnost nevykonával.
Jl. března 1901 konala se v Národním divadle premiéra
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Rusalky. Okamžitě se dostavil veliký Úspěch. Dopisem z
4o května 1901 začal s Dvořákem jednat o provozování Rusalky ředitel dvorní opery ve Vídni Gustav Mahler 14 1. Opera
se všeobecně líbila, měla být uvedena co nejdříve, bylo již
určen o i obsazení a rozbíhaly se zkoušky, ale jednání se
neustále protahovala. Zejména bylo třeba sjednat provozovací smlouvu. K tomu se vyjadřuje Šourek: "••• a k tomu
Dvořák, ve své jaksi Yenkovanské nedůvěřivosti těžce se
rozh odující k podpisu každá smlouvy, dlouho se neměl."
Jednání pok r ačovala formou dopisů i osobních setkání
s Gustavem Mahlerem. Ten sděluje Dvořákovi v dopise ze
4. prosince 1901, že pro něj bylo dosaženo výhodnějších finančních podmínek, než je zvykem ve smlouvách s jinými
skladateli. Podobně píše 13. prosince překladatelka libreta
Josa Will: "••• dosud žádnému skladateli nebyly se strany
dvorní opery přiznány takové podmínky, jako, mistře, Vám."
Šourek se zmiňuje , že v dubnu 1902 byly Dvořákovi k
podpisu zaslány oba exempláře definitivní smlouvy a v květ
nu konečná smlouva, již ratifikovaná generální intendancí.
V dopise z 1. května 1902 píše Josa Will Dvořákovi: "•••
ředitelství dvorní opery zdá se podivným a snad je již trochu netrpělivé, že podpis smlouvy se tak nezvykle prodlužuje •••"
Ačkoliv k podepsání provozovací smlouvy zřejmě došlo a
ve Vídni se prý všeobecně vědělo o slavnostním představení
Rusalky v den císařových narozenin 18. srpna 1902, bylo nakonec od provedení Rusalky ve vídeňské dvorní opeře upuětěno.
V našich možnostech je jen dohadovat se, proč se tak
stalo, a konstatovat, že klavírní výtah s českým textem a
německým překladem vyšel tiskem počátkem roku 1905 a že TÍdeňská premiéra Rusalky se konala až roku 1924.
K pozůetalostnímu spisu je přiložen dopis překladatel
ky libreta Rusalky Josy Will adresovaný notáři dr. BatkOTi,
který co soudní komisař projednával Dvořákovu pozůstalost

•
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(edice 1/). Svým obsahem, i když časově mladší, se řadí k
ostatním do kumentům, ve kterých Šourek sledoval jednání o
uvedení Rusal ky ve Vídni.
Antonín Dvořák zemřel bez pořízeni testamentu. Pozů
stalostní spis obsahuje zejména inventář skladeb nalezených
v bytě zemřelého - jejich oceněni provedl přísežný znalec
F. A. Urbánek, který , jak prohlásil v závěru inventáře, z
Úcty k památce Antonína Dvořáka za provedení odhadu ničeho
neÚčtoval (edice 2/).
Mohli bychom očekávat, že zajímavý bude také inventář
vnitřního vybaveni Dvořákova domu ve Vysoké u Příbrami. Z
pořízeného inventáře se však dozvídáme o tomto zařízeni:
3 postele, pohovka, stolek, prádelník, umyvadlo, zrcadlo ,
stůl, 5 židlí, visací hodiny a lampa. Však také dr. Baštýř
jako otcovský poručník nezletilých dětí Dvořákových piěe ve
své žádosti okresnímu soudu v Přibrami: " ••• že v domě čp.
16 samém není předmětů, jež by mohly býti inventovány, jde
tudíž jen o odhad budovy i prosím, aby ocenění její jak
možno nejlevnějším způsobem zákonně přípuotným bez nákladných použití odhadců se stalo . "
V přehledu vypadá projednávaná pozůstalost Antonína
Dvořáka takto :
Korun
~
I.
Hotovost
100,II . Cenné papíry v depositu Zemské banky
král. českého
82 212,III. Svršky (piano Bosendorfer, psací etůl)
340,IV. Různé stříbrné předměty (14 vavřínových věn
ců a 3 poháry s v ěnováním, 2 taktovky, zlaté
péro)
424,v. Šatstvo (starší zimník, starší modrý kožich,
3 šaty, prádlo)
71.VI . Skladby, hudebniny a knihy (edice 2/)
3 136,90
VII. Dům čp. 16 ve Vysoké
6 158,50
Celkem:
92 448,40
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1.

Ošetřování lékařem

Korun
320,2 814,16
1 556,40,479,04
600,. 5 809,20

Vypravení pohřbu
Zřízení hrobky na Vyiehrade
4.
Náhrobek (nápisní deska z černého aramoru.)
5.
Inserce
6.
Dlužný honorář Jose Will
Celkem:
Se souhlasem dědiců bylo z částky aktiv vyloučeno
40 500 K jako původní vla•tni aajetek pozůstalé vdovy Anny
Dvořákové. Pro snazší dělení pozů•talosti jí byly přiřknu
ty položky III, IV, V, VII a teprve zbytek byl uhrazen v
cenných papírech.
Čistá pozůstalost tak činila: 92 448,40 - 5 809,20 40 500 • 46 139 1 20 K.
Dědici byly zletilé děti Otilie provdaná Suková, Anna
provdaná Sobotková a nezletilé d5ti Ma!da, Antonín, · Otakar,
Aloisie. Každý dědil jednu šestinu pozůstalosti, přičemž se
podílel jednou šestinou na spoluvlastnictví hudebních rukopisu. Jedna sedmina každého dětského podílu připadla doživotně pozustalé vdově Anně Dvořákové.
2.

3.

Poznámky

1/

2/

3/

4/

Městský

delegovaný okresní soud civilní pro Nové Město
a Vyšehrad, IV 1070, 1457/1884; od r. 1905 projednáváno pod toutéž reg. zn. u okresního soudu civilního pro
horní Nové Město.
Okresní soud civilní pro horní Nové Město, A V 299/4,
p v 42/4.
Podle svědectví pamětníků byla Prodaná nevěsta v tehdejším provedení komedií, při níž ob~censtvo burácelo
smíchy.
Vl. Balthasar, Bedřich Smetana, Praha 1924; D. Kerner,
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Krankheiten sroaaer Musiker, II., St~ttgart 1969, otr.
77-93 (~vedena, aa neÚplně, l i teretu.ra o Smebnovi
chorobě).

o poadstalosti Bed~icha Smet~, Bov'
3, 1920, str. 67, 295.
6/ Clohu jednatele v zálelitoateoh provozovtni a vydáván!
· .Smetanových dil natával od r. 1882 Josef Srb-Debrnov.
T~to funkci TJkonával 1 po Smetanovi amrti, kdy ae v
tomto aměr~ stále vice exponoval Smetandv ui Josef
Sohwars. Od r. 1895 naní dokladd o stvoich aeai Debrnovem a Sohweraaa. Srb-Debrnov ae~el r. 1904. R. 1905
bylo obnoveno projednáváni posdataloati.
7/ Ad. Piakáaek, Z posledních chvíli Bed~icha Smet~,
Zlatá Praha 33 1 1916, str. 378•379.
8/ Bohemia 1884, ě. 114, 24. 4oJ Prager Zeitung 1884,
a. 95, 24. 4•1 Pokrok 1884, č. 155, 25. 4oJ Politik
1884, č. 109, 25. 4.J Prager Abendblatt 1884, č. 96,
25. 4. (V ostatních praiakýoh listech ae ne~v6dí den,
k47 byl Smetana p~ijat do ústavu.) Dalibor 6, 1884,
a. 16, str. 156, 28. 4•J J. Srb-Debrnov, Poslední rok
se iivota Bed~icha Smetany (Dalibor 7, 1885) ina
J. Čeleda, smetandv 4~ ediluje (!ivot a dílo Jos.
Srba-Debrnova), Praha 1945, str. l68J J. Vilím, Dosu4
neználú paměti o Bed~ichu Smetanovi a jeho pobytu v
Jablkynicích, Mladá Bolasl*f 1925, str. 29•301 B. Havlín, Trpitelsk1 livot Bed~ioha Smétany. Zničeni jeho
rukopiad, Bolealavan a, 1934, etr. 217J Em. Sedláček,
Poslední nobyt Bedřicha Smetany v Jablkenioích, Boleslaven a, 19)4, str. 224.
9/ Emil Tr,val (KUDr. v. Walter), Smetana wa:Lrajíci,Zvon
9,1909, a. 35, etr. 547•549.
10/ Vl. Balthaaar, Bedfich Smatma, Praha 1924, str. 78•79.
ll/ Ant. Heverech, O ohorobi miatra Bedřicha Smetany, ~a
aopi~ l'kařd ěeakých, 6), 1924, a. 20, str. 761-765.
12/ Dle neově~en' Ústni tradice nal,sá ae Smetandv chore5/

J.

Květ, ~pisy

Čechy
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bopis ve Vídni.
13/ B. Havlín, Trpitelský život Bedřicha Smetany, str. 218 .
14/ o. Šourek, Život a dílo Antonína Dvořáka, IV, Praha
1957 (2. vyd.), str. 152-155, 172 .

Edice
1/
1904, 22.
Batkovi.

června,

Wien. Dopis Josy Will dr. Karlu

Sehr geehrter Herr Doctor,
selbstverstandlich hatte ich nicht die Absicht, von den
Erben nech dem verewigten Meister Dr. Ant~ Dvořák eine
augenblickliche Zalung des restlichen Honorars von 600 K
fUr die Uebersetzung der Oper Rusalka zu erzwipgen, sondern es handelt sich mir um die Feststellung des Rechtsstandpunktes.
leh wšre doch selbstredend nicht euf eine Verschiebung
der Honarzelung /1/"bis nech der ersten AuffUhrung bei der
Wiener Hofoper" eingegangen, wenn mir nicht Meister Dvořák
selbst in dem Kartenbrief vom 16. Dezember 1901, worin er
mir den Vertragsebschluss und die Ratenzalung vorschlug,
eusdrQcklich der zeitpunkter ErstauffUbrung mit dem Mšrz
des folgenden Jahres (1902) angegeben hatte, insbesondere
da wir von der ursprUnglichen Abfindungssumme von 2000 K
euf 1600 K und endgiltig auf 1200 K fUr sšmtliche Rechte
herabgegangen waren. leh hatte euf Grund dieser eusdrucklichen Zusage des verblichenen Meisters einerseits und infolge der in's Unabsehbare sich verschiebender AuffUhrung der
Oper andererseits lange schon auf der Zalung der 2. Rate
bestehen konnen, wenn ich nicht eus persanlicher Rucksicht
tUr den Meister devon ebgestanden wšre. Mir 1st durch diese
Verzogerung nicht nur ein pekunišrer, sondern auch ein literarischer Schaden erwachsen.
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Ich selbst habe mich weniger im persanlichen Interesse
ale vielmehr aus autrichtiger Verehrung fUr den Meister oft
und energisch um dae endliche Zustandekommen der AuffUhrung
bemUht, indem ich sogar Schritte bei einer hochgestellten
Persanlichkeit in der Sache unternommen habe, und darum auch
geg l aubt, ein 1utgegenkommen von Seite der werten Familie
Dvořák verdient zu haben.
leh werde auch weiterhin nichts unversucht lassen, die
baldige AuffUhrung der Rusalka in der Wiener Hofoper doch
nech durchzusetzen.
Schliesslich muss ich noch bemerken, dass aus Ihrem
geschatzten Schreiben vom 17. 1. m. nicht ersichtlich 1st,
ob Sie, sehr geschatzter Herr Doctor, diesee im eigenen Namen, oder in Vollmacht eines, mehrerer oder samtlicher Erben an mich gerichtet haben.
Mit der vorzÚglichsten Hochachtung
Josa Will.
Wien, Unt. Hetzendorf (XII/4) Schloglgasse No J4

2/
Část dílčího inventáře pozůstalosti Antonína Dvořáka
ad A V 299/4/6
VI.
a/
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Kor~

Skladby, hudebniny a knihy
Jednotlivě
Rukopisy netištěné
Symfonie Es dur z r. 1874
300,Symfonie B dur z r. 1865
200,Symfonie d moll z r. 1874
300,Tragická ouvertura z r. 1870
50,Koncertní ouvertura "Král a uhlíř"
z r. 1871
60,Kvintetto z r. 1861
30,Symf. báseň pro orkeetr z r. 1864
20,Kvartetto z r. 1862
30,Král a uhlíř
100,-

Ohmem

2S8

39. Jakobín
40. Čert a Káča
41. Rusalka

100,300,-

42. Armida

400 -

soo,2 390,-

b/ Rukopisy tištěných věcí - originály
43. Quertet Es dur op. 51
44. Symfonie d moll op. 70
45. Koncert pro cello op. 104
46. Symfoaie "Z nového světa" 149 žalm
47. Koncert klavírní op. 33
48. Soherao oapricoioso op. 66
49. Zpěvy • novořeckých písni op. 50
50. SvateDRí košile
51. Slovanaké tance
52. Americký prapor
53. Ze §waevy
54. Ouvertura Příroda
55. Ouvertura Karneval
56. Ouvertura Otello
57. KviJI.tett
se. Píaei \ohatýrská
59. Syatoaie G dur
60. Quartett J ma3or
61. Zlatý kolovrat
62. Holoubek
6,3. Dualq

64.
65.
6i.
67.

Trio g moll

S111ton1e F dur
Rtfluitm
l:a3 etá fyl
~~. SymtGDioká variace
69. Hua1tak'
70. Poleda1ot

7l. VocJJúk

10,20,-

s,25,10,-

s,s,20,-

so,10,10,10,-

10,10,20,20,20,10,20,20,40,20,20,-

so,-

20,-

10,20,~

so,20,-

•
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72. Hymnus
73. Quar v~ tt As dur
74. Trio moll
75. sv. Ludmila

·-

40,20,10,50,680,-

c/

Tištěné

hudebniny
Vodník
Otello
Quartet As dur

76. Dvořák,
77.
"
n
78.
79. Brahms, Písně
Symfonie
80.
"
~

Bl.

"

Rhapsodie

82. Smetana, Tajemství
Dalibor
83.
"
84. Wagner, Walkiire
Tristan und Isolde
85.
"
86. Gluck, Armide
87.
" Iphigenie in Aulis
88.
" Iphigenie in Teuris
n
Alceste
89.
90. Liszt, Kristus
91.
" sv. Alžběta
92. Fibich, Šárka
93. Bendl, Štědrý den
94. Beethoven, Mše
Trio
95.
"
96. Bach, Pašije
97. Mozart, Kantáta
98. Chopin, Klavírní kousky
99. ll4endelssohn, Eliáš
100. Schumann, Klavírní kousky
101. Charpentier, Louisa
102, Berlioz, Prokletí Fauste
103. Boi to, Mephisto
104. Lortzing, Undine

3,2,4,0,60
3,1,3,3,3,2,1,1,o,6o
1,5,3,3,2,0,50
1,0,60
o,8o
o,6o
o,6o
0,60
4,1,3,1 -
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54,90
d/
105.
106.
107.
106.
l (JJ.

n o.

Knihy
Bible - Starý a Nový zákon
Život Ježiěe Krista
Hansliok, Musikalisch des Schones•/
Zeyer, Karolinská epopeje
Hayavata b/
Běkolik anglických knih (8)
Skladby, hudebniny a knihy celkem

2,2,-

•

3.1,1,-

........

12,-

3 136,90
z

Poznámky
a/
b/

,.;

Hanaliok, Vom Musikaliach-Schonen.
? Longfellow, The song of Hiawatha

Správně:

•
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Václav

L e d v i n k a

K UKONt•:Nf ČINNOSTI SBORU PRO ZŘÍZENÍ
ČESŮHO NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE
Vybudovánim monumentální divadelní budovy podle plánů
architekta Josefe Zítka a jejím obnovením a znovuvybavením
podle zdokonaleného projektu architekta Josefe Schulze po
zhoubném požáru z 12. 3rpna 1881 splnil Sbor pro zřízeni
če•kého národního divadla v Praze hlavni Úkol, který měl
vepsán v prvním článku svých stanov l/. .T eho členové neměli
v Úmyslu překročit stanovami vyt.čený cil, "architektonické
dokončeni, Úplné zřízeni a důstojné materiální nadání" národní scény, a nehodlali se ujmout sami provozováni divadla. Proto roku 1880 Sbor zřídil ze svých členů, ze zástupců
správy Prozatímního divadla a z vybraných spisovatelů a novinářů divadelní komisi, která měla za předsednictví F. A.
Šuberta vypracovat návrh na budoucÍ organizaci správy Národního divadla. Z iniciativy komise se 21. listopadu 1880
ustavilo podnikatelské Družstvo Národního divadla, jemuž
Zemský výbor JO. prosince 1880 zadal provozováni a správu
Národniho divadla.
Vůdčí Úloha Sboru pro zřízení českého národního divadla jako iniciátore a organizátora vybudováni reprezentativní národní scény formálně skončila dnem 18. listopadu l88J,
kdy předseda Sboru ~. L. Riege~ slavnostně předal obnovenou
a dokončenou budovu Národniho divadla 'intendantovi Zemského
výboru Jakubu Škardovi a jeho prostřednictvím představite
lům Družstva Národního divadla Emiliánu Skramlíkovi, starostovi hlavního města Prahy, a divadelnímu řediteli F. A.
Šubertovi. Řada významných osobnosti Sboru patřila přiroze
ně mezi podílníky Družstva. Sbor sám jako korporace se však
aktem z 18. ~istopadu l88J fakticky vzdal dalšího přímého
vlivu na řízení Národního divadle. V důsledku toho v následujícím období výrazně ustoupil do pozadí a byl zcela za-
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stíněn Družstvem. Jeho Úloha poklesla natolik, že v souvislosti s právě probíhajícími oslavami 100. výročí otevřeni
Národního divadla byl předním znalcem dějin českého divadla
dokonce publikován názor, že Sbor 18. listopadu 1886, tři
roky po uvedeném předání budovy Národního divadla, ukončil
svou činnost 2 1. Tomuto tvrzení však odporuje řada Údajd,
vč etn ě těch, které již byly publikovány ve starší literatuře. Vyplývá z nich nepochybně, že Sbor existoval i po roce
1886 a vyvíjel pravidelnou, byt již nepříliě významnou čin
nost v těsné vazbě na staročeské Družstvo Národního divadl._
s nímž byl spjat četnými osobními pouty. Jeho Úloha opět p~
ně kud vystoupila do popředí od devadesátých let, kdy se stalo ak~uálnim vybudování druhé české divadelní scény v Praze. Zejména v letech l8q8-l904 Sbor spolu s Družstvem a se
skupinou kolem v. štecha usiloval o postavení nové divadelní budovy a podílel se na založeni Tylova sdružení pro vystav ění a řízení českého divadla v Praze. Získal i právo
uspořádat loterii ve prospěch této stavby. Četná jednání o
sdružení finančních prostředkd. a o získáni vhodného stavebního místa však nakonec ztroskotala. Teprve tento neÚspěch,
spadající do roku 1904, podlomil jak se zdá postupně aktivitu Sboru Jl . Jako Úředně regiAtrovaný činný spolek však
Sbor ani tehdy nepřestal existovat. Vedle jeho vlastního
dochovaného archivu 4 / o tom vypovídají některé dosud neznámé dokumenty z fondu bývalého spolkového oddělení Policejního ředitelství Praha, deponované dnes jako součást
fondů ÓNV-NVP v Archivu hlavního města Prahy 51.
Z uvedených dokumentů je zřejmé, že ještě k 27. srpnu
1890 provedl Sbor pátou a poslední Úpravu svých stanov a
že vyvíjel činnost bez jakéhokoliv přerušení. Konal pravidelné valné hromady a volby výboru, které byly řádně ohlašovány policejnímu ředitelství. První záznam o Sboru pro
zřízení českého národního divadla v knize č. IX nové řady
spolkového re j stříku police.iního ředitelství, datovaný
26. březnem 1894, uvádí jako vedoucí představitele Sboru

•
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předsedu

prof. Jiřiho Pacolda, ~stopředsedu sochaře Bohuslava Scbnircha a jednatele JUDr. Josefa Pernera 61. Ještě
po vice než deseti letech od defini tivniho o'tevřeni Jiárodniho divadla stály tedy v čele Sboru osobnosti, které sehrály vedouci Úlohu při znovuvybudování divadelní budovy
v lete ch 1881-1883 77 • Dne 2q. května 1896 byl předsedou
Sboru zvolen Bohuslav Scbnirch a zůstal jim až do své smrti
)0. září 1901. V jeho rukou se spojilo vedeni Sboru a v
kulturnich otázkách velmi vlivné Umělecké besedy, jejimž
byl Schnirch starostou od roku 19q4 8 1. Toto spojeni pak
trvalo i po Scbnirchově Úmrti, nebot roku 1901 se předse
dou Sboru stal František Herites, který byl od roku 1897
předsedou literárniho odboru a od roku 1903 do roku 1909
starostou Umělecké besedy. Heritesův nástupce ve funkci
předsedy l i terárniho odboru (1903-1913) a starosty -Umělec
ké besedy (1913-1920) František Bilý byl rovněž od roku
1908 členem výboru, jednatelem a pokladníkem Sboru 91.
Posledni řádnou volbu výboru vykonala valná hromada
Sboru pro zřízeni českého národniho divadla dne 18. prosince 1915. Předsedou byl opětovně zvolen František Herites,
místopředsedou Václav štech, pokladnikem František Bílý,
jednatelem Viktor Dyk a zapisovatelem František Sekanina.
Záhy poté však činnost Sboru definitivně ustala. Příčinou
byly především válečné události, které nejen podstatně omezily možnosti aktivity českých národních spolků, ale dovršily také Úpadek kdysi značného j~ěni Sboru. Dokumenty spolkového rejstříku nehovoří dokonce sni o Účasti Sboru na
oslavách 35. výročí otevřeni Národniho divadla, které se
na jaře 1918 staly významnou politickou manifestaci českého
národa.
Teprve na opakované výzvy I. odděleni policejního ře
ditelství z let 1922-1923, aby bylo nahlášeno stáva'jici
složeni výboru, sdělil 23. dubna 1923 Fr·antišek Herites, že
Sbor pro zřízeni českého národního divadla se nachází v
likvidaci. Návrh na rozpuštěni spolku měl být předložen na
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valné hromadě připravované na květen 1923. Valná hromada se
nakonec konala až 7. října 1923 v místnostech Spolku čes
kých spisovatelů beletristů Káj ne Bárodní třídě č. 18. Přes
oznámení v denním tisku se však dostavilo pouze sedm členů
(F. Herites, F. Sekanina, L. Novák, J. K. Urbánek, B. Šaloun, J. Borecký, F. s. Procházka) a schůze podle stanov
nebyla způsobilá spolek rozpustit lO/. Rozhodla proto pouze,
že ceny "ruská" a Gre.bovského, udělované Sborem, budou svě
řeny Spolku českých spisovatelů beletristů Káj a zbylé peněžní jmění 3882,22 Kč bude odevzdáno Penzijnímu fondu Bárodního divadla. Poté zvolila likvidační komisi ve složení
J. K. Urbánek, F. s. Procházka a B. Šaloun, která měla Úřed
ně projednat rozchod spolku, provést schválená opatření a
uskutečnit vlastní likvidaci.
Uveřejnění zprávy o ukončeni činnosti Sboru pro zříze
ní českého národního divadle. v Óředním listě z 20. října
1923 však vyvolalo nečekané komplikace. Proti oznámenému
dobrovolnému rozejití Sboru vystoupil předseda Českého literárního sdružení Karel Petr, Novotný, který T přípisu Zemské správě politické, datovaném 2. prosince 1923, napadl
oprávněnost valné hromady ze 7. října k rozpuštění Sboru a
požadoval naopak oživení jeho činnosti. Poukazoval na to,
že při příležitosti oslav 35 . výročí. Wárodní.ho di'liadla v roce 1918 podal spolu s dalšími osobami a s řadou korporací
přihlášku do Sboru, která nebyla vyřízena ani kladně ani
záporně. Stejně tak nyní., v roce 1923, shromáždil Údajně v
Českém literárním sdružení přihlášky jednotlivců a korporací, reprezentující více než 50 000 osob, jež mají zájem na
další existenci Sboru a chtějí v něm pracovat.
Vystoupení Novotného přimělo Zemskou správu politickou,
aby uložila policejnímu ředitelství přešetřit celou záležitost. Ve dnech 4.-18. ledna 1924 byli proto předvoláni a vyslechnuti F. Herites, J. K. Urbánek, B. Šaloun i K. P. Bovotný. B. Šaloun předložil též dopis od v. Šteche z Brna,
z něhož vyplývá, že Sbor se rozešel vlastně ze Štechova

.
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podnětu, a kopii Štecho~a dopisu Edvardu Hegnerovi z České

.

ho literárního sdružení, odmítající návrhy Novotného skupiny. V prvním dopise je mimo jiné uvedeno, že řéditel brněn
ského Národního divadla odmítl návrhy na oživení Sboru i při
osobní návštěvě K. P. Novotného v Brně ll/
Přestože se členové Českého literárního sdruženi jak
vidno pokouěeli získat některé ze starých významných členů
Sboru pro jeho d~lší činnost, Herites, Urbánek i Šaloun zastávali při vyšetřování názor, že Sbor svůj Úkol vyťyčený
stanovami splnil a že není tudíž důvodu k jeho další existenci. Podle Šalounova prohlášeni měl Sbor v říjnu 1923
již pouze kolem 40 členů (napočítáno kolektivní členství
korporací a spolků), jejichž pasivita a nezájem se projevily po několikaleté nečinnosti i v tom, že se nedostavili ani
na závěrečnou valnou hromadu. K akci Novotného a jeho skupiny uvedl Herites, že těmto osobám jde o to, aby oživením
Sboru "obdrželi jakousi tribunu, pomoci níž by mohli vyvíjeti nějaký vl·i v na nynější správu a vedení Národního divadla a činnost jednotlivých členů správy a ředitelství podle své vůle kontrolovati".
Jednoznačně odmítavé stanovisko vedoucích představite
lů Sboru k pokusům o udržení jeho další existence nepocb7bně přispělo k tomu, že I. odděleni policejního ředitelství
se nakonec přiklonilo k názoru člena likvidačního výboru
B. Šalouna, že K. P • .Novotný a společnici nebyli vlastně
nikdy přijati za členy Sboru a že tudíž nemají legitimní
oprávněni k protestu proti usnesení valné hromady ze 7. říj
na. V tomto smyslu formulovalo policejní ředitelství 4. bře
zna 1924 své vyjádřeni Zemské správě politické. Zemská správa politická poté výnosem z 21. června 1924 vzala dobrovolné rozejití Sboru Úředně na vědomí a nařídila policejnímu
ředitelství jeho vymazáni ze spolkového rejstříku. Dne s.
č ervence rovněž definitivně odmrštila námitky a žádost K.
P. Novotného.
Sbor pro z ří zeni č eského národní ho divadl a v Praze ,
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který jako reprezentativní orgán nastupující české buržoasie stál u zrodu první národní scény a dokázal podvakrát
postavit • vybavit její skvostnou monumentální budovu,
přestal po sedmdesáti čtyřeóh letech činnosti s konečnou
platností existovat.

•

Poznámky
1/

2/

3/

4/
5/

6/
7/

PrTDí stanovy Sboru byly Úředně schváleny 12. 12. 1850.
Upravovány byly k 16. 5. 1854, 6. 1. 186) a 13. 4.
1880. AMP, fond Spolkové oddělení odboru vnitřních
věcí tDv/BVP, sign. SK IX-6.
F. Černý, Definitivní otevření Národního divadla. Budování Národního divadla v Praze, 1883-1983, 10. pokračo
vání, Květy 33, 1983, č. 1, str. 62-63.
K průběhu událostí v 1. 1898-1906 viz např. F. A. Šubert, Dějiny BárodnÍho divadla v Praze 188)-1900,
Praha 1908, str. 611-6)9J V. Tille, Činohra Národního
divadle od roku 1900 do převratu, Dějiny Bárodního
divadla, Praha 1935, str. ll-27J Dějiny českého divadla III, Praha 1977, str. 298-388pass.
Je uložen v divadelním oddělení Bárodního muzea.
AMP, fond Spolkové oddělení odboru vnitřních věcí
ÚRV/BVP (býv. spolkový katastr Policejního ředitel
stTi Praha), sign. SK IX-6.
Tamtéž. Starší dokumenty spolkového katastru Policejního ředitelství Praha jsou uloženy v SÓA Praha.
Prof. Jiří Pacold (18)4-1907), profesor pozemního stavitelství na ČVUT, se stal po požáru BD předsedou stavebního výboru Sboru a spolu s tehdejším místopředsedou
Sboru Jakubem Škardou a arch.Josefem Schulzem řídil obnoTU zničené budovy. Sochař Bohuslav Schnirch (18451901) po svém návratu z Říma(l873) měl rozhodující podíl
na sochařské výzdobě BD,která dovršila monumentální n011~t-

•
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8/
9/
10/

renesanční koncepci Zítkova a Schulzova objektQ,
AMP , Spolk. odd., eign, SK IX-12 .
AMP, s~ olk. odd., sign. SK IX-6, JX-12.
Potřebh~ byla Účast alespoň 50 člend a soQblas dVOQ

ll/

Opisy dopisd z 19. 1. 1924 viz níže v edici 5/.

třetin přítomných.

Při loby

I.

Přehled předsedů,

mís t opředsedů a jednatelů
Sboru pro zřízení českého národního divadla v Praze
v letech 1894-1923

Předsedové:

Místopředsedové:

Jednatelé:

II.

Jiří Pacold
BohQslav Schn1rch
František Herites
Bohuslav Schnirch
Vladimír Škarda
František Schaffer
Václav štech
Josef Perner
Adolf B, Dostal
Alexander Gluckselig
Václav šteoh
František Bílý
František Sekanina
Viktor Dyk

1894-1896
1896-1901
1901-1923
1894-1896
1896-1901
1901-1908
1909-1923
1894-1901
1901-1907
1907-1909
1908-1909
1908-1909
1909-1915
1915-1923

Likvidační yjbor SborQ pro zřízení českého národního
divadla v Praze, zvolený valnou hromadou 7, října 1923

Předseda:

Členové:

František s. Procházka, spisovatel
Josef K. Urbánek, ředitel Mozartea
Bedř~ ch Šaloun, ředitel nakladatelství Zora
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Edice
/Edice zahrnuje vybrané dokumenty z fondu AMP, Spolk. odd.
OVV BVP, sign. SK IX-6, Sbor pro zřízení českého národního
divadla./
1/

1922, 18.

července,

Praha
Přípis I. oddělení Policejního ředitelství v Praze
Sboru pro zřízení českého národního divadla, požadující zasl ání seznamu členů stávajícího výboru Sboru.

Spolek Sbor pro zřízení českého národního divadla v
Praze neoznámil sem od 24. 12. 1915 své funkcionáře. Posledně zde vyznačení funkcionáři jsou: předseda František Herites, spisovatel, Praha II, 1060, místopředseda Václav Štech,
spisovatel, Král. Vinohrady čp. 1250, jednatel Viktor Dyk,
spisovatel, Král. Vinohrady čp. 1118.
Ctěnému Sboru pro zřízení českého národního divadla
v Praze (předseda pan František Herites, spisovatel v Praze II čp. 1060).
Na základě § 12 zákona o právu spolčovacím žádám za
zaslání seznamu členů nynějšího výboru s udáním adres a
funkcí. Připomínám, že od 24. prosince r. 1915 nebyla zde
hlášena volba výboru.
Martinec Fr.
18. 7. 922

/Ke konceptu pr~p~su připojeny i dvě urgence ve stejné
z 19. 12. 1922 a z 12. 4. 1923./

věci

2/

192) 1 2). dubna, Praha
Oznámení Františka Heritese Policejnímu ředitelství
v Praze, že Sbor pro zřízení českého národního divadle v
Praze je v likvidaci.

..
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Policejnímu ředitelství v Praze uctivě oznamuji, že
Sbor pro z ří zení českého národního divadla v Praze nalézá
se v likvid n i . Správní výbor spolku usnesl se na tom, aby
svolána byl a valná hromada a předložen jí návrh na rozpušt ě 
ní spolku. Tato valná hromada má se konati v květnu měsíci
a bude včas oznámena policejnímu ředitelství v Praze.
V Praze, 2J. dubne 192J
Fr. Herites (Poříč J7-1060/II)
spisovatel, ohlášený předseda
Sboru pro zřízení Nár. divadle v Praze

Jl

192J, 7. října
Zápis z valné hromady Sboru pro zřízení českého národního divadle v Praze, konané v místnosti Spolku českých
spisovateld beletristd Máj.
Poněvadž ee o 1/2 10 h. stanovami určený počet člend
nesešel, zahajuje předseda p. Fr. Herites jednání o hodinu
později podle předpisu § 10 stanov. Konstatuje, že byla
valná hromada podle stanov denními listy řádně svolána a že
jest po uplynutí čekací hodiny schopna se usnášeti o běž
ných záležitostech. Ředitel Šaloun předkládá zprávu pokladní, podle níž vyplaceno rozhodnutím výboru z JO. 9. 1919 z
ceny ruské Kč 2000,- p. dru A. Dvořákovi jakožto cena za
drama Husité, na Smetandv pomník usneseno vyplatiti Kč
5000,- a ceny ruská i Grabovského doplněny každá na 4000,KČi tedy že zbývá spolkové jmění Kč J882,22 kromě úrokd do
JO. 6. 192J, jež Zemská banka dosud nepřipeala. Práva obou
cen, ruské i Grabovského, usnesl se výbor svěřiti Spolku
českých spisovatelů beletristd Máj. Pan ředitel J. K. Urbánek přednáší z~rávu revizord, podle níž byl závěrečný ~čet
pokladní revizory zkoumán, s doklady srovnán a správným
shledán.
Valná hromada na to obě zprávy schvaluje a uděluje
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výboru absolutorium. Poté pan předseda oznamuje, že byl
výborem připraven návrh na rozchod spolku, odůvodněný tím,
že Sbor splnil všecky Úkoly, jež mu byly stanovami uloženy,
a že není tu již podmínek a d~vod~ pro další jeho existenci.
Poněvadž však se nesešel ~ 10 stanov určený počet člen~,
aby se valná hromada na rozchodu mohla usnésti, a poněvadž
stav členstva je takový, že neni možno tak velký počet čleD
s tva do valné hromady dostati, navrhuje p. předseda, aby
byla zvolena likvidační komise, která by oznámila Úřadům,
že se Sbor rozchází, a která by podle ~ 24 stanov odevzdala
zbývající jmění Penzijnímu fondu Národniho divadla. Návrh
tento jedno~slně schválen. Na to zvoleni za členy likvidační komiRe pp. řad. J. Urbánek, řed. F. s. ProcházkA a
B. Šaloun. Tím jest činnost výboru ukončena a p. předseda
závěrečným doslovem končí jednáni valné hromady, činn.oet
výboru i Sboru, jehož práce v dějin~ch českého národa átoleti devatenáctého zanechává památku významu neobyčejného.
L. Bovák v.r.
Fr. Herites v.r.
Jos. Kal. Urbánek v.r.
Fr. Sekanina v.r.
Bedřich Šaloun v.r.
Dr. Jaromír Borecký v.r.
Fr. s. Procházka v.r.

4/

1923, 2. prosince, Praha
Žádost předsedy Českého literárního sdruženi K. P.
Bovotného Zemské správě politické v Praze, aby oznámeni o
zániku Sboru pro zřízení českého národního divadla v Praze
nebylo vzato Úředně na vědomi.
Veleslavné Zemské politické správě - oddělení II. slavného Policejního ředitelství v Praze.

prostřednictvím

Ačkoliv

na valné hromadě Sboru pro zřízeni Bárodniho
divadla v Praze dne 7. října 1923 bylo dle ~ 24 stanov
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usneseno toliko předati jměni Sboru toho Penzijnímu fondu
Národniho divadla, bylo vzápětí na to uveřejněno v Úředním
listě republiky naší, jako by se byl Sbor ten r o z a š e 1 • Takovéhoto usneseni však ve Sboru v ů b a c učiněno
ne by 1 o • - Na valné hromadě dne 7. října 1923 bylo
přítomno toliko 8 osobnosti, a. proto tam usneseni takové
ani padnouti n e m o h 1 o , protože dle druhé věty § 10
stanov Sboru bylo by zapotřebí k usnesení takovému nejen
přítomnosti alespoň p a d e s á t i
členů, ele z nich muselo by se pro návrh takový vysloviti nejméně 34 přítom
ných, tj. 2/3 - což v daném případě vůči Úřadům prokázáno
nebylo. - Členů má Sbor doposud n ě k o 1 i k t i s i ~ ů 1 je nerozhodne, že po léta od nikoho z nich příspěvky
žádné požadovány nebyly, když ve stanovách není určeno, že
by čienstvi pomijelo za takovýchto okolností samočinně. I
tím, že se na valnou hromadu nedostavili, dali tito členové
najevo, že n e s o u h 1 a s i s uveřejněným prQSramem
schůze té - totiž a rozchodem Sboru a jeho likvidací. Ókol Sboru byl splněn jen ve své části prvé - vybudováním a architektonickým vypravenim i zajištěním Národního
divadla v Praze, o jehož vybudování má Sbor tento zásluhy
nehynoucí1 druhá část Úkolu Sboru, vytýčená ve druhé větě
§ 1 stanov slovy "péče o zvelebení českého dramatického
umění vůbec", je Úkolem věčným, který tudíž odůvodňuje i
dle intencí velikých jeho zakladatelů dr. ~antiška Palackého, dr. Františka Ladislava Riegra, Karla Erbena etc. v ě č n é trváni Sboru i p o d o b u d o v á n í Národniho divadle jako prvého důstojného stánku českého umění
dramatického. Proto podepsaný přihlásil se dne 7. dubna 1918 jako
člen Sboru toho a pomocí tisku (no?in) způsobil, že ještě
před oslavami Národniho divadla v květnu 1918 byly Sboru
z různých končin dnešni republiky naší zasílány hromadné
projevy od osob a korporací, ochotných ku členství a delší
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činnosti ve Sboru tom. - Dne 1. června 1918 podal pak podepsaný Sboru písemný návrh na změnu stanov. - Do dnešního dne
však ve Sboru tom nebylo ani kladně, ani záporně rozhodnuto
o přihlášce mé a oněch delších hromadných, čímž nám bylo
znemožněno působiti ve Sboru a oživiti jeho, po léta zanedbávanou, činnost. - Také o mém návrhu z 1. června 1918
na změnu stanov nebylo podnes ve Sboru tom nikterak rozhodnuto. V posledních týdnech soustředil podepsaný v Českém literárním sdružení v Praze - jehož je podepsaný od r. 1920
předsedou - pro Sbor zmíněný přihlášky jednotlivců i korporací, reprezentujících více nežli 50 000 osob, které vesměs
projevují zájem na dalším trvání Sboru a ochotu pracovati
dále ve Sboru tom dle Úkolu, ve druhé větě § 1 stanov mu
pro věky určeného. Dle dohody se zástupci těchto as 50 000 osob na dnešní schůzi ČLS docílené, dovoluje si podepsaný tímto vznésti
zdvořilou p r o s b u , aby oznámení o zániku Sboru k Úřednímu vědomi vzato n e b y 1 o proto, že usnesení o tom
dle stanov nutné n e s t á v á - a dále, aby byl Sboru
dán pokyn, aby ve výboru i ne valné hromadě nechal věcně
vyříditi jak přihlášku moji ze 7. dubna 1918, tak ony další
a onen návrh na změnu stanov mnou dne 1. června 1918 Sboru
písemně podaný.
K. P. Novotný
předseda Českého literárního
sdružení v Praze - bytem
Praha VII, Kamenická 35.
V Praze dne 2. prosince 1923.

5/

1924, 19. ledna, Brno
Dopisy Václava Štecha Bedřichu Šalounovi a Eduardu
Hegnerovi, vyjadřující pisatelovo stanovisko k dobrovolnému rozchodu Sboru pro zřízení českého národního divadla

..
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v Praze a ke snahám skupiny kolem K. P. Novotného o oživení
jeho činnosti.
Opis.
Ředitel s tví Národního di vadla v Brně

dne 19. ledna 1924
Vážený pan Bedřich Šaloun, spisovatel, ředitel
nakladatelství Zora, Praha-Karlín, Královská tř. 50.
Děkuji za laskavé zprostředkování ve věci "Ženy". Právo jsem zakoupil a nové vydání se tiskne.
Pokud se mého stanoviska ve věci Sboru pro zřízení Wárodního divadla týče, poučí Vás nejlépe připojený oklepek
~istu, zaslaného p. Hegnerovi. Pan Novotný mne zbytečně v
Brně návštěvou obtěžova+, ale já mu krátce řekl, že se rozchod Sboru stal vlastně k mému návrhu a s mým plným souhlasem.
Příteli Heritesovi poslal jsem v červnu minulého roku
vše, co u mne zbývalo. Byl v tom i seznam členů Sboru (malá příruční knížka), jen at se přítel Herites doma poohlédne. Chcete-li však ~ti podrobný seznam členů Sboru, naleznete jej v doplĎku známého velkého obrázkového Šubrtova díla Národni divadlo, jež vydal Otto. Tam jsou všichni členo
vé, kteří roku 1883 žili, nebo .jako korporace neumírající
v seznamu se nalézali, uvedeni. Podívám se však, kdyby ještě v některém fasciklu něco zbylo, a to bych Vám ihned poslal.
Opětuje své díky, jsem s veškerou Úctou oddaný
1 příloha.
v. Štech .v.r.

19. ledna 1924
Velectěný pan Eduard Hegner, spisovatel, Královské
Vinohrady, liitranská 16.
Odpovídaje na dopis, z Českého literárního sdruzení
mně zaslaný, sděluji, že plně souhlasím s rozchodem Sboru
pro zřízení Národního divadla, jehož stanovy pro Úkoly, jež
Opis.

•
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mně

dopisem ze dne 15. ledna t.r. sdělujete , vůbec se nehodí .
Píšete-li, že máte 60 000 organizovaných Čechů, pak by
bylo nejlépe, abyste požádali každého z nich, by dal na
zřízení Dramatické rady, která Vám tane na mysli,5 , - Kč,
čímž budete míti ihned pohotově )00 000,- Kč . To jest slušný peníz, vůči čemuž /1/ nepatrný zbytek jmění Sb.o ru pro
zřízení Národního divadla neznamená nic.
Morálně pozvednete tuto Dramatickou radu, když ji neučiníte po příkladu jiných podobných institucí u nás s amozvaným sborem. Běží-li Vám o skutečný význam organizace ,
požádejte čelné dramatické spisovatele a vynikající odborníky, aby se této věci postavili v čelo. Jsou-li Vaše náhledy, o nichž bližších zpráv nemám, správné e povedou-li
toto ohnisko veřejností uznávaní autoři a divadelní orecovníci, pak jest neděje, že nám v této nové organizaci nap ři
bude nových klik, jimiž umělecký, literární e divadelní život tolik trpí.
Sbor pro zřízení Národního divadla vykonal svou povinnost, my, . kteří jsme jej za neutěšených dob vedli, marně
volajíce po spolupracovnících, uznali jsme, že jest záhodno, aby se rozešel, a proto na tomto rozhodnutí musíme
trvati.
S veškerou Úctou

1924, 4. března, Praha
Relace Policejního ředitelství v Praze Zemské správě
politické, shrnující výsledky šetření ve věci oprávněnosti
rozpuštění Sboru pro zřízení českého národního divadle
valnou hromadou ze 7. říjne 1923.
6/

Věc:

Sbor pro

zřízení českého

Předkládá

se Zemské

národního divadla v Praze.

správě

politické v Praze. s touto

•

•
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zprávou:
I. PoRlední- předseda výšeuvedeného spolku František Herites
nemůže říci, kolik členů měl spolek v době zvolení likvidačního výboru,.poněvadž spolek ~odle jeho sdělení již
dlouhá -léta nevyvíjel vůbec žádné činnosti a z toho dů
vodu nebyly také od členstva vymáhány dlužné členské
příspě.vky a nebyl veden řádný seznam členstva.
Bedřich Šaloun, člen likvidačního výboru, rovněž neví, kolik členů měl spolek v této době a dopsal o seznam
členstva Václavu štechovi, řediteli divadla v Brně, jenž
byl posledním místopředsedou spolku. Opisy dopisů ředi
tele štecha adresované Šalounovi a Hegnerovi se přiklá
dají (příloha 5). Jak z přiloženého dopisu vidno, pátral
Šaloun po seznamu členstva též u spisovatele Weniga, leč
žádného seznamu neobdržel. Dle prohlášení Šalouna byl
prý stav členstva v říjnu 1923, tudíž v době zvolení
likvidačního výboru tento: Mimo korporace bylo činných
členů asi 40.
II.Ohledně akce za Účelem oživení spolku se podotýká toto:
Herites zde prohlásil, že on sám nemá více žádného zájmu
na tom, aby spolek oživl, ježto týž dle jeho názoru svůj
Úkol vytčený stanovami splnil (příloha 1).
Josef Urbánek, ředitel Mozartea, předseda likvidač
ního výboru, potvrdil protokolární . výpověa Heritesa v
celém obsahu a vyčkává s provedením usnesení likvidační
ho výboru pouze na rozhodnutí Zemské správy politické.
Šaloun uvádí, že on sám nemá rovněž žádného zájmu na
tom, aby spolek byl oživ~, a pokud jest informován, nemají prý ani starší členové spolku podobného zájmu (pří 
loha 2). Není tu více podmínek pro další trvání spolku.
Šaloun předložil sem též výstřižky z novin jako doklad
o tom, že svolání valné hromady dne 7. října 1923 stalo
se podle výslovného znění § 9 platných stanov veřejnými
listy (příloha 6 a 7). Týž uvádí dále, že v členstvu
spolku byla v posledních létech Úplná netečnost a z toho
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důvodu byla prý také tak nepatrná Účast na valné hromadě dne 7. říjne 1923. Šaloun poukazuje dále na ustanovení § 24 stanov, z něhož prý možno vyvoditi, že by

v nouzovém p řípadě byla valná hromada kompetentní k usnesení rozejíti se, třeba by nebylo přítomno předepsa
ných 50 členů.
Václav Štech ve svém dopise adresovaném Bedřichu
Šalounovi dne 19. ledna 1924 podotýká, že rozchod Sboru
stal se vlastně k jeho návrh~ a s jeho plným souhlasem.
Seznamu členstv a žádného nemá. Dle jeho prohlášeni vykonal Sbor svou povinnost a jest záhodno, aby se rozešel, a proto on sám trvá ne tomto rozhodnuti.
III.K protestu spisovatele K. P. Novotného se podotýká:
Podle sdělení posledního předsedy Heritesa jde prý osobám stojícím za spisovatelem K. P. Hovotným v první řa
dě o to, aby oživením spolku oni obdrželi jakousi tribunu, pomocí níž by mohli vyvíjeti nějaký vliv na nyně:l
ší správu a vedení Hárodn:ího divadle a činnost jednotlivých členů správy a ředitelRtví podle své vůle kontrolovati.
Bedřich Šaloun uvádí, že podle jeho názoru není
Hovotný vůbec legitimován, aby podával protest proti
valné hromadě dne 7. října 1923, ježto není vůbec čle
nem spolku. Hovotný sám ve svém protokolárním prohlášení (příloha 3) uvádí, že se sice již v dubnu 1918 při
hlásil písemně za člena spolku k rukám jednatele Viktora Dyka, podnes však neobdržel žádného vyrozuměni o tom,
že by byl přijat za členA. Přihlášky ostatních nově ae
hlásících členů byly zaslány k jeho rukám a došly ho
teprve po prohlášeni likvidace spolku. Tyto přihlášky
rovněž zůstaly nevyř :C zeny .

Podle zdejší ho náhledu neměl Hovotný legitimace k
podáni protestu pr oti usnesení valné hromady ze dne 7o
října 1923, j ežto vůbec neprokázal, že se stal členem
uvedeného spolku, a dle zdejšího názoru není tudíž zá-

)07

vady, aby oznámení posledního výboru ze dne 10. řijna
1923 o dobrovolném rozejití se spolku bylo vzato na
vědomi .

S. II., dne 4. 3. 1924

13 podpisy

neči~elné/

1924, 21. června , Praha
Rozhodnuti Zemské správy politické v Praze, kterým se
Úředně bere na vědomi dobrovolné rozejití Sboru pro zřízení
českého národního divadla a udílí se pokyn Policejnímu ře
ditelství v Praze k vymazáni Sboru ze spolkového rejstříku.
7/

Spolek Sbor pro zřízeni
Sídlo: Praha. Rozejití.

českého

národního divadla v Praze.

Policejnímu ředitelství v Praze.
Oznámení o rozejití dobrovolném výše jmenovaného spolku, jehož ustaveni /má být: stanovy/ zdejším výnosem z
27. srpna 1890 č. 86 646 bylo /1/ schváleny, béře se na vě
domi. Okresní správa politická/Policejní ředitelství se vyzývá, aby jmenovaný spolek z vlastního rejstříku spolkového
vymazala.
Dr. Mimra

července, Praha
Policejního ředitelství v Praze K. P. Novotnému, že dobrovolné rozejití Sboru pro zřízeni českého národního divadla bylo Zemskou správou politickou vzato na vědo
mi dnem 21. června 1924.

8/

1924, 8.
Sděleni

Pan K. P. Novotný, spisovatel v Praze VII,Kamenická 35.
K podáni ze dne 2. prosince 1923 se

sděluje,

že dobro-
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•
volné rozejití spolku Sbor pro zřízení českého národního
divadla v Praze bylo vzato na vědomí výnosem Zemské správy
politické v Praze ze dne 21. června 1924, číslo 14 700 ai
1924, 2A - 7 660/2 ai 1924.

a.

7. 1924

Martinec
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PADESÁTÉ VÝROČÍ POLOŽENf ZÁKLADNÍHO KAMENE
NÁRODNÍHO DIVADLA V TISKU
Oslava 50. výročí položeni základního kamene Národniho
di.v adla v: roce 1918 se zapsala do dějin národně osvobozeneckého boje českého lidu jako jedna z nejmasovějěiéh a také nejdůležitějších politických akci širokých vrstev české
ho národa proti rakousko-uherské monarchii. Česká buržoasie,
která tuto oslavu zorganizovala, v jejím průběhu významně
posílila své postaveni uvnitř českého národního hnutí a
stala se za podpory socialistických představitelů uznanou
vedoucí silou vrcholícího zápasu za státní samostatnost l/
Jubilejní oslava, konaná "v době" - jak napsala Národní politika -"kdy smyslem českého národního snaženi
jest dosaženi samostatnosti" 2/, se měla stát podle záměrů
představitelů české buržoasie všenárodní manifestaci. Její
hlubší politický smysl měl být zdůrazněn delegací ostatních
porobených národů rakousko-uherské monarchie. Proto již
uvítání zástupců Slováků, Jihoslovanů, Poláků, Italů a Rumunů se změnilo v demonstrace, kterých se zÚčastnili i hosté z Čech, Moravy a Slezska.
Slavnostní shromážděni, uskutečněné u příležitosti
50. výročí položení základního kamene Národního divadla,
se konalo v Pantheonu Národniho muzea ve výroční den
16. května 1918 Jl. Oficiální projev přednesl dr. K. Kramář, který opět připomenul národní program, totiž "hájiti
nejen celistvost království, nýbrž vybojovati sobě spojení
celého národa československého". Ve stejném duchu promluvili i další řečníci, jako A. Jirásek, P. o. Hviezdoslav a
zástupci delegací ostatních národů Rakousko-Uherska. ·
České dělnictvo, organizované v sociálně demokratické
straně a národně socialistické straně, uspořádalo vlastní
vzpomínkovou schůzi v Plodinové burze 41. ·Tato schůze se
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změnila ve velkou manifestaci za sebeurčení českého národa
a za socialismus.
Slavnosti, spojené s oslavou 50. výročí položeni základního kamene Národního divadla, doplňoval bohatý kulturní program. Národni divadlo uvedlo toho dne Smetanovu Libuši. Po skončení tohoto představení se konala na Václavském
náměstí dvacetitisícová demonstrace 51. Na ni promluvil dr .
A. Rašín, který prohlásil, "že český národ neustoupí od cesty, kterou si vytkl a že ve svém spravedlivém boji setrvá
až do Úplného vítězství, do vybojováni samostatného česko
slovenského státu. VitězstTÍ sebeurčení národ~ nezmaří žádné násilí." Stejně bouřlivě jako projev dr. A. Rašína byly
přijaty i projevy dalších řečník~.
V. průběhu oslav došlo také k d~věrným rozhovor~ mezi
představiteli české buržoasie a představiteli dalších porobených národ~ monarchie. Její Účastnici opět požadovali na
rakousko-uherské monarchii, aby jim přiznala právo na sebeurčení, národní svobodu a život v míru 6/.
Podobně jako v Praze proběhly oslavy 50. výročí položení základního kamene Národního divadla i v ~iných městech,
jako například v Brně 7/ nebo také ve Vídni 8 • I zde měly
výrazně politický charakter.
Jubilejní oslavy byly Úředně přerušeny 18. května
9
1918 1. Pražské policejní ředitelství zvláštní vyhláškou
s okamžitou platností zakázalo pod pohrůžkou četnického a
vojenského zásahu všechna shromážděni i pNvody, nebot se
oslavy změnily v politickou demonstraci a ta měla řadu
"velezrádných příhod" lO/. Současně pražské policejní ředi
telství vypovědělo z Prahy jihoslovanské i další hosty, pohrozilo uzavřením Národního divadla a oznámilo zastaveni
Národnich listů ll/. Tak skončily jubilejní oslavy 50. výročí položení základního kamene Národniho divadla, jimiž
česká buržoasie manifestovala a upevnila své postavení
vedoucí síly českého národně osvobozeneckého hnutí.

.
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Poznámky
l/

Základní hodnocení

těchto

oslav, zatížené

některými

nepřesnostmi, přináší Přehled československých děj in,

díl II (1648-1916), svazek 2 (1900-1916), Praha 1960,
s tr. 1260. V ostatní vědecké literatuře není o těchto
oslavách většinou ani zmínka.
2/ Bárodní politika 36, č. 109, 12. května 1918, str. 4.
3/ Bárodní listy 58, č. 112, 17. května 1918, str. l-3.
4/ Právo lidu 26, č. 113, 17. května 1916, str. 1-4.
5/ Bárodní listy 58, č. 109, večerní vydání 17. května
1918, str. 1.
6/ Járodní listy 58, č. 110, večerní vydání 18. května
1916, str. 1.
7/
Lidové noviny 26, č. 134, 17. květne 1918, str. 3.
8/
Vídeňský denník 12, č. lil, 16. května 1918, str. 1.
9/
~střední jednota českého herectva připravovala vlastní herecké slavnosti ještě na 19. a 20. května 1918.
AMP, Spolk. odd. BVP (býv. spolkový katastr Policejního ředitelství Praha), sign. SK III-130.
10/ Socialistické listy 1, č. 1), 6. června 1918.
ll/ Národní noviny 7, č. 111, zvláštní vydání 18. května
1918, str. l.

Při

zpracování této komentované edice dvou závažných
publikovaných v tisku, bylo použito tisku, uloženého ve sbírce novin Archivu hlavního města Prahy (AMP),
srov. v. Hlavsa a kol., Archiv hlavního města Prahy. Prů
vodce po fondech a sbírkách, Praha 1955, str. 130-131 •

dokumentů,

•
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Edice
1918, 15 . května, Vídeň
Programový Úvodník Vídeňského denníku, objasňující
politický smysl oslav 50. výročí položení základního kamene Národního divadla.
1/

S 1 a v n é d n y p r a ž s k é •
Ke královské Praze upírají se v těchto dnech oči a
mysli všech dobrých Čechů, at již se nal ézají kdekoli. Nsdešla veliká chvíle, vzácná a slavná, ve které srdce všech
příslušníků prudce a v plném souzvuku bije, v níž celé naše nitro patří národnímu celku, jeho tužbám a vrcholným
snahám. Zítra bude tomu padesát let od toho okamžiku, kdy
byl položen slavnostně základní kámen k Národnímu divadlu
v Praze. Již tehdy, 16. kv ě tna 1868, nešlo o pouhou divadelní slavnost, ale o mohutný projev probuzené národní síly, jenž měl ve svých důsledcích i velký význam politický.
Již tenkráte se v národě chápalo, jak veliký čin se provádí obětavou a obtížnou akcí sebrání potřebných prostředků
na postavení důstojného stánku umění, který chtěl národ
vybudovati sobě. Jinde se staví chrámy umění z prostředků
veřejných, nám nezbylo, než prokázati, že si svépomocí
dovedeme nahraditi všelikou nepřízeň a Útisk. Pražské
slavnosti konaly se krátce po vyhlášení vnucené nám prosincové Ústavy, která rozdělila vládu v habsburské monarchii mezi Němce a Madery. Neuznali jsme nikdy této vnucené Ústavy a slavnost kladení základního kamene k Národnímu
divadlu se konala již ve znamení zahájeného odporu politiky české proti dualismu. Nejen P~aha, ale i celý český venkov prožíval dny činorodého vzrušení. Cítil, že se děje ně
co velikého, mimořádného, co bude požehnáním národa do pří
štích pokolení. Ze všech míst, jež byla nejdražšími českému
srdci, dopravovány byly do Prahy pro staveniště kameny do
základu. Přivezeny kameny z Vyšehradu, z Řípu, Blaníku,

•

313

Radhoště, z Trocnova, z Branky dobenínské, z Boubíne, Čer

chova, Práchně, Svatoboru a jiných míst. A kameny tyto po
celé cestě nadšeně vítány • .
Také po padesáti letech bude slavnost Národního divadla slavností všenárodní. Komu jen trochu možno, bude pospíchati do matičky Prahy a na českém venkově, ve všech zemích
české koruny i mimo jejich hranice ohlašuje se již veliká
řada slavností místních. Ale slavnostní dny pražské budou
míti v nejednom směru ještě i širší význam. Ze půl století
mnoho se změnilo a mnohé změnila zvláště světová válka.
V Praze sejdou se, jako kdysi, dnes ještě ve větším počtu
bratři slovanští. Přijdou Slováci, Slovinci, Srbové, Charvati, dostaví se Poláci, Rusíni, docela i Srbové lužičtí.
Mluví se i o Účasti Italů a zástupců jiných národů. V Praze se shromáždí zástupci národů, kteří jsou v této monarchii utiskováni. Není myslitelno, že by slavnostní dny nepřinesly i po této stránce značného Úspěchu. Všickni tito
národové, zvláště Češi a Jihoslované, jsou odkázáni na věr
né přátelství a společný postup. Národ československý a
Jihoslované dovolávají se svého práva na sebeurčení, usilují o vlastní samostatný život státní. Spravedlivé jejich
Úsilí naráží na zběsilý odpor představitelů starého centralistického a německého Rakouska. Tento odpor má dojíti výrazu v protičeských oktrojírkách, krajském rozdělení v
Království českém. Publikace jich byla prý oddálena jen s
ohledem na pražské slavnosti.
Ale veškeren odpor, všecko protičeské a protislovanské řádění ukáže se býti marným. Nezlomil nás politicky ani
rok 1867. Bojovali jsme proti vnucené Ústavě a již po čty
řech letech mluvilo se s národem našim jinak, jak o tom
svědčí fundamentálky a královský reskript zářijový. A
přes to, že sliby namohly býti splněny, nepokládali jsme
nikdy svoji spravedlivou věc za ztracenou. Dnes žádáme
ovšem daleko více než před padesáti lety. Chceme svoji
politickou svobodu. Neustaneme v zápase za tento vznešený
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cíl, dokud k němu nedospějeme. A t s e d ě j e c o k o 1 i I V tom s~slu, v této víře a naději pozdravujeme
pražské slavnosti!
Víd eňský denník 12, č. 111, 16. května 1918, str. 1.

1918, 25. kv ě tna, Paříž
Politické zhodnocení průběhu oslav 5-0. výročí položení základního kamene Národního divadla, uveřejněné v emigrantském tiskovém orgánu Československá samostatnost L' indépendance Tchécoslovaque.
2/

IÁROD

SOBĚ

Svoji k svému a vždy 'dle pravdy: Slovansko-latinská allianoe.
Velkolepé slavnosti na pamět 50tého výročí položení
základ ů k Národnímu divadlu.
Lid č~ský používá každé příležitosti, aby projevil
svou pevnou vůli po samostatnosti. Když loni poslanci, po
tříleté tuhé persekuci v zemi, vstupovali do parlamentu, od
Šumavy k Tatrám, odevšad doprovázely je hlasy lidu:
"Řekněte jasně a otevřeně před celým světem - chceme
československý státi - Mezi Vídní, Berlínem a Brestem Litevským čachrovalo se pojmem mír! Český lid hlasitě se ozval: Pryč s tímto paskvilem! Pro nás neni míru bez zřízeni
československého státu! - Czernin hodil po Čechoslovácích
slovem velezrada. Český lid mu dne 13. dubna svorně odpově
děl hromovým hlasem: Marné vzteky! Budeme mít československý
stát! A hned poté, prvý máj. Prohlášen za svátek českoslo
venského státu a celý národ od dě~ika k boháči nebojácně
manifestoval tuto velezr 1dul
Padesát let Nár odního divadla! 16. května bylo tomu
půl stoletip kdy cel ý československý národ kladl s pietou
a nadšením základy k budově v srdci Prahy, na niž hrdě zlatem si poznamenal "N á r od s ob ě". - Slavnostní řeč-

..
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.ník r. 1868 Dr. ~ladkov~ký věštil vítězství české věci,
věštil , že "z chrámu národního našeho umění rozvine se záhy
strom národní ho našeho života, jako hrdý kmen velebné lípy
slovanské". Padesát let prošlo v čekání. Proč asi? Na slavnostní hostině zdůraznil tehdy Dr. Rieger, že k d o
c h c e z v í t ě z. i t , m u s í u m ě t b o j o v a t
a m u s í u m ě t z a v ~ c t ř e b a i u m í r a tl
Slavnostní hostiny v r. 1868 zÚčastnili se vedle
S 1 o v á k ů zástup ci skorem všech národů slovanských,
nevyjímaje ni lužických S r b ů • A všichni C h o r v a t é , Sr b o v é , S 1 o v i n c i , P o 1 á c i , Ru s o v é , všichni krásnými slovy vyhlásili s o 1 i d á r n o s t j a k o h 1 a v n i p r o s t ř e d e k , ma j í - 1 i u t 1 a č e n í n á r o d o v é s 1 o v a n š t í se domoci svobody a samostatn o a t i •
Uplynulo padesát let. Doba těžká, politicky neplodná,
v níž tak mnozí očekávali spásu tím více, čím dáleji vzdalovali se od programu let 1868. - Muselo přijít tolik zkoušek, persekucí, prolité krve, aby národ vrátil se k tomu,
co hlásal před 50ti lety. Příležitostnější jest dnes okamžik nežli kdy jindy - jest třeba jen vytrvat - dokončit,
co započal v červenci 1914 prvý revoltující český voják.
Československý národ to mocně manifestuje při slavnostech
Národního divadla.
Jako r. 1868, i letos Praha ovšem trpící a hladovící,
vyzdobena českými a slovanskými prapory, jásala a vesele
vítala rodáky ze všech zemí koruny české i ze Slovenska a
dokonce i z Pruského Slezska. Přijeli Poláci, Chorvaté,
Slovinci a Srbové a český lid uvítal je s otevřenou náručí,
se stupňovanou láskou slovanského bratrství, zkrušeného
společným bojem a utrpením. "Beue Freie Presse" správně
praví, že slavnosti byly kongresem nepřátel Běmecka i všec~
kdož nenávidějí Rakousko-uhersko. z Bělehradu, Úžasně trpícího pod německo-madarskou okupací, přišel telegram. I lu-
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žičtí Srbové - statečná hrstka nejbližšího našim hranicím
kmene slovanského, o níž neprávem by se soudilo, že utonula
v germánském moři, omlouvá se, že zástupcům jejím byly hranice do Čech zavřeny! Také Rusínům haličským či uherským
bylo zabráněno přijíti do Prahy. Vzdor všem překážkám,
pražské slavnosti staly se skvělým projevem solidarity utl~
čených národů Rakousko-Uherska a Německa. Vysoký význam
dodala jí přítomnost deputace italské, poprvé v historii.
Hlas římského kongresu utlačených národů potvrzen tím byl a
zdůrazněn nerozbornou solidaritou slovensko-latinskou, odpřisáhlou v Praze v týdnu svatojanském.
Zprávy, které nám došly před závěrkou tohoto čísla,
jsou dosud kusé, ale již z nich vysvítá, jak neobyčejné,
velevýznamné události se sběhly v naší zlaté českosloven
ské metropoli.
Oslavy započaly ve středu dne 15. května na Městském
divadle vinohradském slavnostním představením Smeta- ·
n o v y "Hubičky" a na Národním divadle skv~lým provedením
Jiráskova "Jana Husa". Praha, ozdobená červenobílými a čer
veno-modro-bílými prapory, prapory polskými, chorvatskými
atd., soustředila všechen zájem k uvítání hostů. Nadšení a
slavnostní vzrušení známé z dřívějších slovanských a sokolských sjezdů, zmocnilo se všeho pražského lidu.
Šedesátičlenná delegace polská, v jejíž čele byl poslanec Glombinski, kníže Skarbek a malíř Tetmajer, doprovázena byla při vjezdu do Prahy projevy neobyčejného entusiasmu. Radost lidu neznala mezí, když se roznesla vědomost,
že v delegaci jsou zástupci Poláků poznaňských. At žije svobodná, jednotná Polekal Hový výbuch radosti, nad událostí,
jež českému lidu připravil příjezd jihoslovanské a l7ti
členné italské deputace, v čele s poslancem Conci. A koneč
ně poprvé v Praze i poslanci rumunští!
Ve hlavní slavnostní den 16. května osou události po
stránce politické byla slavnostní schůze v Pantheonu Musea
Království českého, kde mluvili Dr. Kramář, Al. Jirásek.
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Poslanec Conci prohlásil v bouřlivě akla~ované řeči , že Ital ové porobeni a ut l ačováni Rakousko-Uherskem jsou za jedno
s ujařmeným národem československým v jeho boji za svobodu
a samostatný stát. "Ni c nepřiblížilo," pravil, "nic nesbratři l o tolik oba národy, jako společný neštastný osud, stejné
persekuce. Když zřím, s jakou neuvěřitelnou pevností vy,
Češi, čelíte tomuto potlačování, jsem přesvědčen, že tento
vyspělý a hrdý národ nezemře, jeho spravedlivá věc zvítě
zi l " -Za PolákÝ poznaňské hlučně pozdraven byl delegát
Kasprowicz. Poslanec polský ak. malíř Tetmajer prohlásil,
že Čechové a Poláci, jednou přátelsky spojeni, utvoří nep ř emož i telnou hradbu proti Němectví.
Polský poslanec Dr. Glombinski lituje ve své řeči, že
Polsko jest dosud roztrženo na tři kusy, ale utěšuje ho
zvláště, že v Praze pří to~i jsou polští delegáti z Berlína a Poznaně, nebot tím dokazuje se, že jednota Polsky není
umělým pojmem.
Delegát j i hoslovanský Dr. Tavčar velebí v Kramářovi
osobnost, jež apíše · podstoupí smrt, nežli by se zřekl svého
i deálu a programu svého národa. Chorvatský poslanec Radié
prohlašuje založení slovanské Dohody, doplněné latinským
přátelským souručenstvím Italů a Rumunů.
Aby český lid co nejplněji mohl bráti Účas t na slavnostech, vzalo si "České srdce" za Úkol rozděliti mezi lid
vstupenky na jednotlivá představení. Současně, co konala se
v .Pantheonu Musea slavnostní schůze, hrána dvě bezplatná,
lidová představení: v Národním divadle Smetanova "Prodaná"
a na Vinohradech Wenigův-Nedbalův "Bruncvík". Odpoledne v
Národním divadle Vrchlického "Noc na Karlštejně", ve Vinohradském divadle Stroupežnického "Naěi furianti". Totéž odpůldne konány tři lidové slavnosti: Na Žofíně za Účinkování
pražského "Hlaholu", v Riegrových sadech pod protektorátem
městské rady vinohradské, na Petříně a v. Kinského sadech za
Účasti sdružených pěveckých spolků smíchovských a malostranských.
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Vrcholem slavnosti ovšem bylo slavnostní představeni
Smetanovy "Libuše" v Národnim divadle. Dr. Kramář z div.
lože oslovuje obecenstvo, policie vniká a zakročuje za protestu diváků i herectva. Ve všech nejhlavnějšich ulicích
Prahy řečnici mluví shromážděným davům stejnou řeči, plnou
nadšení pro svobodu národní a pro slovensko-latinské souručenství. Dne 17. května a 18. slavnosti pokračuji , různé
meetingy hlasuji pro jednu a touž resoluci. Policie sice ~
dává ostré prohlášeni co nejpřísněji a motivuje opatřeni
ono tím, že slavnosti "zvrhly se na velezrádné rejdy". Ale
nikdo již nebere vážně policejní Úsilí. Davy provolávají
slávu Masarykovi, Kramářovi, Clemenceauovi a Wilsonovi .
Všechny slovanské a románské deputace, jež policie donutila
opustit Prahu, doprovázeny k nádraží hřímavým voláním slávy
osvobozenému Slovensku, Polsku, Jihoslovanům a Itálii. Voláno; "Na shledanou, svobodni ve svobodných státech!" Manifestace vzdor všem zákazům z Vídně pokračovaly ještě 18. a
19. května.
Všechny české noviny vyšly v slavnostním rouchu. "Národní listy" Úředně zastaveny, redakci pohrozeno kriminálem - ale na druhý den již lid dere se o vyšlé číslo pod
názvem "Národni noviny"~ "Večer" připomíná, že slavnosti
spadají ve výročí defenestrace místodržitelů pražských 161~
Tolik stručně zatím o slavnostech, jimiž českosloven
ský národ p o s t a v 1 1 s e v č e 1 o v š e c h
u j ~ ř me n ý c h n á r o d ů n e n ě me c k ý c h
a n e ma d a r s k ý c h s t ř e d n í E v r o p y a
s t r h u j e j e v o s v o b o z o v a c í b o j
h e s 1 e m s o 1 i d a r i t y : Vě r n o s t z a
v ě r n o s t I S v ů j k s v é mu a v ž d y j e n
podle pravdy!
Solidárnost slovensko-latinská přijata za základ k
boji za svobodu a samostatnost ujařmených národů-I- -Obnoven
a rozšířen program z r. 1868. Tentokráte společný boj dovede spojené národy k určitému vítězství! -
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Československá samostatnost - L'indép~ndance Tchécoslovaque

.3,

•

č.

1.3, 25.

května

1918, str. 1-2 •

320

Helena K o r b e 1 o v á Jaroslava M e n d e 1 o v á

OSLAVY PADESÁTtHO vfRočt OTEvft!Ni, NiRODNiHO DIVADLA
Na rok 1933 připadlo padesáté výročí znovuotevření Národniho divadla, první divadelní scény v Československé republice l/~ Jubileum se slavilo v době, která nebyla pro
oslavné podniky příliš příhodná. Vrcholila právě hospodářská
krize, která citelně zasáhla ekonomiku předmnichovské republiky. Výroba zůstávala dlouho na nízké úrovni a trvala vysoká nezaměstnanost. Napjatá atmosféra v mezinárodních vzta•
zích, způsobená mimo jiné událostmi v sousedním Německu, se
bezprostředně dotýkala Československa a ohrožovala jeho samostatnou existenci. Všechny tyto negativní jevy se promítaly do kulturního života společnosti, který byl omezován nedostatkem finančních prostředků u institucí i jednotlivců.
Zájem o kulturní dění u obyvatelstva klesal úměrně s narů
stáním existenčních potíží nejširších vrstev 21. Neutěšené
poměry se odrazily i při přípravě a v průběhu konání oslav
tak významného kulturního jubilea, jakým bylo výročí otevře
ní Národního divadla.
Ve fondech Archivu hlavního města Prahy je uložen archiv Spolku výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), jehož součástí jsou písemnosti Komitétu pro oslavy Národního divadla
z let 1932-1934. Zachovala se kniha protokolů schůzí Komitétu 1932-1934, neúplný podací protokol a spisový materiál 3/.
I když se archiv Komitétu nedochoval úplně, dává dosti podrobný obraz přípravných prací i oslavných akcí. Obratme nyní pozornost k jejich průběhu.
Již v únoru 1932 vzešel ze SVU Mánes podnět k uspořádá
ní výstavy, věnované jubileu Národního divadla. Spolek Mánes
vyzval ke spolupráci Sbor pro zřízení druhého národního divadla, který tento návrh akceptoval a jmenoval pro další
jednání své zástupce 41. V březnu 1932 se sešlo několik
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kulturního a politickáho života, kteří vytvotzv.• Přípravný komitét pro pořádáni oslav Národního divadla a oslav Bedřicha Smetany v roce 1934 51. Na této první
schůzi byli. přítomni předseda - poslanec P. Tomášek, ředitel
F. Táborský, prof. dr. v. Tille, redaktor J. Jelínek, prof.
o. Novotný, dr. K. Novotný, tajemník J. Toman. Omluveni byli
dr. z. Wirth, prof. dr. A. Matějček a prof. dr. z. Nejedlý 61. Svou činností chtěl Komitét navázat na výstavu Hárodní divadlo a jeho budovatelé, uspořádanou Sborem pro postavení druhého národního divadla v roce 1931. Teto výstava byla jen částí původního velkého plánu, který ztroskotal na
nedostatku finančních zdrojů, a zahrnovala jen úsek do okamžiku vyhoření 71. Komitét se rozhodl uspořádat výstavu, navazující na toto období, v roce 1933, na který připadalo jubileum znovuotevření Národního divadla, a připojit ji k jiným podnikům a slavnostem, připravovaným i na rok 1934 87.
Do konce roku 1932 se sešel Komitét celkem devětkrát.
Během příprav získal definitivní název - Pracovní komitét
pro oslavy Národního divadla 9/. Pořadatelé oslav měli být
uváděni následovně& Sbor pro postavení druhého národního divadle ze účasti Národního divadla, Společnosti Bedřicha Smetany a SVU Mánes lOl. Později přibyla také Umělecká beseda ll/.
Původně měla výstava zahrnovat období 1883-1918. B,yly
vytvořeny čtyři pracovní skupiny -výtvarnická 121, divadelní l3/ literární 14 / a hudební l5/. Komitát taká přišel s
myšlenkou uspořádat cyklus přednášek. Zahájil spolupráci s
Národním divadlem, Uměleckou besedou, Muzeem hlavního města
Prahy, Smetanovou společností a Technickým muzeem. O patronát nad oslavami byl požádán president republiky 161.
V dubnu 1932 sestavil jednatel Komitátu K. Novotný
zprávu pro tisk. Nejpodrobněji komentovaly ustavení Komitétu
Národní listy, které v něm postrádaly hlavně zástupce dramatického svazu l7/. Kritik M. Rutte označil . celou akci za
neslavný začátek velkých oslav. Ostře kritizoval sestavení
řili

,
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Komitétu a obvinil jej ze spolkařské politiky. Zaútočil
hlavně proti SVU Mánes. Píše1 WOošlo k zajímavému úkazu, že
divadelní slavnosti hodlá pořádat SVU Mánes. Nutno, aby ministerstvo školství zavčas dalo na srozuměnou, že s tímto
podnikem nemá nic společného." Rutte také projevil nesouhlas
s časovým vymezením výstavy. Obvinil Komitét z úmyslného
opomenutí období patnácti let nové umělecké správy. Došel k
názoru, že tento výbor není kompetentní, aby rozhodoval o
divadelních záležitostech 181.
Neinformovaný a nespravedlivý útok vyvolal mezi členy
Komitétu bouřlivou diskusi. Na žádost předsedy byli ke spolupráci přizváni také F. Gotz, M. Rutte a E. Konrád l9/.
V květnu 1932 byly pozměněny a definitivně pojmenovány
pracovní sekce a určeni jejich svolavatelé. Vytvořily se
sekce výtvarnická, činoherní, operní a literární. Všechna
jejich usnesení podléhala schválení plénem Komitétu 201.
Většina sch~zí byla poznamenána malichernými připomín
kami a spory, velmi často osobními, které zpomalovaly všechny přípravy. Na podzim 1932 měl být stanoven celý program.
Komitét vyzval větší venkovská divadla, aby připravila na
18. listopad 1933 slavnostní představení k oslavě padesátiletí Národního divadla 21 1. Současně proběhlo i jednání s
pražskou obcí, která dala k dispozici výstavní sály v Obecním domě, kde měla být od 2. 12. 1933 do 14. 2. 1934 vystavena část divadelní a hudební, zatímco výtvarnická část se
měla vystavit v Mánesu.
V prosinci 1932 se Komitét definitivně usnesl na časo
vém rozsahu výstavy - od roku 1883 do roku 1933 - a přikro
čilo se k přípravě expozic, katalogu a přednáškového cyklu.
V roce 1933 se dostávalo jednání Komitétu do stále vět
ších nesnází, které byly zaviněny zejména problémy se získáváním finančních prostředk~ pro krytí nákladů oslavných akcí. Finanční otázka byla na programu všech schůzí Komitétu,
jichž se do prázdnin 1933 konalo celkem pět. Komitét neúnavn~ jednal se Sborem pro zřízení druhého národního divadla,
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jehož členové byli zároveň zastoupeni v Komitétu. NeseriÓzni
jednání Sboru a časté změny jeho stanovisek nepřispívaly také ke zdaru ·řípravných prací. K tomu se přidružily i spory
mezi členy Komitétu. Do schůze konané 10. března 1933 přišla
rezignace předsedy poslance F. Tomáška, který se zříkal
funkce pro přílišné zaneprázdněni a zdravotní potíže. Na této schůzi bylo rozhodnuto vypracovat podrobné memorandum o
průběhu přípravných prací a podat poslednÍ návrh, na jehož
bázi by se mohlo ješt ě pracovat. M. Novotný, F. Pujman a z.
Wirth dostali ze úkol odevzdat tento elaborát funkcionářům
Sboru- kancléři Šámalovi , guvernéru v. Pospíšilovi a generálnímu řediteli Zemské banky Roosovi - s ústním vysvětle
nim. Na poslednÍm předprázdninovém jednáni se projevilo rozčarováni mezi členy do té míry, že hrozila rezignace Komitétu, jeho likvidace a tím i neuskutečněni oslav.
Po prázdninové přestávce se přípravné práce přece jen
rozběhly. První schůze Komitétu se konala 26. září 1933. Byl
na ni zvolen nový předseda, guvernér Národni banky českoslo
venské dr. Vilém Pospíšil, který po určitých výhradách a váháni funkci přijal. Bylo to s radostí kvitováno Komitétem na
schůzi konané 24. října 1933. Neprodleně se začalo jednat o
konkrétních otázkách spojených s instalací výstavy, jež se
nakonec z finančních d~odů konala pouze v budově Mánesa, o
výzdobě Národniho divadla a budovy Mánesa, o zabezpečení
propagace všech plánovaných akcí v tisku, rozhlase atd. Na
den 10. října mohl Komitét svolat plenární schůzi, kde byli
účastnici seznámeni se vším, co bylo dosud vykonáno a co je
třeba v nejbližších dnech vykonat.
Termín oslavných podniků se blížil. V úterý 24. října
měl být zahájen cyklus přednášek, na 18. listopad, jubilejní
den, se chystalo slavnostní představeni opery Libuše a matiné, s. prosince měla být otev ř ena výstava v Mánesu. Ještě
před zahájením přednáškového cyklu se objevily v tisku zprávy o chystaných oslavách, týkající se nejen přednášek 22 7,
ale i chystaného cyklu přeěetavení v Národním divadle 23/
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vydání čtyřsvazkových Dějin Národního divadla 24 / a výstavy
v Mánesu 25/
Zbývalo několik málo týdn~ . Intenzivní práce Komitétu
konečně začala. Jemu na pomoc byla na sch~zi 17. října zvol ena propagační a pořadatelská sekce, složená hlavně ze čle
nů Národního divadla, čímž bylo v~hověno požadavku zastoupení výkonných umělců při oslavách 61. Sekci předsedal Jan
Konstantin a jejími členy byli O. Horáková, B. Kozlíková,
O. Novotný, K. Novotný, J. Los, J. P.růcha, H. Thein, B. Půl
pánová.
Chronologicky ~rvní akcí oslav byl přednáškový cyklus
zahájený 24. října 71. Přednášky se konaly ve velkém sále v
budově SVU Mánes. Účast byla velmi malá, navštívilo je celkem jen 693 lidí. Největěí úspěch měla přednáška dr. A. Matějčka o výtvarném umění a přednáška z. Nejedlého o opeře.
Nejmenší účast byla na první přednášce Jindřicha Vodáka, nazvané Idea Národního divadla 281. Národní listy přinesly obsáhlý referát, končící těmito slovy1 "••• při těchto připo
mínkách řečníkových nebylo možno zbaviti se srovnání. Co
znamenalo Národni divadlo a jaké úctě a lásce se těšilo, a
jak dnes se chladně blížíme k oslavám jeho padesátiletého
trvání, jako by šlo o nucenou oslavu. Tento nezájem dokumen~
tovala i chabá návštěva přednášky ••• " 29/ Podobně vyzněl komentář k oslavám ve Večerníku Práva lidu, kde byly kritizovány státní a národní instituce za to, že se nepostavily do
čela oslav 30/. Ostatní tisk se o přednáškách příliš nerozepisoval 3l/. Negativně vyzněla kritika hlavně pó přednášce
dr. M. Novotného o vývoji činohry. Kritik Národnich listů
postrádal a doporučoval tři další přednášky - o dramaturgii,
režii a scéně 32/ .
Ve výroční den, 18. listopadu 1933, začaly hlavní oslavy pf~o v Národním divadle představením Smetanovy Libuše .
Druhý den dopoledne se konalo matiné, kterého se účastnil i
herci Národního divadla současného i pensionovaní umělc i,
čestní funkcionáři atd. Krátké přednášky o op e ř e , č inohře a

•
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výtvarném umění přednesli J. B. Poerster, J . Hilbert a M.
Švabinský 33 1. V následujícím týdnu proběhl cyklus oper a
činoher 34 /. Během tohoto cyklu bylo zajištěno slavnostní

osvětleni Národniho divadla 351. Každé operní představeni

slavnostního cyklu zahajovaly zvlášt nastudované fanfáry.
Radiožurnál vysílal celá představeni dvou uváděných oper, z
ostatních po jednom dějství a navíc ukázky ze dvou čincher.
K návštěvě slavnostních představení vypravoval Čedok zvláštní vlaky se sníženým jízdným. Ve foyeru divadla byla instalována malá výstavka se vzácnými exponáty, mezi nimiž vynikala partitura opery Libuše. Byl vydán p~odce po divadle,
konaly se prohlídky budovy Národniho divadla - foyeru, Královské lÓže a základního kamene - při nichž zajištovali odborný výklad dr. J. Pečírka, dr. K. Novotný, V. v. štech a
dr. z. Wirth.
Posledním velkým podnikem byla výstava "50 let Národního divadla" zahájená ve výstavních sálech SVU Mánes s. prosince 1933 v ll hodin. Plány instalace výstavy s rozvrhem
místa pro jednotlivé tématické okruhy vypracoval prof. O.
Novotný 3 67. Profesoru Kyselovi byl zadán plakát a úprava
katalogu. Již během října začaly přicházet přihl~ěky exponátů pro výstavu, z nichž pět tisíc bylo pak vystaveno. Od 1.
prosince se pracovalo na instalaci výstavy 371. Slavnostního
zahájení 8. prosince se zúčastnil omezený počet pozvaných
hostí. Uvítací projevy přednesli předseda Komitétu dr. Posp~
šil a dr. Wirth; Ministr !kolství I. Dérer se v poslední
chvíli omluvil. Po zahájení výstavy byli pořadatelé překva
peni malou návštěvností. Přes všechnu snahu se jim nepodaři
lo zajistit ani návštěvu presidenta republiky. Pro zvýšení
přitažlivosti celé akce se proto přikročilo k různým opatře
nim. Především se rozvinula reklama v tisku a v radiožurnál e 381. Zatímco však zprávy o zahájení a dosavadním průběhu
osl av měly spíše popisný charakter, zahájení výstavy bylo
komentováno většinou kri t i cky. Poukazovalo s e na zredukování
~~
p~odního plánu , vynucené ohledem na finanční možnosti. Kri-
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tizovaly se i další nedostatky, špat~á organizace, nepře
hlednost, chybějící označení dokumentačního materiálu a skutečnost, že nebyl včas vydán výstavní katalog 401. Prager
Tagblatt neopomněl při této příležitosti upozornit na stopadesátiletou existenci divadla německého 411.
Kritice výstavy odpovídá i protokol schdze Komitétu z
února 1934 421. Podle něho nenavštívil dosud výstavu žádný z
čestných předsed~ výstavního výboru, kromě kancléře ~ámala,
ani ministr školství, ani pražský primátor Baxa. Dr. z. Nejedlý vyjádřil lítost nad tím, že hned na začátku výstaVJ
přestala fungovat pořadatelská sekce, která mohla výstavě
značně prospět. Nakonec tajemník J. Toman přednesl finanční
zprávu, z níž vyplynulo, že následkem katastrofálně malého
zájmu veřejnosti o výstavu a nepředpokládaně nízké návštěvJ,
bude značný deficit.
Tomuto neradostnému výsledku předcházelo přecenění finančních možností již v p~běhu příprav jubilea. Otázce finančního zajištění se věnovalo od počátku dosti pozornosti,
nebyla však řešena s takovým d~azem, jaký si zasluhovala.
Podle usnesení Komitétu z května 1932 financovaly přípravné
práce pořádající instituce a zároveň byla připravena žádost
o subvenci, adresovaná ministerstvu školství. Komitét ustanovil finanční komisi, která měla napříště řešit finanční
záležitosti. Do ní byli jaenováni členové Komitétu Gočár,
Jelínek a jako pokladník generální ředitel Zemské banky
Roos 43/. Do konce roku napadlo žádné rozhodnutí o rozpočtu
oslav 44/, pouze finanční komise byla rozšířena o o. Novotného, K. Novotného, P. Tomáška a z. Wirtha 451. První jednání o rozpočtu na výstavy proběhlo v lednu 1933. Riziko za
obě expozice 461, přednáškový cyklus a vydání katalogu pře
vzal SVU Mánes. Výplatou peněz a účetní evidencí byl pověřen
J. Toman. Komitét slíbil poukázat spolku Mánes zálohu na
nutné výdaje ve výši asi 50 000 Kč a také případný zisk jako
odměnu za práci. Deficit měl být spolku nahrazen 47 1.
Na 20. leden 1933 byla svolána sch~ze finanční komise.
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O. Novotný pro ni vypracoval podrobný rozpočet na obě výstavy, přednášky, výstavní pr~vodce a vědecký katalog. Výše výdajů přiměla Komitét k rozhodnutí snížit pojistné a upravit
rozsah pr~vodc~ tak, aby předpokládaný deficit byl co nejnižší 48 1. Pokladník Roos navrhl předložit rozpočet Sboru
pro postavení druhého národního divadla, jenž by zároveň
podpořil Komitét v žádosti o subvenci, adresované státu, zemi, městu Praze a presidentu republiky. Presidium Sboru poté
povolilo ze svých zdroj~ částku 180 000 Kč, která však stejně nedosahovala výše předpokládaného deficitu. Bylo opět
nutno zredukovat rozpočet 491. Na jaře 1933 50/ se sešli zástupci Komitétu se zástupci Sboru 5l/, nebot převládl názor,
že je nutno přenést těžiště oslav na výtvarnickou výstavu v
Mánesu. Na ni chtěl Sbor přispět částkou 25 000 Kč s tím, že
divadelní výstavu, p~odně plánovanou v Obecním domě, uspořádá v Muzeu. Zástupci Mánesa však považovali za jedinou možnou eventualitu uspořádání výstavy pouze v sálech Mánesa,
přičemž by zahrnovala část výtvarnickou, hudební i divadelní. Obě strany se dohodly na tom, že nutný příspěvek musí
činit přibližně 105 000 Kč. Sbor přes všechnY. dohody výši
svého finančního příspěvku neustále měnil a snižoval, nejprve na 50 000 Kč 52/ a později na 25 000 Kč. Dalších 25000 Kč
mělo být poukázáno jen v případě prokázaného deficitu531.
Tyto těžkosti narušovaly pr~běh přípravných prací, program
se stále redukoval a to vedlo k pochybnostem o zdárném dokončení celého podniku. Do jaké míry byly tyto pochybnosti
oprávněné, ukázala závěrečná sch~ze Komitétu v dubnu 19345 4

t

Podle finanční zprávy činil konečný deficit výstavy
69 049,82 Kč. Po vyplacení zbytku podpory Sborem pro postavení druhého národního divadla měla se částka snížit na
19 049,82 Kč. Tento schodek nesl SVU Mánes jako pořadatel
výstavy. Doufal jej vyrovnat formou subvence od ministerstva
školství, které také skutečně darovalo Mánesu příspěvek ve
výši 15 000 Kč 55/.
Přes všechna nutná úsporná opatření, osobní neshody a

328

nepříznivé

ekonomické a politické klima se podařilo skupině
a pro věc zapálených pracovníků připravit
důstojné oslavy jubilujícího Národního divadla. Značnou mě
rou se o to zasloužil Spolek výtvarných umělců Mánes, který
byl iniciátorem oslav, poskytl zkušené pracovníky a prostory
k výstavě, přednáškám i přípravným pracím ve své budově.
Oslavné akce byly všestranně zajištěny kvalitními odborníky,
vzácnými exponáty a systematickou propagací. Katastrofální
nezájem veřejnosti však předčil i ty nejopatrnější předpo
klady. Zajisté na tomměla podíl neuspokojivá hospodářská situace země. ~le na její konto nelze asi připsat všechnu vinu. K Národnímu divadlu se už neupínaly zraky celého národa,
jako tomu bylo před padesáti lety v době jeho budování. Zájem obyvatelstva se obracel k jiným scénám, které dokázaly
pružněji reagovat ne ožehavé otázky doby, než mohlo Národni
divadlo 561. Přesto znamenal~ oslavy v mnohém přínos. Tak
například bylo shromážděno velké množství památek vztahujících se ke vzniku a provozu Národního divadla, které nabízeli soukromí majitelé i instituce na výzvy v tisku i v rozhlase. Mnohé památky ze soukromých sbírek obohatily fondy
Muzea B. Smetany a Hudebního odděleni Národního muzea, kam
byly se svolením majitelů darovány, Jiná umělecká díla byla
díky výstavě opravena a zrestaurována. Oslavy znamenaly i
osobní přínos pro mnohé zapomenuté umělce, bývalé členy souborů Národního divadla, kteří byli poctěni přizváním do
čestných funkcí. V neposlednÍ řadě jubileqm podnítilo sepsání velkých dějin Národního divadla, které nebyly dodnes nahrazeny,
nekolika

obětavých

)29

Poznámky
1/

' 2/

)/

Tento článek pojednává o oficiálních oslavách padesátiletého výročí znovuotevřeni Bárodního. divadla, které
probíhaly v Praze na přelomu let 19))-1934 a jejichž
hlavním pořadatelem byl pod patronancí presidenta republiky Komitét pro oslavy Bárodního divadla. Písemná pozdstalost Komidtu je uchována ve fondu Spolek výtvareych uměle\\ Mánes v .Archivu hl. města Prahy. O ni viz v
dalším textu a poznámkách.
Tuto situaci velmi dobře dokumentují spisy Spolku výtvarných uměle\\ Mánes, které se staly podkladem tohoto
článku. Citujeme pokladní zprávu spolku za rok l9))J
"Pokladní . zpráva roku minulého končifa ,.obavou před starostmi, které ěekají spolek Mánes v, "~oce 1933 po stránce finanční. Obavy tyto se splnily a zlé hospodářské
poměry připravily vedeni spolku chvíle nesmírně těžké, ·
někdy v prvním okamžiku zdánlivě neřešitelné. Spolek
omezil, jak je samozřejmo, celou svou činnost výstavní
i publikační, nechtěje zbyteěně riskovati ••• pesimismus při adělávání rozpočt\\ byl dále stupňován holou
skutečností. Poměry byly ještě horší, než jak se čeka
ly". (AMP, Archiv SVU Mánes, sign. 19))/I. fa•c• 3).
Archiv hl. města Prahy, fond Archh SVU Mánes • aign.
1932/II, faac . ll; 19)3/II, faac. 9/I; 1933/II. fasc.
10; 1934/I. faac. 10/III; 1934/II, fasc. ll. Kniha protokol\\ zachycuje prdběh ach'dzí Komitétu a jeho sek~í od
7. ). 1932 do 10. 4. 1934. Podací protokol Komitétu je
torzem, byl veden velmi nesoustavně a brzy bylo od jeho
vedeni úplně upuštěno. ZachJcuje došlé i odeslané spisy
od 3. 2. 1932 do s. 10. 1932. z nichž mnohé se nedochovaly. Většina spis\\ doehovaeych zde naopak neDÍ zaznamenána. Spisy v ročních fasciklech jsou uspořádá!ly do
tématických skupin. obsahují korespondenci i dokumentační materiál.
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4/

Kniha

protokolů schůzí

Komitétu pro oslavy padesátého
Národniho divadla, 10. října 1933.
5/ Protokol Komitétu ze 7. ~řezna 1932.
6/ František Tomášek - soc. dem. politik a novinář. V roce
1918 se stal -sekretářem strany, členem čs. Národniho
výboru a byl zvolen _ předsedou revolučniho národniho
shromážděni . Od roku l920 byl poslancem. Od roku 1925
byl předsedou poslaneckého klubu soc. dem. a od téhož
roku· předsedou zahraničniho výbo~ poslanecké sněmovny.
František Táborský - básnik a umělecký kritik, profesor
a ředitel Vyšší divčí _ školy v Praze.
Prof. dr;· Václav Tille- spisovatel, literárni historik
a divadelni kritik.
Jaroslav Jelínek - redaktor Práva lidu.
Prof. ·o takar NovotDý - architekt, od roku 1929 profes.o rem na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, členem SvU Mánes 1913-1915, od· 1920 předsedou spolku. Člen redakce
Volných směrů a' Stylu, spoluzakladatel Syndikátu výtvarných umělců.
Dr. Kamil Novotey - hist·orik uměni, · od 1919 redaktor
Časopisu společnosti přátel starožitností, od r. 1928
referent ·Práva lidu.
Josef Toman - spisovatel, tajemník SVU Mánes.
Dr. Zdeněk Wirth - historik uměni, 1900_.1904 středo
školský -profesor, 1905-1918 úřednik Uměleckoprůmlfslové
ho muzea v Praze, od 1918 úřednik Ministerstva- školství
a národni osvěty.
7/ Protokol Komitétu ze 7. března 1932.
8/ Oslavy Bedřicha Smetaay aj.
91 Protokol Komitétu ze 17. června 1932. V korespondenci
b,y.io běžně používán ~ · pouze názvu Komitét pro oslavy •••
10/ Protokol KomiUtu· ze 7. března 1932.
ll/ Protokol Komitétu ze 24. dubna l932.
12/ Gočár, Matěj ček, K. Hovotný, o. Novotný, Pečírka,
Wirth, Žákavec.
výročí otevření
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13/ Bartoš, J. Kvapil, P. Pujman, Tille, později Rutte a
Engelmiiller.
14/ Bartoš , Jelínek, M. Novotný, Táborský, Tille.
15/ J. B. Poerster, z. Nejedlý, P. Pujman.
16/ Protokol Komit,tu z 22. dubna 1932.
17/ Národní listy 72, č. 121, 2. 5. 1932, str. 9.
18/ Národní listy 72 1 č. 126, 6. 5. 1932, str. 5.
19/ František Gotz - literární kritik, lektor Národního divadla.
Miroslav Rutte, básník a kritik, od 1917 literární a
divadelní kritik Národních listů, redaktor literárního
týdeníku "Cesty" aj • .
Edmond Konrád - spisov~tel a dramatik, divadelní kritik
časopisu Cesty.
20/ Protokol Komitátu ze 6. května 1932.
21/ Protokol Ko~t,tu ze 4. listopadu _l932.
22/ Národní listy 73, č. 294, 26. 10. 1933, str. 5; Právo
lidu 42, č. 251, 26. 10. 1933, str. 6; Právo lidu 42,
č. 268, 16. 11. 19J3, str. 7.
23/ Večerník Ntrodních.
listů 1933, č. .316, 18. 11. 1933,
'
str. 3; Núodn:í listy 73, č •. 315, 11. ll. 1933, str. 5.
24/ "·· •• nep'řizen doby, don1,1t~la, aby bylo upuštěno od okázalej šféh slavností, tím J~píše vynikne t .o to dílo." Večerník Práva lidu -21 (42)~ č. 212, 18. 9~ 1933, str. 3.
(Dějiur Národního divadla začaly vycházet na podzim roku 1933. Spol~pracova1i na nich& P. x. Šalda, prof. v.
Tille, dr. o. Fischer, prof. ! • .Matějček, dr. J. Bartoš, prof. dr. z. NeJedlý a ·grafik ll. Kaláb). Právo
lidu 42, č. 271_, 19. ll. 1933, str • .9; Právo lidu 42,
č. 272, 21. ll. 1933, str. 6; Večerník Národních listů
~933, č. 273, 7. ll. 1933, _str. 6; Pondě1ník Národních
listů a Národa 193), č. 51, 18. 12. 1933, str. 3.
25/ Právo lidu 42, č. 273, 22. ~1._ 1933., str. 6; Právo lidu
42, č. 277, 26. 11. 1933, ~tr. 7.
26/ Výkonní umělci měli své záStupce od 17. 10. 1933 i v
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27/

28/
29/
JO/
31/

32/
33/

34/

Komitétu v osobách režisérd Vojty Nováka a J. Kunclingera.
26. 10. 1933 dr. Jindřich Vodák, Idea Národního divadla
(účast 72 osob). - 3. ll. 1933 dr. M. Novotný, Činohra
ve svém vývoji (75 osob). - 7. 11. 1933 dr. z. Nejedlý,
Opera ve svém vývoji (171 osob). - 14. ll. 1933 dr. A.
Matějček, Výtvarné umění a Národní divadlo (183 O~Job).21. ll. 1933 ing. P. Pujman, ·Operní režie a scéna (95
osob). - 28. 11. 1933 P. Gotz, Činoherní režie a scéna
(96 osob). Honorář za předná!ku byl stanoven na 300 Kč.
Celková ztráta činila 3 240,20 Kč. ddaj je převzat z
fondu .AIIP, SW Mánes, Bilanční karty akcí Mánesa, 1933.
Hárodní listy 73, č. 296, 28. 10. 1933, str. 2.
Večerník Práva lidu 21 (42), č. 225, 4. 10. 1933, etr.2.
Např. Prager Tagblatt 58, č. 252, 27. 10. 1933, str. 7;
Hárodní listy 73, ~. 303, 5. ll. 1933, str. 5; lárodn:í
listy 73, č. 314, 16. ll. 1933, str. 5.
lárodní listy 73, č. 314, 16. ll. 1933, str. 5.
Toto slavnostní shro~ždění v Národn:ím divadle ae konalo 19. 11. 1933 v ll hodin pod sáititou liniateratva
ikoletví a národní oněty, Sboru pro poatn en! druhého
národního divadla a Komitétu pro oslavy padeaátiletí
l~dn:ího divadla. Po státní hymně byly předneaeUJ projevy záatupcd jmenovantch institucí, zástupce B~dní
radJ čeakosloven.ké, aÓliatd a ředitele Bárodn:ího divadla. Ia zá'Yěr zazněla aymtonická báaeií Blaník.
Předat .. ení slavnostního cykluz
19. ll. 1933 Jaroalav Vrchlický, Soud láaky
20. ll. 1933· Antonín DYořák, Jakobín
21. 11. 1933 Juliua Zeyer, Radúz a llahulana
22. 11. 1933 Leoi Janáček, Její paatork;riía
23. 11. 1933 Alois Jiráaet, Jan Hua
24. ll. 1933 Zdeněk lib1ch, Meaaineká nevěsta
25. 11. 1933 Bratři ~it:ítové, Maryia
26. 11. 1933 Karel Kovařovic, Psohlavci

33.3

27. 11. 1933 Ladislav Stroupežnický, Václav

Hrobčický

z

Hrobčic.

35/
36/

37/

38/

39/
40/
41/
42/
43/
44/

Osvětlení zajistily Elektrická podniky hl. města Prahy
zdarma, jako dar Národn!mu divadlu.
Plán o. Novotného - rozvrh výstavních ploch:
1) idea Národního divadla 8 bm stěn
2) část výtvarnická 38 bm
3) historie Národního divadla a literatura 96 + 19 bm
4) makety 9 bm
Na instalaci výstavy se obětavě podíleli dr. z. Nejedlý, dr. z. Wirth, rež. v. Novák, r. Pujm.an~ dr. 11. Novotný, A. Yaisar, 11. Očadlík, dr. J. Plavec, dr. J.
Bartoš, o. Novotilý, I. Novotný, A. Matějček, J. Pečírka.
Např. Prager Tagblatt 58, č. 270, 18. ll. 1933, str. 7;
Večerník Národních listd 1933, ě. 316, 18~ ll. 1933,
str. 3; Národní liatr l3, ě. 315, 17. ll. 1933, str. 5;
Bárodní listr 73, ě. 324, 26. 11. 1933, str. 5; Právo
lidu 42, č. 273 1 22. ll. 1933, str. 6. V zájmu vzbuzení
'Yiti:fho zájmu o výsta.,u inter'lenoval ltomiUt ve štolách, u Zemská školní rady, u Sokola a jiných korporací. Bylo uvedeno snížená vstupná, t:n. rodi.nni .,stupenta, a nízká .,stupná pro vojsko. Každou etředu před
nášeli na výstavě ..,, .,zpomíntJ výsnační ělenová souboru a režis,ři Bárodního divadla (R. -Jasková, E. Vrchlická, L. Dostalová, V. llovák, J. Prejka)-. O sobotách zaznívalr na výstně reproduto.,aná hl88J zpěvákd a hercll
lárodního divadla s přednáškami z. llejedláho a Jl. Oěad
líka. TámU každou neděli odpoledne podávali návitěvní
ktm výstavy odborný výklad dr. I. Novotni a Jl. Oěadlít.
Bárodní list7 73, ě. 337, 9. 12. 1933; str. 5.
Prúo lidu 42, č. 288 1 9. 12. 1933, str. 6.
Prager !agblatt 58, ě. 288, 9. ll. 1933 1 str. 7.
Protokol Komitátu ze 6. dnora 1934.
Protokol lomit,tu z 5. kvitna 1932.
Protokol !omitátu ze 14. 10. 1932, 16. prosince 1932.
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45/ Protokol Komitétu ze 16. prosince 1932.
46/ Výstava výtvarnická v Mánesu, výstava divadeln:í a hudebni v Obecn:ím domě.
47/ Protokol Komitétu ze 13. ledna 1933.
48/ Se snížením deficitu souvisela také snaha prosadit v
obci snížení poplatků za pronájem sálů v Obecním domě a
poplatků za světlo u Elektrických podniků a získat pří
spěvek ve výši pojistné prémie za sály od Městské pojištovny. Zemský výbor byl požádán o květinovou výzdob~.
49/ Protokol Komitétu ze 17. února 1933.
50/ Protokol Komitétu z 10. března 1933.
51/ Určeni Z~ Wirth, K. Novotný, z. Nejedlý.
52/ Tato suma měla být poskytnuta SVU Mánes jako pořadate
li. Kromě toho slíbil kancléf Sámal 100 000 Kč na obě
v-Ystavy. (Protokol Komitétu z 21. dubn~ 1933).
53/ Protokol Komitétu z 2. června 1933.
54/· Protokol _Komitétu z 10. dubna 1934.
55/ Viz niže př2loha V1 Vyúčtováni oslav ND.
56/ . Do popředí se d~staly scény jako Osvobozené divadlo nebo Divadlo E• .:P. Buriana.

•

..

JJ5

Př:ílohy

I

Komitét pro oslavy Národniho divadla

Předseda: Vilém Pospíšil, guvernér Národni banky Českoslo-

venské
Otakar Novotný
Jednatel: Kamil Novotný
Pokladník: Emil Roos

Místopředseda:

Sekce činoherní
Miloslav Novotný
Členové: Jan Bartoš, František Gotz, Vladimir Muller, Vojta
Novák, Miroslav Rutte, Václav Tille •
Výstavni materiál činoherní vybrali a třídili Vojta Novák a
dr. Miloslav Novotný
Předseda:

.,

Sekce hudebni
Zdeněk Nejedlý
Členové: Josef Bartoš, Josef Munclinger, Mirko Očadlik, Josef Plavec, Perdinand Pujman, Alfons Waisar.

Předseda:

Sekce výtvarnická
Otakar Novotný
Členové: Josef Gočár, Oldřich Kerhart, ~ntonin Matějček, Kamil Novotný, Jaromír Pečírka, Zdeněk Wirth.

Předseda:

Sekce

propagační a pořadatelská "
Jan Konstantin
Členové: Ota Horáková, Božena Kozlíková, Josef Los, Otakar
Novotný, Jaroslav Pr'llcha, Božena Plllpánová, Hanuš Thein.
Tajemnik: Josef Toman

Předseda:

Architektonická úprava výstavy: Kamil Novotný
Katalog: Zdeněk Nejedlý
Plakát: Prantišek Kysela
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II

Pdvodni návrhY na činoherní a operní cyklus
/Protokol Komitétu ze 17. června 1932/

·činohra:

Opera:

1/ Jaroslav Vrchlický, Soud lásky
2/ Julius Zeyer, Radúz a Mahulena
3/ Ladislav Stroupežnický, Václav Hrobčický
z Hrobčic
4/ Matěj A. ~imáček, Svět malých lidí
5/ Alois Jirásek, Jan Hus
6/ Bří Mrlítíkové, Marylía
7/ Jaroslav Hilbert, Palkenlítejn
8/ Viktor Dyk, Posel
9/ Arnošt Dvořák, Václav IV .
10/ Práňa ~rámek, Léto
ll/ Bří Čapkové, Ze života hmyzu
12/ Prant. Langer, Velbloud uchem jehly
1/ Bedřich Smetana, Libulíe
2/ Zdeněk Pibich, Messinská nevěsta
3/ Zdeněk Pibich, Hippodamie
4/ Ant. Dvořák, Jakobín
5/ J. B. Poerater, Eva
6/ Karel Kovařovic, Psohlavci
7/ Otakar Ostrčil, Poupě Jaroslav Jeremiálí, Starý král
8/ Leoš Janáček, Její pastorkyňa
9/ Vítězslav Novák, Karlštejn
10/ Otakar Zich, Vina
ll/ Otakar Jeremiálí, Bratři Karamazovi

/Konečnou

III

podobu cyklu viz v poznámce

č.

34/ výše/

Generální plán výstavy z roku 1932
/Protokol Komitétu ze 16. prosince 1932/.
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Generální plán výstavy.
Pan sekční šéf Wirth uvádí, že komise pověřená sestavením
generálního plánu výstavy a přednášek po ~obré úvaze navrhuje změnu v časovém rozsahu výstavy t . j., aby výstava zahrnula celé jubilejní období od roku 1883 do roku 1933. Tento
návrh přítomní jednomyslně schvaluj í . Pan sekč, šéf Wirth
dále sděluje, že by byly uspořádány výstavy dvě a to výtvarnická v Mánesu a život Národniho divadla s literaturou a
hudbou kolem N. D. a v N. D. v Obecním domě, Vysvětluje podrobnosti umístění a předkládá p~dorysné plány výstavních
sál~ Obecního domu s přehledným zakreslením jednotlivých exposic. Při uspořádání této výstavy bude přiblíženo jedině k
činnosti N. D. a všechny osobní zřetele budou vyloučeny.
Rozsah, doba ·trvání a obsah obou výstav byl by podle návrhu
čtyřčlenné komise, jak referuje Dr. Zd. Wirth, tento1
Doba trvání:
obou výstav 2. prosinec 1933 až 14. únor 1934.
Program výstav:
I.
Národní divadlo 1883-1933. (Střed a obě křídla výstav.
sáld v Obecním domě)
A/ Idea Národního divadla (Kruhový sál)
B/ Práce přípravného výboru, otevření N.D. 1881 a 1883 (Kru·hový eál)
C/ První družstvo, období 1883-1892 (levé křídlo)
D/ První družstvo
"
" 1892,..1900
"n
E/ Druhé družstvo
"
" 1900-1914
F/ "
"
" 1914-1918 (pravé křídlo)
G/
země
Česká, stát, období 1918-1933 (pravé
"
"
křídlo)

II.
A/
B/
C/
D/

Literatura a Národní divadlo. (Obec. ddm, zadní síň v
levém křídle)
Literatura-o Národním divadle
Literatura o jednotlivých osobnostech a zjevech v N. D.
Literatura dramatická (rukopisy, tisky, biographika)
Soubory kritik a referátd, knihy a výstřižky z denního
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tisku
III. Padesát let Národniho divadla ve výtvarném umění (výstavní sály Mánesa).
A/ Prozatímní divadlo, budova Nár. divadla, její architektonická výprava a zevní umělecká výzdoba (soutěže, stavba,
požár, obnova N. D. a adaptace Prozatímního) 1862-1883.
B/ Umělecké vnitřní zařízeni a pozdější umělecké obohaceni
budovy (výzdoba plastická i malířská, trigy, busty, kandelábry , pamětní desky atd.) 1876-1933.
C/ Umění ve službách N. D. (výprava scény, divadelní plakát,
medaile, umělecké publikace, karikatura a illustrace kolem divadla, divadelní slavnosti atd.) 1883-1933.

IV

Čest né funkce při _9slavách paqesátiletí oteyřesí
Národniho divadla

Protekt or
Dr. T. G, Masaryk, president republiky Československé
Čestní předsedové

Dr. Ivan Dérer, ministr školství a národní osvěty
Dr. Přemysl Šámal, předseda Sboru pro zřízeni druhého národního Uvadla
Prantišek Tomášek, jadnatel Sboru pro zřízeni druhého národního divadla
Čestní mistopředaedové

Dr. Karel Baxa, primátor hl. města Prahy
Dr. h. c, J . B. Poerster, president České akademie věd a
umě ni
Dr. K. H. Hilar, šéf činohry Národniho divadla
Dr. Stanislav Mojžíš - Lom, ředitel Národniho divadla
Otakar Ostrčil, šéf opery Národniho divadla
Dr. Josef Sobotka, zemský president
Dr. Zdeněk Wirth, odborový přednosta ministerstva školství
a národní osvěty
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Čestný výbor
Jaroslav Benda, rektor Uměleckoprdmyslové školy v Praze
Dr. Stanislav Bukovský, starosta Československé obce sokolské
Dr. František Fuksa, předseda družstva a ředitel Městských
divadel pražských
Václav Jiříkovský, ředitel Zemského divadla v Brně
Karel Nedbal, šéf opery Slovenského národního divadla v Bratislavě

Univ. prof. dr. Bohumil Němec, předseda Národní rady československé
Dr. Prantišek Skácelík, starosta Umělecké besedy v Praze
Josef Stanislav, starosta Zpěváckého spolku Hlahol v Praze
Dr. h. c, Josef Suk, rektor Státní konservatoře hudby v
Praze
Dr. h. c. Max Švabinský, rektor Akademie výtvarných umění
v Praze
Jaroslav Kvapil, bývalý šéf činohry Národního divadla v
Praze
Dr. Jaroslav Šafařovič, bývalý ředitel Národního divadla
v Praze
Zasloužilí členové sboru Národního divadla

V

Vyúčtováni

oslav Národniho divadla pořádapých
v r. 1933-1934 Komitétem pro oslavy Národního divadla
/10. IV. 1934/

A. Vydáni
tfprava a zařízeni sál~, květinová výzdoba:
Práce čalounická
dtto
Nové rúry na výstavní předměty •••
Provedeni psaných nápis~
Kovové nápisy • • • • • • • • • •

•

Kč

9 761,19
2 853,10
564,95

685,00
380,05
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Převoz a montáž vypůjčených vitrin • • • •
Patinování a oprava plastik • • • • •
Práce malířská
Instalace osvětlení maket •
Práce tesařská
Květinová dekorace
Oprava maket
Práce natěračská
Zlacené ozdoby
Převoz a montáž vitrin

.. .

1 071,20
500,00
l 950,26
2 237,60
3 465,95
580,00
500,00
2 218,50
2 750,10
1 :!!:! 1 00
31 062,81

Pojištění:

Pražská městská pojiětovna
Doprava:

5 8)8,60
737,50
25,75
3 0)8,45
8 1 oo
801,70
3

Doprava autem
Instalace a desinstalace:
Papír na pasparta
Práce knihařská
Rozebrání dřevěné kostry
Tesařská

výstavy

a pomocná práce

488,50
1 746,50
335,60
6 622,30
při

desinstalaci

• • • • . • • • • • • • • • • • •

6J0.~2

9 823,25
Výstavní personál:
Výpomoc sl. Lintavové
Hlídání výstavy • • • • • • • • • • •
Slečna v pokladně 3 měsíce
784,70
Výpomoc při velkých návštěvách (p. Homola)

a

64,00
2 646,60
2 354,10
808 1 ~0

5 893,00
Osvětlování,

topení a

čištění

místností:

9 951,27

...
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711.75
10 663,02
Různá

vydáni:
3 183,10
218,00
348,00
1 157,80
4 906,80

Telefonní poplatky
Dtto • • • • • • •
Dtto (meziměstské)
Plakátování:
Tisk plakátů
Vylepeni plakátů
Kolky za transparenty • •
Tiskopisy a

kancelářské potřeby:

.. ........ . .

Kancelářské potřeby

1 497,60
2 500,00
100,00
4 097,60

...

• • •
Tisk pozvánek a obálek
Tisk dopisních papírů a obáiek
Pořadače dopisů • •
Padesát fotografií
Dva snímky • • • • •
Za jízdy pořadatelů autodopravě •
Dtto
Dtto
Dtto
Dtto
Matrice a pásky pro stroje
Dopisnice
• , • • • • •
Za jízdy pořadatelů autodopravě •
Snímky výstavních sálů pro členy Komitétu •
Tisk vstupenek a bloků
Papíry a obálky • •
Kancelářské potřeby •

...

. . ..

Osobní výdaje:

690,50
30,00
1 282,35
78,30
29,00
200,00
70,00
347,00
:!.47,30
61,80
71,05
146,25
fl9,60
'36,05
376,75
153,05
1 214,40
~.60, 70
90,10
5 273,20
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a

706 hodin práce p. tajemníka Tomana Kč 15,00
218 1/2 hod. práce pí Budínské . Kč 6,50
504 1/2 hod. práce sl. Netvalové a Kč 5,00
164 1/2 hod. práce sl. Benešové Kč 5,00
85 hod. práce pí Minaříkové
Kč 3,00
Honorář sl. Poživilové za 6 měsíců
Kč 568,60
73 1/2 hod. práce přesčas sl. Poživilové
~ Kč 4,50 •• ~ • • . • •
• • • •
281 hod. práce kustodovy Kč 6,00 • • • •

a.
a

a

a

a

10 590,00
1 420,25
2 522,50
822,50
255,00
4U,60
3
330,75
1 686 1 00
21 038,60

Honoráře:

Prof. Kyselovi za návrh plakátů a transparentů
Arch. o. Novotnému za návrh instalace •••
Reklama:
Poplatek za návěštní tabuli •
Tisk letáků do škol • • • • •
Železný reklamní sloup • •
Zapůjčeni gramofonu k přednášce na výstavě
Stavební práce pro reklamní stojan
Diapositivy pro reklamu ••• . • • • • • •
~

...

2 000,00
2 ,2~1.00
4 931,00
1 680,00
4 194,00
3 399,00
154,50
193,35

112 1 JO
9 734,15

Katalog:
Tisk katalogů
Provise z inserce • •

...

5 130,00
742.~0

5 872,50
Přednáškový cyklus:
Bloky na vstupenky a šatnu
Elektrotechnické potřeby
Tisk pozvánek • • • • • , • • • • •
Drobná vydáni + honoráře 4 přednášejícím
3oo Kč • • • • • • • • •
Za otop, osvětlení a Úklid • • • • , • • •
lJohromady vydáni • • • . • •
• • • • • •

.
.
.
.. .

150,00
160,44
480,00

a

Kč

1 200,00
1 31.í.t.Q2.
126 289,82

~
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B, Příjmy
Vstupné při přednáškách:
351 vstupenka po Kě 5,00
172 vstupenek po Kě 2,00
26 vstupenek po Kě 28,00
1 vstupenka po Kě 12,00

. . ... .. .
....
... . . .
•

•

•

•

•

•

o

Výnos šatny • • • • .- • • • •
Příjmy z přednášek celkem • • • • • • •
Vstupné na výstavu:
4 206 vstupenek po Kě 5,00 • • • , ••
1 361 vstupenek po Kě 1,00
• • • •
10 494 hromadné návštěvy (1 8 0,50)
93 vstupenek rodinných 8 10 Kě • • • • • •
577 vstupenek Kě 3,00 (Máme dostat z Národního divadla) • • • • • • • • • •
28 týchž u nás prodaných • • • • • • •
58 týchž u nás prodaných • • • • • •
(1 pro vstup do Národního divadla)

a

...

970 vstupenek pro banky a

p~sl.

podniky

Dlužíme Národnímu divadlu za 50 vstupenek
xě 5,oo
Vstupné do výstavy celkem
Katalog:
Prodáno 898 katalogů na výstavě • • • • • •
Prodáno 670 katalogů • • , , • • • • • • •
Katalogů prodáno celkem za
Ineerce:
Příjem
• , • • •
.

a

R~né příjmy:

. . . . . .. . . . ..

Zemská banka darovala na tisk leták~ do škol
Rada hl. města Prahy slevila poplatek za reklamní stojan • • , • • • • • • • • • • • •

1 755 ,oo
344,00
728,00
12,00
3 221,00
382,00
3 603,00
21 030,00
1 361,00
10 078,00
930,00
'· 731,00
84,00
174,00
35 )88,00
4 000,00
39 )88,00
290,00
)9 098,00
2 694,00
2 000,00
4 694,00
1 870,00
4 000,00
1 640,00
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Za rámy a pasparta z výstavy
majitelll

přijato

od
2 .JJ5.00
57 240,00

•••••••••••••••••

Dohromady

příjmy Kč

.. .. .. .. .. .. . . . . .

R e k a p i t ulacea
Vydání dohromady
Příjmy dohromady
Schodek

• ,

• • • •

I

Kč

126 289,82
57 240,00

Kč

69 049.82

Kč
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SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘfLOH
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
ll.
12.
13.

Divadl o v Kotcích kolem roku 1785. Ryt. J, Carmine.
AMP, sb, ikonografie.
Povoleni Santo Lapisovi hrát opery ve Staré rychtě nebo
v Kotcích na Starém Městě pražském z 19. 5. 1738. AMP,
rkp. 1611, f. 34v.
Žádost měštana Františka Gerschicka z 10. S. 1784 o povoleni zřídit na Starém Městě pražském česko-německé
divadlo. AMP, sb. listin papírových, IV-2908/a.
Sděleni gubernia pražskému magistrátu z 18. 4. 1786 o
tom, že císař na žádost pražských herců povolil pravidelná představeni český ch her, německých operet, doher
a baletů . AMP, fond Magistrát hl. města Prahy, Publ.
17S6, II/462 (k. 7S).
Plakát prvního představ eni Tylovy Fidlovačky ve Stavovském divadle 21. 12. 1834. AMP, sb. dokumentace.
Plakát prvního představeni Tylovy Pani Marjánky matky
pluku v divadle v Růžové ulici 9. 3. 1S45. AMP, sb. dokumentace.
Titulní list Úplného programu sl avností položeni základního kamene Národniho divadla, konané ve dnech
15.-17. 5. 1S6S. AMP, sb , dokumentace.
Národni divadlo před dos tavbou. AMP, sb, ikonografie .
Národni divadlo - vyobrazeni na pamě tním listu Umělecké
besedy z roku 1880. AMP, sb, ikonografie.
Plakát druhého představeni v Národnim divadle z 12. 6.
18Sl. AMP, sb. dokumentace.
Plakát prvni reprí zy Smetanovy Libuše v ljárodnim divadle .z 13. 6. lSSl. AMP, eb. dokumentace.
Požár Národniho divadla 12. S. l SSl - dobové vyobrazeni. AMP, sb. ikonografie.
Výzva výboru Sboru pro zřízeni českého národního divadla ke sbírkám na znovuzřízení Národniho divadla, datovaná dnem po požáru. AMP, sb. dokumentace.
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14.

Provolání purkmistra E. Skramlíka z 13. 8. 1881 vyzývající pražské obyvatelstvo k příspěvkům na obnovení Národního divadla. AMP, sb. dokumentace.
15. Vývěska označující místo, kde byly vybírány příspěvky
na ·znovuvybudování Národního divadla. AMP, sb. dokumentace.
16. Výkaz přís pěvků na znovuzřízení Národního divadla, vybraných v pražském městském chudobinci do 18. 8. 1881.
AMP, fond Presidium městské rady a magistrátu, 18811885, B 41/4 (k . 212).
17 . Dopis starosty Krakova pražskému purkmistrov i z 2. 9,
1881 o peněž itém daru, který věnovala krakovská městská
rada na znovuzřízení Národního divadla. AMP, fond Presidium, 1881-1885, B 41/4 (k, 212).
18. Dopis Komitétu pro sbírání příspěvků na Národní divadlo
v Petrohradě purkmistrovi hl. města Prahy z 28~ 10.
1881. AMP, fond Pres idium, 1881-1885, B 41/4 (k. 212).
19. Obnovená budova Národního divadla v roce 1883. !MP, sb.
ikonografie.
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František Hol ec: K Roku českeho divadla • • • • •
Milada Hlochová - Jiří Hlochz První stálá veřejná divadla pražská • • • • • • • • • • • • • • • • •
Miroslav Moutvic: Areál Národního divadla • • • • • •
Bohdan Zilynekyj: Pražská samospráva a Národní divadlo v letech 1881-1883 (Výpisy z protokol~ sch~í
městské rady a sboru obecních starších)
• • • •
Jiří Pešek - Bohdan Zilynekyj: Požár Národního divadle a městský hasičský sbor • • • • • • • • •
Eva Čakrtová - František Holec: Sbírky ne Národní divadlo
t
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Bohdan Zilynskyj: Konkurs o drama z dějin Prahy pro
Národní divadlo (1883-1884) o • • • • • • • • v
Zdeněk Hojda&
Generace Národního divadla po deseti
letech (Z neznámých dopis~ Josefe Václava Myslbeka Vojtěchu Hynaisovi) • • • • o • , • • • " •
Jiří Pešek: Nad soudní pozůstalostí Václava Brožíka o
Jan Prošekz Soudní spisy o pozůstalosti Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka
Václav Ledvinka: K ukončení činnosti Sboru pro zřízení českého národního divadla v Praze o o o o
Miloš Dvořák: Padesáté výročí položení základního kamene Národního divadla v tisku o o o • • •
Helena Korbelová - Jaroslava Mendelová: Oslavy padesátého výročí otevření Národního divadla o
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sborník materiálií z Archivu hlavního
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města

Prahy

3

vydal Archiv hlavního města Prahy
jako účelovou publikaci
Praha 1983

stran 348 + 19 obrazových
náklad 600 výtisků

vytiskl

příloh

rozmnožovna HVP 10·83
Dominant 514 K. V.

povoleno rozhodnutím odboru kultury Národního výboru
hlavního města Prahy čj. Kul/3 - 1766/83 z 29. 9. 1983
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vl7~ l'izinffo
trol4kou 7.il~<tanP. ro mělo b.><-ti zlatj·m 7.ánlkf'm n:\m !,\j nikulh·, to neřekn~nw jemu. neřekuern~ nlkumt:.
V!!tAii k no,.,: ~<lávt> mn~'>Í u:ai-4•hu tUHIIÍ chntm a ten národ. l.:h•rj· sohf> jtduou
7.řídil jej. to·n r..»nod zřídí jej Ml~ i pochuh,:, zřitli j•j so~ obétm·uosti a nadšením, ktert1 , .)';.,. 7-Aitl:me nf':l tohn nhni' n1d1~ ,·lny. (HJd nimiž dílo mknu na.i'iieh
zhynulo.
Mnoho. uhéti jf'lll z.tnu-..ou. ,-šak víae Jirh hulit- u~ přio*ao. llrozru& ta
rána, která Mtlhl:a nb, mi1f.r. "" uMl tlufl ••1 w dnldhn blesku ~lt"h, al.. De'lmí,
nikd,· n~mi skl:l.'Cii na....
-Kdokolh· syot·ru :. cll't~nu národa j
kai.d ~· přinPSeil k 7..no,·u7iízeni ~&rod
Pi hl) dindla nový a &mdlo• sil "'·jeh ZDl
ý da;_ \' 7Á\'Od vellk_i· ,.·ydejm~ fi4',
druh druha olw.C:no"ti hlt·•fme přl'd8tihn01
A přikr~mf' kP.ICbfrkam \'sa<'J~· n'urill
.Jako :ř..cnl'i Hbá?.eji fadou na '"'le, aby
z o~ ..o \'7-Aii a olu 1Ciodol od\'1•7.11 hohatou orodu, tak ,.·yj~me a shirf'jme a avá~
t.ejolP. ku znonazřizt>ni Xarodnilw dinllla bohatou ft>ů. V kom hije ud('P ět'skP,
luai.llý :oclu:i. [třl:ocpě\·ek · :t :och'jni• lmole 1o•itán a ,. 8rdd nArodil 7.AJ1!Itlin katdj- dar,
nedueC jf•j Mlo:i.i 11yn a 411-.-ra ninotl~ či jeho přítel a JlřÍil'l jl'bo urni'ni.
Xt'dutf &•oi.l'lw:\n jf'l<t 7.A,·ud. du nébot notoupímP
nf'c:haf &•řine~ee ,;niér.111:11111 tnu dnhuu S1irtnlniom di\ adlu tak hojnou :l•·ia. ahy 7.a králko zno,·a poY:ocl:i\·:alu a pm!4talu ,.. té kr.iSf' a !<l:h·é 8 \·i. !.:ternu 7.:t •lnů mhmlj·l'h !ik\'tojl' :o;e
dusud ,.. m_,:ocli ~ no·hynoud p:uni·li n:l.'l v~h!
.
J'ří"t•i·,· k _, J•řijíma kawl'lář X:irodnílw divaolla u z"riuskl:hu 1nitstku.

J' 1•1·a::'!. ,. tlen po n •lk•:m potiru

~:trn•lnihn

olh·Adla.

Výbor sboru pro ztizer;i Národnjbo divadla:
Dr. l<"rtrllll•t•h Lftdl•lar lll#"ger.
p~

Dr. Jalollb .ti;tmrtla.
rní•lot•k><l .....tL

§Ir. llub,-rl ,1'111111g,.r.
jt'<lnal.cL

nr. Jali Rtititka. •wlirf'l.tř. Vavrinec Kriesclte, Jtllkl:ulaik. Antontn Svoboda. ůčt·tni. Be11.
Baroch. V. éemý. C. Gregor. L Hainz. Frul Hnilvkovskj. Ur. Jan Jeiibtk. J. Klička.
A. Nesvadba. S. Pi'*as. Ell. Skraellk. Ur. ld. Stnlbacl F. V. Schwarz. Ur. J. Sole.
Fr. Ad. Stlbert. Fenl to&lii. 6abr. iiztta.
&.A ....... · ' ""'· ·· · ,..,.... - ..................

Ob}l'atelstftl král. hlav.
města Fraby!

.tn die BewoiiDt'r •er
ki11igl.la11pfstadt Prag!

Zuil'Pno jt>Mt ~la\·nt• dUu. t•hlouba n naděje n6roda ěe!.kéhu, nádheru'
uzdobu k~lo\"!fké l,raby - dh·adlu ~árodui.

!mm. l>tr 61~1! uub bl< .j)offnuna l>tr ~•~•!lc~n !!At!otr. bfr
fón!alic\ttt il)rat~. boe !llat!onaltfltattt !ft l'mlldlttt.
3n Zdlutt unb '111111< btnl'attbtlttn ll'tn!Qt <Stunbtn bae ftln!, ll ll'tld/tll b!t
~i·bmillllf !llat!tn ll'llbrcnb brtltta :>abrttt !br< '!lriftturrn iama~rltr. Ml IDddlnl !-rt
lotitrn <Sřbnr ntitQtll'irft la~tn anb ll!tll{lfe brr !Skn!ue brr ~!at!oa mil jtlan Gl•
mutHRflrn ~lůtbrn arfd!atitft blit.
~int í'tutbll!tOt D~n ;!Sd!mtr! unb lldb nu!nat. Nt tt!«ll•tt tlnollmntt
Nrirr <StaN..,tl ar, ll'rld!r irrl!illlfn unb lnf!f«tu tlntbri! atbmta on l>trnt t!lll'tr•
f!rr\ra ua~ ><Ubll. on ~'"' ~oallt!t aab l!i!IAIIJ.
9!ur riar farlt .ilt!t ;cl frbodl l>tr ~rautt l>trQonat, ta ll!tlltlf
l!4tmall
bur4 bta gtllrlgtn· Uuglůd!fdlfoa l!ttlrn!t ll!urbt. Uatn: l>tl ~tc41tl. lDdltt ...
bOl ..... ba~ bllrlt E:4icflalt atitillllttt !l!4un: l>ti10ift11 l!Jitbtl. fproflta bmllt
.llť.tttr ntura 6di«Wtnf.
!J!aa audl ba6 Ia~ boRrnMr ~ 1um arí•flln :tlltflt bmli~ fd1. fdW rr~aM!ro ~lib lr~t !u unfm•·Í"ltl!tn. ~ lt&t n~ blr ~Qriltttllttf. l>tr tt ntfrretlnt.
re !r~t nodl l>tr <!;ba unb Nt .ltralt. Nr ~ tt!dl<tffra, tt Idol bG6 !lol!, Ml bet
!l!at!onaltbraltt Aur unrnlit~r!hl!rn '!ot~tttnNgfrit, 11111 ~btalt bt6 o;ttmt 11b
11111 b<brutunQfbdrn il.labr!tldltn ftlatt 'ill!rbmnHdl<a6 ttll!orl>tl.
i!! ll birlrnt lbdlr4.ftlltn unb btQtlltttttn 8•11<, on frian: ~rite l<tl ,flttlb o'f
!Dtrf. !br .Sobnr urb ._Mittt bt6 !on!al. ~GQ. h~ unfm ~loni 11b Dl'ftt rr~k ~dl unlrr ::nr•h !• fdnrr lnlllt<n "'dl••nbrit 11b lln:!iabt r..•nl>tl Cik>
idllt<btrrn b!t !lltatllmat unb b!t anttfdlittrrl!lllf !lutbaatt aaftm Qlrlmttotr.
3r~mtaan, i>t- 1•r lW!rbrrlln1trUunt b!tf~ .ltunflll!n:ltf. b!dtt 3!n:bt 11frm
<Slibl lotf!altrun:n QMIII. fann {t!an lldtroa oudl Ia 1>tr llr4f!Nolfoa!lri I• lltt•
R4btn: !llat-~ult rrl·ara, ll'oldbft bit llritr4t! •ft ~a! rntart<•~••ta 11b bit
!la11tn btt I!Optnl>tr l'tt !ltdffrnt!!dlaaa !Ritft'rl llln:l>tl.

V nunr.t•b a ~!"utimteh ~bu\·ůuo :~.a milo bodlu, co ttO tflcet rokA

;,::;;:.!i ~~~u~~!:;u :~:::~· ~'t:;;:fu '':e~{;ta::b::~jM~~~&~~ěti·~~-~{e~;l ':~d~(!i~
\'loa 8mutku a hofe zavalila vci'keré oby,·ate.i.tvo tohoto m~ta.
decbny, kdot cit a MDiy,.l ma.jt 1•ro jcbu ro7:nJj ll ~tlávu. pro jf'ho krúu a
yelf'baoeL
Vlak oebudl! dlouhá cllvllc věoováoa hlubokému bolu opdooMI!ému
v6oTejiL Pod obaml. jei orooil7 lao7 I mdid oejotuli·

'l!!ooti!!Mi JK.>hromou

...,,.IIIJIO . ...........

~-.-· JII, Iio~

.y( I mil>enu bylo z volil<~ ~áoti dllo pooud pro.edené, lije foliA
T DIJ'·•Jleh t"<"li &rokráBnÝ obraz jr.bo, tijr. v pnou W oad.Acni, z něho!
,-suik '"·Oj mel~ tiji jp;t.e ty hla,·y i ruCf', kte-ré je provedly, .lije národ
ten, jt>mut. dh·adlu ~~\rodu( "tulu IJC 1wUebou n ..zb)·tuou. iddlem •na.!enl
• vj·slult··nj·m ~numenhu jaréhu ~nonu~ro7.cnL

M n4rodem hm jar\·m a nadiK'n(·m a \' ,.'ť'le jeho cboptt> ..e dUa t~ynuvé

l dN•ry králunkt~ Pruln~. nt.-..·huf z tfurt\ tl ubčti divadlu ude ~:novn 11e ,._,.
vzn•• ku přt.-dt~h~ krÁM• avé a ,·\:·kóm budoucím bla\ú. pokulenl tohoto

uadienj· ÚJ*l i \·ytrvalottl nt'Zlomnuu.
Kdui k aovuan.uteul tuhoto uměl(!'('k/>bo dUa a okruy IIPeho mhta
pňspl'ti hudlá. mot.e ptiMJtěvdC" tfVtlj 11lof.iti tél. v knnceUfi l.'racaidi"nl tul
radni'-·i Staruml~bkt•. kdc.t s tUky ptijnt a ttlr•IP uveřejaěnl Jmeaa d•r<:ova
opalteni učiuěuo bude.

••ltr
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Požár lárodáho divada.
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Ptispej ka.Zdy a ptispej ka.Zdy tolik, jak stačl stly tvé!
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