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Osmý svazek sborníku Documenta Pregensia přiaáší čtr
aáct příspěvků tématicky i rozsahem různorodých a zasahujících dlouhé časové období od skloaku 12. do poloviDY 20.
století. Jejich jednotícím prvkem je zaměření aa pro~lemati
ku pražských dějin a pak také skutečnost, že (s · jediaou výjimkou) vzešly ze studia písemných pramenů uložených v Archivu hlavního města Prahy. Jde o příspěvky povýtce materiálové, analytické, doplněné soupisy a edicemi, které si kladou za cíl podat nikoli zásadní historická hodaoceaí a zobecnění, nýbrž "pouze" zpřístupnit delší části z nepřeberné
ho bohatství dokumentů Archivu hlavního mě sta Prahy, obohatit mozaiku poznání minulosti hlavního města a naznačit mnohcetranné možnosti badatelského a vědeckého využiti existujících pramenů. Tato detailní výzkumná práce je podle názoru
redakce i autorů statí nezbytným předpokladem pokroku vědec
kého poznání a vzniku skutečně přínosných velkých historických syntéz. Proto jsou publikaci postupných dílčích výsledků této práce věnovány všechny dosavadní svazky sborníku Documenta Pragensia a stejně tak i následující stránky.
Redakce sborníku prov~dle v publikovaných statích pouze
nejnutnější zásahy, směřující k sjednocení vnější úpravy rukopisů, a základní jazykovou (pravopisnou) revizi. Zpracování tabulek a edic dokumentů, věcný obsah a úplnost poznámek,
interpretace terminů, pojetí a přepis vlastních jmen a další
náležitosti jednotlivých příspěvků byly ponechány na odpovědnosti autorů. Technickou redakci a definitivní rukopis
sborníku provedly Eva Čakrtová a dr. Marie Lišková. Resumé
do němčiny přeložila dr. Ivana Ebelo~'·
V Praze 10.

říjne

1988
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KDE HLEDAT STAVEBNÍKA PRAŽSKgHO PALÁCE
PÁNB Z KUNŠTÁTU A POD~BRAD ?

t

Románský palác dochovaný v hmotě objektu čp. 22?.ti
v Praze na Starém Městě v ~etězové ulici budí stéle oprivně
ně zájem odborníků, i když široká veřejnoat si většinou neuvědomuje v dostetečné míře jeho důležitost. 1 / Jedinečnost 1
význam objektu dokumentují v plné míře jeho zachovené románské části, ale problematické je podle mého názoru jeho běžné
označování, jak bude ukázáno v tomto článku.
V průvodcích pro turisty 1 v odborné literatuře je románský objekt v prostoru čp. 222/I označován jako "románský
dvorec pánů z Kunštátu a z Poděbrad" . Tento způsob označení
každý návštěvník objektu i čtenář písemných sdělení o význama památky může chápat jen tak, že se jedná o románskou
stavbu vybudovanou některým příslušníkem rodu pánů z Kunštátu a později i z Poděbrad.
Stavebníka románského objektu hledá v kunštátském rodu
i Vladimír Píša, ale zprávy, které pro podporu vysloveného
názoru o rodové příslušnosti stavebníka románského paláce
uvádí, nejsou ani jednoznačné, ani přesvědčivé. 2 / Proberu
proto otázku určení stavebníka románského paláce v ~etězové
ulici na základě dochovaných písemných zpráv, pokud je to
vůbec možné.
Nejdříve je však nutno pro porozumění uvést základní
údaje o objektu:
Románský šlechtický dvorec v ~etězové ulici v Praze na
Starém Městě zaujímal nesporně minimálně stavební plochu
dnešního nájemního obytného domu čp. 222/I a 946/I. Při
označování domů domovními čísly byl celý objekt označen čís
lem popisným 222/I. Číslem 946/I byla označena část domu ležícího při Liliové ulici až v průběhu 19. stol. v důsledku
reálného rozdělení objektu na dva díly. Po stavební stránce

se však naštěstí toto administrativní dělení objektu výrazněji neprojevilo.
Románská obytná budova vznikla, podle výsledk~ staveb•
nehistorického rozboru, někdy v poslední třetině 12. stol.)/
a byla v dalších staletích podle potřeby opravována i \'.pravována.4/ V písemných pramenech nejsou o dvorci zacbJvány
žádné zprávy nejen pro 12. stol., ale i pro celo~ epochu 1).
a 14. stol. Prvá zmínka je až z r. 1406, kdy je doloženo
označení objektu jako "curia domini Boczkonis".5/
Vzhledem k dalším zprávám je nepochybné, že "dominus
Boczko" byl přislušníkem moravsko-českého panského rodu, že
to byl předek českého krále Jiřího z Poděbrad a z Kunštátu.
Velký časový rozdíl mezi rozborem určenou dobou výstavby románského paláce a prvým známým držitelem dvorce (poslední třetina 12. stol. - r. 1406) vyvolává přirozeně otázku, zda je možno hledat stavebníka románského paláce v ~etě
zové ulici mezi předky Bočka z Poděbrad a z Kunštátu, nebo
zda je rod pánů z Kunštátu a z Poděbrad až následným držitelem, nikoliv však budovatelem románského šlechtického dvorce
v ~etězové ulici. K objasnění těchto skutečnosti neexistují
přímé doklady. Je však možno problém vyslovit 1 obecněji:
Jaký byl vlastně poměr pánů z Kunštátu a z Poděbrad ku Praze, jaké bylo postavení tohoto panského rodu v Čechách?
Zde vyslovené formulace je již možno na základě písemných zpráv zodpovědět. Co vlastně víme o vývoji rodu pánů
z Kunštátu, zejména o jeho poděbradské větvi?
Prvý v písemných pramenech doložený a spolehlivě zařa
zený příslušník kunštátského rodu je Herelt (či Gerhert) z
Obřan, purkrebi v Olomouci, uváděný v letech 1236-1240. 6/
Jako jeho synové jsou doloženi Boček, Smil, Kuno a Mikuláš.
O vývoji kunštátského rodu ve 1). stol. i v následujících
staletích jsou zachovány poměrně obšírné zprávy ve Ždárských
letopisech.7/ Jako nejstarší sídle rodu jsou uváděny Obřany
u Brna a Zbraslav u Velké Bíteše. V průběhu 1). stol. držel
rod mimo Obřeny a Zbraslav Moravský Krumlov, Střílky u Bučo-
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vic, Brumov u Vizovic, Jevišovice u Znojma, Kunštát u Boskovic a Jaroslavice na jihu Moravy.
Člen rodu jménem Boček, zakladatel kláštera ve žaáře
nad Sázavou, byl v dobách Přemysla Otakara II. purkrabím
znojemským a užíval titul "hrabě" z Perneku (Berneku), ~o je
podle panství ležícího jihozápadně od Znojma v RakouP{ch,
které prý Boček s tamními svými statky vedle Znoj~a spravoval.
V r. 1312 vymřela obřanská větev rodu a její majetek
dostal se většinou do drženi pán~ z Lipé, ale j1nak kunštátský rod kvetl na Moravě v řad ě větví, takže jako rodové
statky se objevují ve 14. stol. nově Lysice, Rychvald, Boleradice, Otoslavice, Obřany u Bystřice pod Hostýnem a Potštát. V pramenech 14. stol. jeou uváděny i větve rodu pánů z
Kv~tátu užívající přídomky z Leatnice a ze Stařecho~ic. 8 /
Od. r. 1348 je doloženo vlastnictví tzv. Kunštátského
demu v Brně v rukou příslušníků rodu, kterýžto d~ se nachází v dnešní Dominikánské ulici ve svahu pod Petrovem.9/ Dům
byl po polovině 14. stol. rozšířen o sousední parcelu měšta
na Turnknopha. 10 /
S příslušníky kunštátského rodu se setkáváme v pramenech pro dějiny Moravy 13. a 14. stol. velmi často. Na Moravě známe jejich statky, jsou doloženi v řadách zemských
úředníků i mezi správci panovníkova majetku, jsou uváděni
v řadách moravského kléru. Známe je i jako zakladatele dvou
moravských klášterů, tj. Vizovic a žaáru nad Sázavou. Pro
dobu vlády Přemysla Otakara II. v Rakousích známe stopy jejich působnosti i v území mezi Dunajem a hranicemi Moravy.
Podle polohy jejich nejstarších doložených rodových statk~
je možno vyslovit názor, že předky kunštátského rodu je tře
ba hledat v okruhu družiníků moravských údělných knížat z
přemyslovského rodu sídlících na brněnském hradě, který stával na dnešním Petrově. Pro dobu před druhou čtvrtinou 13.
stol. nemáme však o rodu žádné identifikující zprávy.
Dosud uváděné informace o kunštátském rodu se týkaly

vesměs

moravského prostředí. Co však víme a máme doloženo o
rodu v Čechách, zvláště o jeho vztahu k Praze ?
Odpově~ na zde vyslovenou otázku je velmi jednoduchá :
Do poloviny 14. stol. nevíme nic o životě kunštátského rQdu
v Čechách. Není doložen žádný pozemkový majetek rodu ležící
na území Čech, nepřipomíná se zde žádný spolehlivě i~dntifi
kovaný příslušník rodu v zemských nebo dvorských -~adech.ll/
Od poloviny 14. stol. jsme však dobře informováni nejen o
vzniku poděbradské větve rodu, ale i o majetku, úřadech a
politické činnosti příslušníků poděbradské v ě tv e v Čechách,
jak o tom bude pojednáno v dalších odstavcích.
Je•tliže bychom proto chtěli hledat stavebníka románského paláce stojícího v Aetězové ulici v Praze od sklonku
12. stol . mezi příslušníky kunštátského rodu, bylo by nutno
b~~ dokázat vzt~ kunštátského rodu k českému prostředí v
obd.o bí mezi sklonkem 12. a polovinou 14. stol., nebo aspoň
dokázat, že kunštátský rod přišel na Moravu z Čech před r.
1233.
Z dobových písemných zpráv ddkazy tohoto zaměření není
možno získat ani v sebenepatrnější míře. Je proto nutno bua
přijímat paradoxní názor, že nejvýstavnější pražský románský
panský dvorec vybudoval a déle než půldruhého století vydržoval panský rod, který se začal v Čechách usazovat a počal
žít i v blízkosti panovnického dvora teprve v období, kdy
již objekt ztrácel v p~odních svých částech reprezentační
leak a po uplynutí života asi šesti generací, nebo je nutno
připustit, že románský objekt v Aetězové ulici v Praze vybudoval jiný panský rod usazený v Čechách a poděbradská větev
kunštátského rodu že získala dvorec až někdy mezi polovinou
14. stol. a r. 1406. V tom případě by však bylo třeba pozmě
nit dnes běžně užívané označeni objektu.
Osobně prvý názor vylučuji, druhý však přijímám, při
čemž podle způsobu vlastnických změn u objektů obdobného typu v pozdějších staletích soudím, že j.e i určitá možnost vystopovat rod p~odních držitelů a určit i stavebníka románživotě
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· ského paláce v ~etězové ulici. Za tím účelem je nutno připo
menout v pramenech doložený vznik poděbradské větve jinak
~jracně
moravského kunštátského rodu a její svazky s českou
šlechtou.
Vřelé věty napsal o počátcích poděbradské větye mo~av
ského kunštátského rodu v Čechách August Sedláček. 12 / Pro
otázku pdvodu kunštátského rodu jsou d~ležité jebo věty vyvracející pomluvy rozšiřované o rodu pán~ z Kunštátu v 15.
stol.
Prvým známým dokladem o usídlení člene kunštátského rodu ~ Čechách je listina uváděná Sedláčkem k datu 6. listopadu r. 1351 (dnes nedostupná) a dále pak listina Karla IV. ze
dne 28. ledna 1352, kterou Karel IV. uděluje Bočkovi z Kunštátu hrad a panství Poděbrady~ léno. 13 1 Poděbrady byly
t~hdy lenním panstvím, 14 / s jehož udělením Bočkovi z Kunštátu vyjádtil svůj souhlas i Karl~v bratr Jeri, markrabě morav~ký.l5/ Lenním držitelem Poděbrad byl před Bočkem z Kunštátu
Bočkův tchán Hynek z Lichtenburka a ze Žleb, jehož dceru
Elišku ~zal si Boček za manželku.lG/
Základem a počátkem poděbradské větve kunštátského rodu
v Čechách byl tedy Bočk~ sňatek s Eliškou, dcerou Hynka z
Lichtenburka a ze Žleb. Boček z Kunštátu sidlel po sňatku
v Čechách na Poděbradech, od příbuzné větve Lichtenburků
získal i další statky v Čechách (Litice na Hradecku), byl
později pohřben v Sadské u Poděbrad a jeho potomci v Čechách
sídlili i účastnili se politického života v zemi. Současně
si Yšak poděbradská větev pánů z Kunštátu udržovBla i svůj
majetek na Moravě (Obřany u Bystřice pod Hostýnem, Potštát,
~ 15. stol. i Bouzov) a účastnila se stavovského života na
Moravě, jak o tom s~ědčí zápisy v moravských zemských deskách o účastenství příslušník~ poděbradské ~ětve při jednání
zemského soudu na Moravě v Olomouci i v Brně.
V Čechách získala poděbradská větev pánů z Kunštátu
v tom primát, že j ako první počala v sedmdesátých letech 14.
stol. uží~at češtinu v pí semnostech ~zniknuv ších při správě
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poděbradského

panství.

Nejbližší příbuzní poděbradské větve páml z Kunštátu
žlebská větev pánů z Lichtenburka, vlastně v mužské linii vymírala.l7/ Dokládají to osudy hlavního sídla
žlebské větve Lichtenburků. Tchyně Bočka I. z Poděbrad f'. z
Kunštátu Anežka, ~dova po Hynkovi z Lichtenburka a ze lleb,·
rodem z Landštejna, prodala v r. 1356 hrad Žleby ~ panst~ím
Karlu Iv. 181
Panství Žleby bylo prodáno i s hradem za 3 300 k~,
ale vdova Anežka i nadále panství s určitými omezeními měla
užívat do konce svého života. Část peněz za panství měla být
Anežce postupně splácena ~ určených termínech, zbývající
2 000 kgč měla vdo~a Anežka právo darovat za svého ži~ota
nebo po své smrti podle vlastního rozhodnutí. Prodej Žleb
nP.zorně dokumentuje metody, jakých Karel IV. užíval pro posilování svého postavení a jak obcházel dědické zájmy šlechty i jak kompromisně uplatňoval prá~o odúmrtí. Anežka, ~dove
po Hynkovi z Lichtenburka a ze Žleb, . z části zbývajícího
svého majetku založila v r. 1370 ve Žlebech špitál, ale o
tom, jek naložila s delšími částkami svého majetku, neví•
me.l9/ Ze srovnání a vyhodnocení zpráv o osudech dětí Hynka
z Lichtenburka a ze Žleb, které měl se svojí manželkou Anežkou (tj. tří jejich dcer) vyplývá, že poděbradská větev pánů
z Kunštátu získala největší část majetku žlebské ~ětve Lich-

~ Čechách,

tenburků•

Rod

z Lichtenburka pocházel podle prvých zpráv i
z Čáslavska, kde dodnes zříceniny jejich
rodného sídla, dnes Lichnice, dříve Lichtenburka - Světlíku,
~évodí celému kraji. 20 1 Pobočné větve rodu v průběhu 13.
stol. přijaly i jiná označení. Příslušníci rodu kolonizovali
nejen jihovýchodní Čáslavsko (Chotěboř, Ronov nad Sázavou,
Německý- dnes Havlíčkův Brod), ale i severní Čechy (Dubá,
Česká Lípa) a Záhvozdí (tj. Žitavsko a Rumbursko). Svoji rodovou kolébku Lichnici rod sice ztratil ve t ř icátých letech
14. stol., ale jinak se rozšířil do různých končin Čech
pánů

rozmístění stet~
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(i na Chrudimsko a Hradecko) a částečně i na Mora~u (Bítovští z Lichtenburka_,'- páni z Lipé).
Nejdéle a nejblíže k místům, odkud rod pocházel, se
udržela žlebská větev Lichtenburků. Její pokračovatelkou po
přeslici se stala poděbradská větev pánů z Kunštátu.
V počátcích rodu Lichtenburků vystupuje výrazně ., pramenech postava velmože Smile ze Světlíku. 21 1 Ider.~ifikace
jeho osobnosti v listinách z přelomu 12. a lJ. stol. vyvolává v některých případech obtíže, ale to je zpdaobeno opakovaným užíváním jména Smil v řadách nobility přemyslovského
státu. 22 /
Smil ze s~ětlíku byl podle tradice zaznamenané počátkem
14. stol. spoluúčastnikem vyhnanství PřemJsle Otakara I. v
letech 1193 až 1197. 23/ Nelze samozřejmě vypravování Dalimilc~y kroniky brát doslovně, ale o jádru podáni, totiž že
Smil ze Světlíku pobýval s Přemyslem Otakarem I. ve vyhnanství, a že se jim vedlo nevalně, není možno pochybovat. Vyhnanci žili nějaký čas u Přemyslov& švagra Albrechta v Míšni, po jeho smrti pak u dalšího Přemyslova příbuzného, u Albrechta z Bogenu v Bavorsku.
Poznal tedy Smil ze Světlíku končiny ležící západně od
Labe ~e středním Německu a později i oblast jihoněmeckou,
tj. místa, kde ležela celá řade císařských falcí. Byl to pobyt několikeletý, na různých místech, takže chtěj-nechtěj
byl Smil svými osudy přiváděn ke ~zájemnému srovnávání výhod
i nevýhod různých stavebních typů i v různých ročních obdobích.
Po návratu z vyhnanství měl Smil ze Světlíku samozřejmě
ne dvoře Přemysle Otakare I. výjimečné postavení, protože
oba muže spojovalo pouto společně prožitých těžkých chvil.
Ze Smilova vztahu k Přemyslovi těžili i členové rodiny, takže zde je nutno hledat i počátky majetkového a mocenského
vaestupu celého rodu. Že pak měl rod v oblasti Prahy svůj
rodový dvorec, je podle našich celkových znalostí samozřej
m,, i když pro 13. a 14. stol. nikde v Praze není dvorec či
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palác Lichtenburků doložen. 24/
Na základě událostí a vztahů v ylí čených v předcházejí
cích odstavcích soudím, že Smil ze Světlíku byl koncem 12.
•tol. zřejmým majitelem dvorce v dnešní ~etězové ulici v
Praze, že po návratu z vyhnanství vy st avě l ne konci 12. sto~
románský palác uchovaný v hmotě ob jektu čp. 222/I v ! raze ,
že palác přecházel v rodu Lich tenburků z generac~ na generaci a po vymření žlebsk é větve L ichtenburků že došlo ne základě příbuzenakých v zta hů k zájmu o palác a k jeho zí skání
poděbradskou větví kunštátského rodu.
Zdůrazňuji, že přímé zprávy o tom zachovány nejsou,
ale pokud je v ůb ec možno aspoň hy poteticky odhalit osudy románského paláce v ~etězové ul ici pro období 12. až 14. stol .,
je toto řešení ne j pravděpodobnějš í.
Smil ze Sv ě tlíku svým rodem i vztahy k panovníkovi, majetkovým postavením i repre z e ntečními pot ř e b a mi a svými ži•
votními zkušenostmi i pravdě p odobnými znal ostmi j e jistě
vhodná osobnost, která zřejm ě stála u poč át ku výj imečné palácové stavby v ~etězové ulici při pomínající svým uspořádá
ním hl avní obytné budovy románských cí sařs ký ch falcí .
Přechod držby románského dvorce v ~ e t ězové ul ici z majetku žlebské větve Li ch tenburků do vlastnictví poděbradské
vě t v e kunštátského rodu je tře ba přirozeně hledat v údobí,
kdy žlebská větev v ymře la . Hynek z Licht enburku a ze Žleb
zemřel kol r. 1350, jeho manželka Anežka mez i lety 1370 až.
1377. 25/ Období smrti Anežky j e nutno pov ažov at za nejpravd ěpodobnější dobu, kdy palác v Ře t ě zov é ul i ci př ešel do rukou po děbradské větve Kun štátů . Je to období, kdy podle údajů v pramenech nastupovala do života již druhá generace poděbradských Kunštátů, tj. Bo č ek II. z Poděbrad spolu a bratry.26/
Sourozenci z druhé gen er ace poděbr ~ daké větve měli pochopitelný zájem na dědictví po bábě z matčiny strany, ale
zájem mohl mít podle zvyklostí odúmrtního práva i panovník.
Otázku dědictví žlebského panství vyřešila kupní smlouva
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z r. 1356, jak bylo uvedeno v předch á zejících odstavcích,
některé drobné deta ily v pramenech však naznačují, že tu
zby l po zemře lé bábě Anežce i jiný majetek, zřejmě pražský
pal ác rodu Lich tenburků. Signelizují to následující zprávy:
Tomek v Zákl ade ch starého místopisu Pražského k r. 1360
uvádí zprávu, že 11 domi nus Boczko" koupil dům v Praze od
Fr i dri cha, cís ařova lékaře. 27 1 K r. 1361 je Boček uváděn
znovu jako majitel domu , ale pak je ve zprávách mezera sahaj ící až k r. 1405. V t om r oce je dům označen jako "scola medi corum". Je dná se o dům čp . :3/I v pozdější Kep rově ulici,
dnes zbořený, kt erý byl ozne ván jako kolej mediků i v 19.
st ol., kdy j i ž nepatřil do okruhu univerzitního majetku , ale
kdy byl st ále j e š tě zapisován v zemských deskách. 281
Ozna č e ní "dominus " ve 14. stol., bylo, jak známo, běž
ným t itul em oaob panskáho s tavu. Byl tedy uvedený Boček oeobou vyššího epole če nského poetavení. Pro dobu 14. atol. je
to jediný pří pad výekytu uvedeného jmána v Praze zaznamenaný
v z áp l avě j iných jmen v Tomkových Základech. Mimo příslušní
ky poděbradské větve kunšt átského rodu se mně nepodařilo nal ézti ani jediného šlechtice uvedeného jména po polovině 14 •
s tol. v Če chách. Soudím proto, že Boček kupující v Praze r.
1360 dům, je toto žný s Bočkem I. z Kunštátu a Poděbrad, to
j est že poděbradská v ě tev kunštátského rodu po usazení v Če
chách si z aopa třil a tehdy běžným způsobem možnost stáláho
ubyt ování v místě sídla panovnického dvora.
Dům čp. 43 /I v Kaprově ulici , p ozdější lékařská kolej,
byl svým rozsahem zařaditelný jen mezi běžné domy středově
kých měst. Jeho stavební parcela zaujímala jen asi jednu
sedminu plo chy dvorce v ~etězové ulici. Je proto zdůvodni•
telný předpoklad, že po úmrtí Anežky, báby poděbradské v~tve
po přeslici, usilovali poděbradští Kunštáti o získání starého pražského rodového dvorce Lichtenburků v ~etězové ulici
a vyměnili svůj dům v pozdější Kaprově ulici za daleko větší
dvorec, ke kterému měla poděbradská větev vztah jako k domu
sv é babičky.
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Karel IV., kterému majetek Anežky mimo částky uvedené
ve smlouvě z r. 1356 by byl právem odúmrti připadl, zavázal
ai tak poděbradské pány výhodnou pro ně výměnou, poděbradští
páni získali objekt, ke kterému podle všech známek měli
osobní vztah z dětství, císař pak současně měl i možnost dosáhnout svého cíle, . tj. opatřit lékařské fakultě univPrzity
vlastní budovu. Byl to ddm poměrně malý, ale lékař~ké fakultě, která byla ve 14. stol. nejméně navštěvovenou fakultou
pražské univerzity, zřejmě tehdy dům dostačoval. Takovéto
vysvětlení je nejpřirozenější.
Připisování výstavby románského paláce v Řetězové ulici
kunštátskému rodu jeví se při srovnávání známých fakt~ jen
jakýmsi východiskem z nouze, legendou. V zájmu ukázání pravdy psal jsem proto tento článek.
Ale protože úkolem každého badatele je usilovat i o zaplněni prázdných list~ knihy dějin, napsal jsem podle náznak~ v pramenech a porovnáním souvislostí i další odstavce tohoto článku vysvětlující aspoň hypoteticky jen v náznacích
doložené osudy nejlépe dochovaného pražského románského paláce v ftetězové ulici na Starém Městě.
Kým přáním by sice bylo, aby někdo mohl na základě
přesných dokladů napsat o této významné památce více a urči
těji, ale k tomu bohužel asi nikdy nedojde, protože okruh
písemných pramen~ vztahujících se k objektu je zřejmě již
uzavřen a hmotné doklady mají také jen ohraničené dokazovací
možnosti. Svědčí o tom vlastně celá dosavadnÍ literatura o
objektu.
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Poznámky
Základní prací o objektu čp. 222/I je stále ještě studie V. Píši, Kunštátský dvorec (OP 1959, s. 47-74). Tam
je uvedena i starší literatura o objektu. V novějě~ literatuře viz základní údaje o objektu v díle PrP.:!a
středověká (E. Poche a kolektiv, čtvero knih o Praze.
Praha středověká. Praha 1983, s. 116-118).
2/
V. Píša, Kunštátský dvorec, s. 49-52 •
3/
Praha středověká, s. 118.
4/
O úpravách viz V. Píle, ~:unštátský dvorec, s. 53n.
5/
V. v. Tomek, Základy starého místopisu Pražského. I
(Staré Město). Praha 1866, s. 73, č. 222.
6/
V. Novotný, České dějiny. I/4, Praha 1937, •· 444
7/
F'RB II, s. 521-557.
8/
ďdaje o statcích kunštátského rodu jsem získal převážně
z díla L. Hosáka (Historický místopis země Moravskoslezské. Praha 1938, passim), kde jsou uváděny i prameny. Při podrobnějším studiu rodu pánů z Kunštátu bylo
by však možno zřejmě získat více zpráv o majetku rodu
na Moravě. Podrobné objasnění rozsahu majetku Kunštátů
na Moravě není však účelem tohoto článku.
9/
o. Vičan, Místopis Brna v polovici 14. století. Brno
v minulosti s dnes 7. Brno 1965, s. 259 e 279.
10/ Brno v minulosti e dnes 8, Brno 1966, s. 247.
ll/ V. Píša ve své studii Kunštátský dvorec uvádí sice ne
s. 52 k r. 1233 jakéhos Bočka stojícího ve službách
Vt~lava I. a považuje tuto osobu ze př·íslušníke kunšt átského rodu, ale bližší údaje neuv ádí. Jedná se
pravděpodobně o osobu doraženou v listině kláštere v
Kledrubech v. západních ~echách, otištěné v CDB III/1
č. 46, s. 46-47. V listině mezi svědky je uveden "Bosco
de Lasisce". Přídomek "Lasisce" páni z Kunštátu nikdy
neužívali. Místo Laziště není na Mo·ravě doloženq. V Če
chách jsou osady tohoto :jména u Prachatic, v blízkosti

1/
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12/
13/
14/
15/
16/
17 I

18/
19/

20/

Orlíka na Písecku a v Pos ázaví u Dolních Kralovic, dnes
zaniklých. Ostatní svědkové v listině uvádění jsou vesměs ze západních Čech. Z osobního jména svědka ani z
jeho přídomku neplyne, že by se jednalo o příslušníka
kunštátského rodu. Listinu č. 46 je vhodné srovnat i s
č. 44, 45 a 47 této edice. V tomtéž časovém obdo~í je
uváděn svědek Boček i v listinách č. 25 a 38, ale zde
se jedná o dokumenty vydané Přemyslem, bratrem Václava I., markrabětem moravským v moravských záležitostech. V listině č. 25 je Boček tam uvádě~v jasně identifikován jako příslušník kunštátského rodu, ale současně jako osoba v okolí moravského markraběte Přemys
la, ne jako osoba ve službách krále Václava I.
A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze království Českého.
III, 2. vyd. Praha 1936, s. 5-6.
V. Hrubý, Archivum coronae regni Bohemiae. II. Pragae
1928, č. 218 , s. 262-264.
Srv. CDM VII, s. 452-453, č. 620.
V. Hrubý, Archivum coronae II, č. 222, s. 267-268.
A. Sedláček, Hrady XII, s. 5 a 78.
A. Sedláček v hesle "z Lichtenburka" (Ottův slovník naučný. XVI, s. B) užívá sice formulace, které by při
pouštěly mínění, že Hynek z Lichtenburka, který držel
Žleby a od krále Jana získal směnou Poděbrady, zůstavil
po sobě vdovu Anežku rodem z Landštejna, tři dcery a
dále snad syny Ješka a Hynka, ale následující údaje
podobné mínění zpochybňují. Držím se proto zpráv, které
se vztahují přímo k sídlu rodu, tj. ke Žlebům na Čás
lavsku.
Listina o prodeji Žleb je uvedena v RBM VI ( 1355-1357),
s. 202-204, č. 377.
K. Borový, Libri erectionum archidioecesis Pragensis
sae culo XIV. et XV . I . Praha 1875, s. 78. Srv. i s. 137
o dalších změn á ch odkazu.
O r odu viz V. Novotný, České dějiny I/4. Praha 1937,

•
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21/
22/
23/ ·
24/
25/
26/
27/
28/

s. 434-435.
Základem tohoto označení je pasáž v Dalimilově kronice;
viz FRB III, s. 161.
Srv. údaje v rejstřících CDB I a II.
O Přemyslově vyhnanství viz V. Novotný, České ději~
I/2. Praha 1913, s. 1149-1150.
V. V. Tomek v Základech starého místopisu Prdžského
(Praha 1866-1872) nikde d~ Lichtenburk~ nezaznamenává .
Srv. údaje v díle A. Sedláčka, Hrady XII, ~lánky o Poděbradech a Žlebech.
A. Sedláček, Hrady XII, s. 6.
V. v. Tomek, Základy I, s. 224, č. 43.
O lékařské fakultě viz l. Šmahel, Mistři a studenti
pražské lékařské fakulty do roku 1419. AUCP 20/2, 1980 ,
s. 35n. K dějinám domu lékařské fakulty viz i K. Beránek, Příspěvek k nejstarším dějinám pražských univerzitních kolejí. AUCP 2)/1, 198), s. 57n. Beránek zde
uvádí doklad k existenci lékařské koleje v pozdější
Kaprově ulici k r. 1)80.
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Miroslav M o u t v 1 c
Wo der Bauunternehmer des Prager Palastes der Herren
von Kunštát und Poděbrady zu suchen ist ?
Zusammenfassung
Romanischer Palast, der heute ale Pala.Elt der Herren
von Kunštát und Poděbrady bezeichnet wird, iat in der Masse
des Gebaudes Nr. 222/I in der Prager Altstadt i~ Řetězová
Gaase erha1tea geb1ieben. Er ist eiae merkwUrdige SehenswUrdigkeit des romanischen Bauwesens. Die Benennung 1st
nach der ersten aus dem Jahre 1406 erha1tenen Nachricht
aagewandt. Damala waren die Beaitzer dieaes Objekte die
H~rren von Kunštát (die Poděbrader Linie dieses Geachlechtee - von dieser Adelsliaie atammte auch der bohmische
Konig Jiří von Poděbrady ab).
Die Familie der Herren von Kunštát war ein hervorragendes Adelageachlecht in MŠhren. Schon 1m lJ. Jahrhundert
lebten in MŠhren einige Linien dieaes Geschlechtes, in aeiaem Besitz war eine Reihe der Herrschaften. Auch in BOhmen
wird der erste Angehorige des Geschlechtes der Herren von
Kunštát urkundlich belegto Im 14. Jahrhuadert erwarb Boček
von Kunštát durch aeine Heirat die Stadt Poděbrady und
grUndete die Poděbrader Linie des Geachlechtes.
Von der Halfte des 14. Jahrhunderts iat das Geschlecht
der Herren von Kunštát in Bohmen nicht beurkundet, so daG
der Autorsmeinung nach die Moglichkeit einea Bauunternehmens vom Geachlecht der Herren von Kunštát ausgeschloasen
ist. Deswegen halt der Autor die .Bezeichntlng "romanischer
Palata der Herren von Kunštát und Poděbrady" fur ungeJJ.au
und unpassead.
De~Autor stellt die Meinung auf, daB den Meierhof in
Řetězová-Gasse in Prag daa Geschlecht der Herren von Kunštát und Poděbrady au! Grund der Verwandschaftsbeziehungen
.4
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;

nach dem Aussterben der Žleber Linie der Herren von Lichtenburg in den siebziger Jahren des 14. Jahrhunderta erwarb.
Ale den meiat moglichen Bauunternehmer des romanischen Palaates in Řetězová-Gasae bezeichnet der Autor den Smil v~n
Kirchachlag, den Vorfahren der Herren von Lichtenburg. ~ie
aer nahm in den Jahren 1193·1197 an der Verbannung n4s Koniga Přemysl Otakar I. teil und legte das Fundament zum
Reicbtum, zur Bedeutung und Macht des Geschlechtea der
Herren von Lichtenburg.
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tfiW>NfCI, ltoSTELNfCI, Z.AKRISTI.Álil A PÁNI STAH!!
KOSTELA MATKY BOŽ! P~ TÝNEM A KOSTELA SV. BENEDIK~A
V LETECH 1586-1620
Ke správě majetku záduší kostela Matky Boží před Týnem
a filiálního kostela ... Benedikta byli kaidoročně voleni
úřednÍci, kostelníci a zakriat1áni. 11 O jm4nech a počtu těch
to osob jsme pedrobně infarmc<áni od r. 1586, kdy byla selolana tn. registra padtná. •' .:..ad aprivcd záduiníhe majetku
je věak v tomto záduší nepochybně starěí 21 a a kostelRiky,
kteří spravovali sáduiní majetek, se setkáváme v Čechách ve
2. polovině 14. ato1. 3/ V registrech památných není zápis,
který b7 vymezoval pravomoc úředníkd a kostelníkd, ale v době, o které mluvíme, byla dosti přesně rozliěena a nelse ji
zaměňovat. Podle z. Wintra se úřad kostelníkd a úředn:íkd začal dělit na přelomu 15. a 16. sto1. 4/ Obecně lze konstato~at, že úředníci rozhodovali o podstatných věcech a zastupa~ali záduší, povinnosti kostelníkd i zakristiánd se pak soustře!~aly na budovu kostela a prdběh bohosluleb.5/
ďřednici kostela Matky Boží před Týnem a kastela sv.
Benedikta \yli voleni do r. 1592 od pánd osadních, ad r.
1593 byli jmenováni "purlcmistrem a pány".• 61 Kostelníci a Zakristiáni byli i po tomto roce dále ~oleni v osadě. lrvní sápi&7 v registrech památných nejsou podrobné a v některých
letech nebyly vdbec vedeny. Proto také neznáme jména úřední
led z let 1589-1590. Z register památných se nedovíme ani
~aéna úředníkd, kostelníkd a zakristiánd z r. 1616, protože
zápisy z tohoto roku se nezachovaly.?/ Neúplné jsou pak zápis7 v letech 1597 a 1599, kdy jsou uvedena pouze jména
úředníkd.

V době založení register památných v r. 1586 byli v záduší svoleni čt7ři úředníci, ale hned v následujícím r. 1587
b7li svoleni pouze tři úředníci. Stejný počet tří úředníkd
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byl ~olen také~ letech 1588, 1591-1595, 1597, 1599 a 1606.
Kiao u~edené roky byli pravidelně voleni čtyři úředníci.
Zápis o volbě kostelníků ke kostelu Matky Boží před Týnem se ~ registrech památných poprvé objevuje v r. 1594. Po
celé sledované období byli kostelníci voleni vždy ve stejném
počtu osmi osob.
S kostelníky kostela sv. Benedikte se setkáváme v registrech pamitných poprvé v r. 1595, kdy byly z~oleny tři osoby a stejný počet osob byl zvolen i v letech 1596, 1598 a
1602. V r. 1600 byli zvoleni čtyři kostelníci, v letech 1601,
1603-1612 d~a kostelníci a v letech 1613-1620 \yli opět voleni kostelníci tři.
Ja,na zakristiánd známe od r. 1595. V tomto roce byla
zvolena jedna osoba podobně jako v letech ·1596, 1596 a 1602.
o~ r. 1603 byly pra~idelně ~oleny dvě osoby.
Postavení zvolených osob nebylo rovnocenn' a často se
setkáváme v pramenech s označením přední úředník a přední
kostelník. V případech, kdy je s tímto označením uvedeno i
jm,no, lze v zápisu register památných o Yolbě správcd majetku ověřit, že osoba, ke které se toto označení vztahuje,
je uvedena na prvním místě. Je možné tedy vyslovit názor, že
označení "přední úředník" a "přední kostelník" patří osobám,
které jsou ve zmíněných zápisech u~edeny na prvním místě.
Pokud je tento předpoklad správný, lze sestavit seznam před
ních úředníkd a kostelníků.
Kromě u~edených osob byli v záduší voleni i páni starší. Jaéna starěích známe z register památných pouze z let
1610, 1617, 1616 a 1620, kdy byli zvoleni v počtu d~enáoti
oso\. Nikteré zápisy v registrech peaátných však jasně ukazují, že tato funkce existovala i~ jiných letech.B/
Pro poznání života v záduší jsou ddležitá i registre
počtd
knihy fundací. ·V registrech počt~ jsou na několika
aíatech zápisy, které se neshodují se zápisy ~ registrech
paaátných. Při založení register počtd v r. 1606 jsou uve4ena jaéna čtyř úředníků, z nichž pouze dvě jména se shodují

a
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se jmény v registrech památných.9/ V letech 1607 a 1608 je
ie pGčet odvedli úředníci kostela sv. Benedikta,
ačkoli~ šlo o kostelníky.lO/ Tyto nesrovnalosti ~znikly asi
lidskou neposorností. U~edené seznamy jsou sestaveny na základě sápisd v registrech památných.
V některých případech dešlo ke změně ve složení uřed
níkd, kostelnikd a starších. Letopočty u jmen, která byla
škrtnuta, i u jmen, která byla nově dopsána, jsou ~ seznamech u.edeny ~ závorkách.

u~edeno,

Poznámky
Tento příspěvek je zpracován na základě V. kapitoly
dipl. práce, která je ~§nována záduší kostela Matky Boží před Týnem.
2/
J. Teige, Základy místopisu pražského. II. Praha 1910,
s. 482-483. - AMP, rkp. 1640, Registre památná, f. 60.
(V r. 1594 při opravě varhan jsou jmeno~áni úřednici z
r. 1574 - Havel Kodrus, Tomáš Rabštejnský, Cyprián Bílek.)
3/ R~ Nový, K sociálnímu postavení farského kléru v Če
chách v době předhusitské. SH 9, 1962, s. 155-156.
4/
z. Winter, Život církevní v Čechách. Kulturně-historický obraz z XV, a XVI. století. II. Praha 1896, s. 534.
5/
Podrobně v V, kapitole dipl. práce.
6/
AMP, rkp. 1640, t. 50.
7/
Tamtéž, chybí f. 145.
8/
Tamtéž, f. 141, 142.
9/
Tamtéž, f. 96. (Pavel Rozmberger, Vojtěch Had z Proseče, Tomáš Hauf). - AlP, rkp. 1645, f. 1. (Pavel Rozmberger, Vojtěch Had z Proaeče, Jiřík Vážný, Zachariáš
Petzo1t).
10/ AMP, rkp. 1645, f. 23, 49.

1/
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I

ďředníci záduší kostela Matky Boží před Týnem a

kostela ev. Benedikta v letech 1586-1620
Bílek Cyprián, 1586, 1593, 1594
Boček Mikuláš, 1615, 1619, 1620
Dačický Jiřík, 1588
Pišer Mates, 1612
Gerle Bohuslav, 1595, 1596, 1598
Gerle Václav z Děvína st., 1618
Had Pavel z Proeeče, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1607,
1613
Had Vojtěch z Proseče, 1591, 1606
llauf foaái, 1606, 1610
Herynk Havel, 1593
Jirkovský Matyáš z Děvína (Jirka Matyáš), 1593, 1594, 1595,
1596, 1598, 1599, 1600, 1602, 1603, 1604
Kodoveký Duchoelav Jan z Děvína, 1601 1 1602, 1603, 1604,
1605
Kolář Jan, 1600
Korálek Ludvík z Těšína, 1596, 1597
Koranda Jeroným (Eliáš Jeroným od Korand~), 1609
Koranda Matouš, 1598
Kotuloveký Blalej (Koteloveký), 1612
Křepelka Jakub, 1614
Kubic Pavel, 1608, 1611, (1614), 1619, 1620
Kutnar Pavel u Jand~, 1586, 1587, 1588
Medvídek Jan, 1586
Mělnický Petr, 1615, 1617
Ki1etinský Zikmund, 1592
Kueil Jan, 1601, 1602, 1603, 1604
Kueil Šimon, 1587
Bejdek Jiří Dvorský, 1614, 1617, 1618
Plumbětejn Pilip, 1586

•
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Podolský Simeon z Podolí , 1596
Proatějovaký Jen, 1599
Rozmberger Pavel (Rozemperger), 1600, 1606, 1607, 1608
lečický Jindřich ml., 1611, 1613, (1614), 1615, 1617, 1618,
1619, 1620
Sixt Theodor Jan z Otteradorfu, 1597
Starolaubaký Jiří (Křepelka, sklenář), 1619, 1620
Starolaubský Ludvík, 1615
Šindler Václav, 1597, 1598
Šlejfíř Ludvík od Tří aoždířd, 1613, 1618
Šmertaa Jan, (1614)
Šort Jiřík, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612
Šroubený Jan, 1609
Štěpánek Jiřík z V1ta"'y, 1605, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611,
1612, 1613
Šupita Jakub od Korandd, 1587, 1588
Trubka Václav z Rovin, 1605, 1607
Vitický Vít (Kut1e), 1595, 1600, 1601
Vořichovaký Vác18"1, 1610, 1617
We1tzer Valentin, (1614)
Winter Kaipar z Polehrad, 1591, 1592, 1599
Wolf Jindřich od Z1at,ho prstenu, 1591, 1592, 1594

..
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ll

Přední úřednici záduěi

kostela Matky Boží před Týnem
a kostela sv. Benedikta v leteCh 1586-1620

Btlek Cyprián, 1586, 1593, 1594
Had Vojtěch z Proseče, 1591
Korálek Ludvík, 1597
Kodovský Duchoslav Jan z Děvina, 1605
Kubic Pavel, (1614)
Kutnar Pavel, 1587, 1588
Jirkovs ký Matyáš (Mat7áš Jirka), 1596, 1598, 1600, 1602,
1603 , 1604
Rozmberger Pavel (Rozemperger), 1606, -1607, 1608
~P- č ický Jindřich, (1614), 1615, 1617, 1618, 1619, 1620
Ště pánek Jiří z Vltavy, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613
Vitický Vít (Kutle), 1595, 1601
Winter Kaěpar, 1592, 1599
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III

Kostelníci záduší kostela Matky Bo ží
~ letech 1594-1620

před

Týnem

Bek Petr, 1602, 1605
Boček Kikulái, 1606, 1610, 1611, 1612, 1613, 161A
Čapek Kartin, 1595, 1596
Drkola Daniel, 1615, 1617, 1618, 1619
Drkola Jan, 1620
Dolčanský Jiřík, 1598
Edlmayer Jan, 1608
Fi šer Mates, 1604, 1611
Grof Tomáš, 1615, 1617, 1618, 1619
Hauf Tomáš, 1600, 1601, 1603, 1604, 1605
Ha~ránek Ambrož, 1601
Henne Jakub, 1602
Henger Valentýn, koiešník, 1609
HeJaon Jiřík, 1594, 1595, 1607
Heymon Doainik, 1595
Hodinář !daa, 1602
Housenka !tmon, 1596
Hruika Kikulái, 1603, 1605, 1606
Hu~ner Jan, 1594, 1601
Chrysostom Jan, 1605
Chudomelka Pa~e1, 1619, (1620)
Ja~ornickj Tomáš, 1606, 1609, 1611, 1612, 1615
Josef Petr, 1596
Juno Jan, 1615
Kakaa Jan (Kakeš), 1608
Kapalín Šimon, 1598
· Inka Jan, 16i7;· 1618, 1619, 1620
Knobloch Alexander, 1595
Korbela Vít, 1604
Koranda Jeroným (Eliáš JeroflÝJil od Korand~) , 1601·, 1602,
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1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1611
Koranda Matouš, 1594
Koranda Tomáš, 1594, 1595, 1596, 1598, 1600, 1602
Kostelík Jiřík, 1604
Koetnar, 1608 , 1609
Koěatecký Martin (Košata), 1600, (1604)
Kotuloveký Blažej (Kotelovský), 1609, 1611
Krumlovský Václav, 1595, 1598, 1600, 1601, 1603
Kubic Pavel, 1594, 1596, (1604), 1605, 1606, 1607, 1609,
1610, 1612, 1613, 1615, 1617, 1618
Kvasnička Jan, 1600
Majer Kryštof z Pekelce, 1613, 1614
Malvazi Šimon, 1603
Markus Jan, 1606, 1607, 1608, 1610, 1613, 1614
Vateolus Jan, 1606, 1607
Mejdlo Martin, (1617)
Melcar Jan, 1612, 1613
Mělnický Petr, (1617), 1618
Mrkvičk a Pavel, 1600, 1608
Mudroň Jan, 1614, 1615, 1617, 1618, 1619, 1620
Mydlář Pavel, 1598
Hejdek Jiřík, 1608, 1609, 1610
losek Mikuláš, 1620
Hesek Vít, 1600, 1601
Outrata Martin, 1617, 1618, 1619, 1620
Pauc Jan, 1614, 1615, 1617, 1618, 1619, 1620
Pečka Jakub, 1603
Pikon Daniel, 1619
P1odf k Tomáš, 1601
Posejpaný Jan, 1609
Praiák Behuslav, 1602
Rataj Václav, 1612, 1613, 1614
lečický Jindřich, 1610
Sedlčanský Jiřík, 1595, 1596
Slánský Václav, 1612, 1613, 1614, 1615

•
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Smetena Nikodým, 1620
Spolek Tomáš, 1598
Starolaubský Jiřík (Křepelka, sklenář), 1607, 1609, 1610,
1611, 1612, 1613, 1614
s~ěták Jiřík, 1594, 1595
Svo~oda Jan, 1598, 1600, 1602, 1603, (1604)
Šeyble ftehoř, (1604)
Šindler Václav, 1594
Šelc Pa~e1, 1596, 1598, 1605, 1608
Šort Jiřík, 1606, 1607
Š1ejfíř Ludvík od Tří moždiřů, 1610, 1611
Ve1~arský Jan Jakub, 1601
Vitický Jan (Kutle), 1612
Vodňanský Jan, 1604, 1605, 1611
Vo~ěička Jan, 1603
Wrba Šebaetián, 1602
Jiřík ed Kocourd, 1607
Kryětef ed Plinštejna, 1594
Václav z Vlkan~e, 1610
Václav od Zlatého jelene, 1596
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IV

~oetelD!ci záduěí

kostela sv. Benedikta

v letech 1595-1620
Drkola Katij, 1595, 1598
Piěer Katoe, 1613
Pugl Gregor, 1619, 1620
Rruita. • ikuláě, 1610, 1613, . 1617, 1618
Chud.-elka Jan, 1618, 1619, 1620
Kavka Jan, 1600, 1601, 1602 1 1603, 1604, 1605, 1606, 1607 ,
1609, 1610, 1611, 1613, 1614, 1615, 1617
KoiateotY Karlin (Koiata), 1595, 1596, 1598
~otuloiekt B1elej, 1608, 1614, 1615, 1617, 1616, 1619 ,
1620
~.. an4a Tomái, 1608, 1612, 1614
Kfepolka Jakub, 1606, 1607, 1609, 1611, 1612, 1615
Malt Jan, 1595, 1596, 1598
Plaček Jindřich, 1600
Rataj Václav, 1596
Resaberger Pavel (Rozemperger), 1601, 1603, 1604, 1605
Strejěek Andree, 1600
!iDiler Václav, 1602
!olc Karlin, 1602
!ol o Katlj, 1600

·.

:

·, 1

..
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V

Přední
~

kostelníci záduší kostela Matky Boží
letech 1594-1620

před

Tfnem

Hauf Tomáš, 1604, 1605
Heusenka Šimon, 1596
Xapalín Šimon, 1598
Xoranda Jeronfm (Eliái Jeronfm od Xorand~) 1606, 1608
Koranda Tomáš, 1600, 1602
Kubic Pa~el (Kubicz), 1607, ' 09, 1610, 1612, 1613, 1615,
1617, 1618
Kvdroň Jan, 1619, 1620
Starelaubský Jiřík, 1611, 1614
s~ěták Jiřík, 1594, 1595
s~oboda Jan, 1603
Vel~arský Jan Jakub, 1601
Přední
~

kostelníci záduší kostela
letech 1595-1620

~.

Benedikta

Chudoaelka Jan, 1618, 1619, 1620
Malý Jan, 1595, 1596, 1598
Xavka Jan, 1600, 1606, 1607, 1609, 1610, 1611, 1613, 1614,
1615, 1617
Xo~anda Toaáš (Koranda), 1608
Křepelka Jakub, 1612
Rozaberger Pavel (Rozemperger), 1601, 1603, 1604, 1605
Šindler Václa~, 1602

)2
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VI

Zakristiáni v letech 1595-1620 +/
!sman Jan (Hasman), 1611, 1615, 1617, 1618
lalc Pavel (Paltz), 1615, 1617, 1618
Herynk Havel, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610
Housenka Šimon, 1600, 1601
Hruška Mikuláš, 1619, 1620
Kapalín Šimon, 1603, 1604, 1605, 1609 , 1610, 1611, 1612,
1614
Koranda Tomáš (KovaRda), 1613
Hosek Vít, 1606, 1607, 1608
Rozaberger Pavel (Rozeaperger), 1601
Š~lc Pavel, 1612, 1613, 1614, 1619, 1620
Štika Václav, 1595, 1596, 1598, 1600
Welvarský Jan Jakub, 1602, 1603, 1604, 1605

Poznámka

+I

V registrech památných neni
.u kostelu byli voleni.

výslovně

uvedeno, ke které-
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Vll

Páni atarší záduší kostela Katky Boží
a kostela ev. Benedikta

před

Týnem

Bo~ak Mikuláš, 1617, 1618
Calaatin Zikmund z Prayteldu, 1617, 1618, 1620
Palc Pavel, 1617, 1618
Plorýn David z Lambštajna, 1610, 1617, 1618, 1620
Gerla Bohualav z Děvína, (1610)
Had Pavel z Prosača, 1610, 1620
Haut Tomáš, (1610), (1617)
Haunšildt Jiři z Piretenfeldu, 1620
Hanna Jakub, 1610, 1617, 1618, 1620
Jirkovský Matyáš z Děvína (Matyáš Jirka), (1610), 1617,
1618, 1620
Kodovaký Duchoslav Jan z Děvína, 1610
Lev Václav z Lewengrunu, 1617, 1618, 1620
Kagrle Václav ze Sobíšku, 1617, 1618, 1620
Keltzar Jan, 1617, 1618, 1620
Osteršto~ Pranz, (1610), 1617, 1618
Sixt Theodor Jan z Ottersdorfu, 1610, 1617, 1618, 1620
Škréta Kundrád se Závofic, 1610
Šlemer Tomáš z Častolovic, (1610)
Šolc Pavel, 1610, 1620
Šroubený Jan, (1610)
Trubka Václav, 1610
Winter Kašpar z Po1edrah, 1610
Wratislav Jindřich z Prankštejna, (1617), 1618, 1620
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Ladislav

Ži 1 k a

Die Beamten, Kirchendiener, Sakristane und Kirchenalteste
der Kirche Mutter Gottes vor dem Tein und der St.-Benedikts-Kirche in den Jahren 1586-1620
Zu.sammenfassung
Alljaorlich wurden als Verwalter des Kirchengutes
der Marienkirche vor dem '! 'ein und der Filialkirche St. Benedikte die Beamten sowie die Kirchendiener und Sakristane
gewŠhlt. Die ~amen und Anzah1en sind seit dem Jahre 1586
bekannt. Damals wurden die Gedenkkirchenregister gegrUndet.
Das Amt der Kirchengutsverwalter 1st aber natarlich alter
u~d mit den Kircheadienern als den Kirchengutsverwa1tern
treffen wir uns schon im 14. Jahrhundert. Die Imter trenntea sich um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts. Die
Beamtea vertraten das Kirchengut und entschiedea alles weaent11ches; die Rolle der Kirchendiener und der Sakristaaer
beschrankte sich auf das Kirchengebaude und auf den Verlauf
der Gottesdiensteo Die Beamten beider Kirchen wurden bis
1593 durch die Reprasentanten des Pfarrsprengels gewŠh1t,
dann wurden sie durch den Stadtrat ernannt o Die Kircheadiener und Sakristane wurden weiterhin im Pfarrsprengel
gewŠh1t.
Mit Rucksicht darauf, da~ die Que1lea uber die Wah1
nicht regelma6ig erha1ten eind, siad dieee in der Form
der a1phabetischen Verzeichnisse der einze1nen Personea
verOffent1icht. Bei jeder Person werden die Jahre ihrer
Tatigkeit (soweit diese festgeste11t wurden) ange!Uhrt.

...
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Petr S v o b o d n ý
INVENTÍŘ VLAŠSKfHO ŠPITÁLU NA MALt STRANĚ Z ROKU 1789

Jedním z nejvýznamnějších pramend k poznání prov~zu
Vlašského špitálu na Malé Straně v posledním obdobf. jeho
dějin je inventář z r. 1789 sestavený při rušeni špitálu. 1/
Inventář patří mezi několik málo písemnosti špitálu uložených v Archivu hlavního města Prahy (bez signatury, uložen
pod označením G 16/141), kam se spolu a někt crj~i dalšími
dostal koupí v antikvariátu v r. 1967. Svým rozsahem nepatři mezi největší (těmi jsou např. dva svazky protokolů ze
zasedání italské kongregace z let 1774-1780), ale svým charakterem se řadí mezi nejzajímavější. Seznam veškerého movi~ého majetku v budově vlastního špitálu umožňuje postihnout
nejenom úroveň ubytováni, stravování a ošacení,dále do jisté míry podmínky školní výchovy dětských chovanců, zdravotní péče, některé otázky personálního obsazení, ale nepřímo
i počty chovanců ubytovaných přímo ve špitále. 2/
Inventář byl sestaven před dubnem 1789 (datován je v
dubnu s vynecháním místa pro den), tedy více než čtyři měsí
ce předtím, než špitál opustili poslední chovanci.Jl Sestavený seznam byl později o několik pol ožek doplněn a při p~edá
vání majetku zrušeného Ústavu byly jednotlivé položky odškrtávány nebo v případě nesouhlasu původního Údaje se skutečno
stí opravovány. Za správu odpovídal až do předání inventáře
i nadále poslední správce špitálu Kašpar Sander.
Inventář se skládá z pěti dvojlistů s vodoznakem dvou
zkřížených klíčů s iniciálami I G F. 41 Dvojlisty jsou přelo
ženy a sešity nití, takže tvoří sešitek přibližně foDmátu A ~
První dvojlist má funkci obálky, popsána je pouze titulní
strana. Nadpis Inventarium s podtitulem je podtržen a orámován perem. Čtyři zbylé dvojlisty tvoří 16 nečíslovaných stran
s nalinkovanámi kolonkami. Číslování stran je opatřením editora. Strany l-14 jsou linkováním rozděleny na tři nestejně ši-
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roké sloupce (první pro pořadové číslo místnosti, druhý pro
inventarizovaných položek, třetí pro počet kusů),
přičemž strana 14 není popsána. Strany 15 a 16 jsou linkovány odlišně na devět sloupců (první dva pro datum, třetí. širší na slovní poznámky, zbylých šest na počet kusů), strana
16 není popsána.
Jazykem inventáře je němčina s četnými austriaci~y,řa
dou bohemismů a několika latinskými termíny. Psán je inkoustem novogotickou polokurzívou jedním písařem (písař A) s
nečetnými doplĎky dalších osob. Několik dodatků inventarizovaných položek a jejich počtů bylo doplněno pravděpodobně
krátce po sestavení inventáře (písař B). Další, hůře čitelné
opravy a doplĎky pocházejí z ruky písaře c. Čtvrtá osoba
(pisař D) zasáhla do inventáře pravděpodobně až při předává
ní majetku. Jde o vpisky červenou a obyčejnou tužkou. Touto
rukou jsou jednotlivé počty souhlasící se skutečností odškrt ávány, rozdíly v počtech vepsány do prostředního sloupce,
některé doplĎky (předmět a počet) vepsány do téhož sloupce.
Řada z nich je pro vyblednutí tužky téměř nečitelná.
Text inventáře je vydáván podle běžných edičních pravi~
del pro německé texty Úřední povahy 18. atol., ale jsou ponechány jazykové zvláštnosti a nedůslednosti svérázného lexika i gramatiky.5/
·
Písaři jsou odlišeni v poznámkách; ze vpisků červenou
a obyče jnou tužkou jsou uváděna slova a číslice, odškrty
j sou vypuštěny. Protože začátek stran edice se nekryje se
začátky stran originálu, jsou vypuštěna
pravidelně se opakující záhlaví s•ran 2-12 s číslem místnosti, příp. vedle
čísla její slovní označení a ve třetím sloupci označení
počtu v několika podobách.
~značení
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Poznámky
1/

2/

)/

4. I '

5/

O dějinách špitálu naposledy P. Svobodný, Vlašský špitál na Malé Stran~ a jeho místo v péči o matku a dítě
do joaefinakých reforem (1602-1769). DP 7 1 1987 1
a. ll) - 1)2.
Velikost ostatního majetku udává v r. 1788 ;. A. Riegger1 M•terialien zur aiten und neuen Statistik von
BOhmen 1 VIII, Lipsia - Praga 1788 1 a. 170-185.
Podobné inventáře byly největší pravděpodobností sestavovány také pro osta ~ ústavy rušené v době joaefinských reforem chudinské a zdravotnické péče. Zajímavý srovnávací materiál by jistě vydaly fondy SďA 1
především fond ČG - Publ.
Jde pravděpodobně o filigrán poatřekovaké papírny
Jana Jiřího Frůtache, nebot kombinuje prvky dvou dosud publikovaných filigránů této papírny. Srv. F.
Zuman, České filigrány XVIII. století. Rozpravy ČAVU,
tř. I 1 č. 78 1 1932; část I., s. 21; část II., obr.
XXIIII/2 1 XIIIV.
Jde o odchylky od dnešního pravopisu, které byly
písaři inventáře užívány důsledně, a tvoří proto výrazné jazykové specifikum vydávaného dokumentu; roz~
dílné souhlásky ve kmeni, zdvojené samohlásky, austriacismy a koncovým -1 a konečně převládající užívání nesprávných koncovek -n a -r v 1. pádě množného čísla.

)8

Edice
Inventarium
uber die bei dem italieniachen Spital unser lieben Frav•en
und Kutter Maria zum heiligen Carolus Borromaus au! d ~r
Klei.llern Reeidensstadt Prag 1m Marzmonate /1/789 TC\~:gefun
dene/n/ und beschriebene/n/ Effecten, dann EinrichtungePahrnisse. (AKP, Vlaěský ěpitál)
/Pag. 1/
No. 1

Inventill:'t
stiick

lm Seasions-Zimmer

OTaler Tiach
Alte Copertdecken
Alte mit Leder bezohene Sesseln 10, mit Tuch
a/
Banke
Truhe mit Schlosa
detto mit Anhangketten
Grosse Almer ait Schlosa
Portrait weiland Herr von 14inetti
detto weiland Frau Gratin Berka, geboren Gratin
von Berlaimont
detto Genera1 Waldstein 1m Laager mit 24 eigenen
Sohnen
Bilder, worau! daa Abendllahl unsers Hei1andes
abgeechildert
detto der zwo1fj&hrige Jesus unter den Schriftge1ehrten
detto ohne Rahm.en
detto Kariahilf mit vergo1detem Rahmen
Portrait des F. Joannie Schiffner
Portraite
Kindel'-Kanteln alte a, neue 6
navier alte&

1 <1o>

1

2

ll
2
1
1
1

1

1
1
2
1
2
1
1
3
14
1

.39

Grosse neue B11der ohne Rahmen
B11drabmln vergo1dete
Waagbalken (ohne> mit Scha1en von Ho1z b/
Regeln deren 12 Mannem aua dem S. Ludovici Ina t i tut
;

No. 2

.)
2
1
1

Beim Spita1vater
1

Grosser grUner Tisch
Schreibtisch 1 und 2 k1einere
Sesseln mit b1auem Tuch bezoben
Ho1zeme Wanduhr
Almer1en 2, worauf einfachea Geate11
Schragen fůr Buchar
Ofenbank
oo1dwaag alte
Bild Mariahilf
/Pag. 2/
Bi1d des he111gen Antoni de Padua
dtto der eng11che Grusa
Portrait des Ziczka von Troznowa
Abrias des tůrgewesten Find11ngshaua/es/
B1eche/r/ne Laterne
B1aue FUrbange an Fenstern

.)

<s)

40/
1
.)

1
1
l

1
1
l

1
l.

1
4

Vor des Spita1svaters Wohnung am Vorhauae
Grosse weiche Almer
Schenktisch mit Fachern
Grosse harte Almer mit Laubwerk

1

1
1

No • .)
I

Weiche Bettstadter
Strohs&/c/k/e/
lladratzen

12
10
2 d/

ll

40

Leitucher samt denen auf den Decken
Decken
KoptpČlster

4
2
2

Weicher ovaler Tisch
LahnstUhle
Sessel 1, Schšmmerl 1 e/

20

12
10
1

3
2

No. 4
Grosse weiche Tafel
Hohe Bank
Wandrechen f/
No. 5

1
1

lm Refektorio

Tisch angestrichene/r/ mít 2 Banken uberall g/
Bilder der altrOmiscbaft Kaiser mit Rabmen
Tiscbtucher aus Zwilling
8
Bleche/r/ne alte LO!/!/eln
30
Paar Messer und Gab/e/1 alte
24

9
12

14
66
63

Bo. 6
Alte Almern mit Schlossern auswarts
No. 7

3

lm BŠhezimmer

Tisch grosser 1, kleinere 2
LahnstUhle
Bettstadter
Strohs&/c/ke
20 ••••• i/

/Fag. 3/
Madratzen

3
nur 6 Stucke h/ 11
20

19

18

41

•
Decken
Leitucher
Copertdecken blaugedruckte
B&nke ohne Lahn
Oberbett mit Zi/~hen
} der warterinn
Unterbett ohne Zi/e/chen
KopfpOlster bezohene
<Aus Kessing) eisernea j/ BUgeleiaen 1 mit 2 Stahlen
No. 8

18
)7

19
6
1
1

19
J

lm Krankenzimmer

Kleine zin.' lerne Lampeln
Bettstadter
Decken
Leitucher
St rohsil/ c/k/ e/
riadratzen
Bezohene KopfpOlater
Tisch weicher
LahnatUhle
LeibstUhle
Schlafrock/e/ alte tiir Kranke
Almern alte vor dem Zimmer
Speikasteln J, Bankeln ;, Schammerl ),
Schaf'f'el J

2

2
13
12
22

13
1
1

4

ll

10
1
J
4

J
2
1 k/

12

No. 9
Crucif'ix vor dem f'ranzoeischen Mšnnerzimmer
Blecherne Laterne alte
In dem f'ranzosischen Mšnnerzimmer Of'enbank
In dem dtto
dtto Stelarzen um die Betten
zum Vorhangen samt 1 Rechen und eisernen Stanglin

1
1
1
12

42

No. 10

Beim Dienstboten

Bettstadter
Strohsá/c/k/e/
Leitucber
Oberbetter bezobene
Unterbetter ohne Bezug
Kopfpalster mit Zi/e/chen
LahnstUble
Bank

4
4

4

4
4
4
J
J

Ofengatter 1, Wandrechen 2, 1 Tisch l/

l

J

/Pag. 4/

Yor dam wallscben Mannerzimmer
Groaser weicber Tiacb
B&nke veracbiedene
Bild unser lieben Frau ohne Rahmen
Eieerner Peuerhacken aamt Feuergab/e/1
Ho. ll

1

7
1

2

lm geweaten franzosiacben Spitalvaterazimmer

OValer Tiacb
Bettstadt
Leitucher
Decken
Strohsa/c/k
Kopfpolater
Madratze
l Trube mit Scb1oss m/
Lahnstubl
Běnke unter diesem Zimmer
Almer vor dem wallscben 14annerzimmer im Vorhaus
Wandrechen 2, Ofengabel l n/

1
l
2

2
1
l
1
l
2

1
J

43

No. 12
Ovaler kleiner weicher Tisch bei kleineren Knaben
Blecherne Lampe
No. 13

Bei greaaeren Knaben

Bettstadter, wovon der Johann Pichler 1 hat o/
lladratzen
Blecherne Lampe
Leitucher
2
Strohali/c/k/e/
KoptpOlater
Copertdecken
Tisch alter
Truhen kleine alte
No. 14

1
1

42
)8

1

82
41

40
70
1

40

In des eraten Lehrera Zimmer

Bettatadt
Strohsa/c/k
Tisch weicher
Lahnatiihle

1
1
1
. 2

/Pag. 5/
No. 15

In der ersten Schulklasse

Tisch weicher
schulbanke
BŠnke kleine
Stellarzen zu Tateln
T.tel groase holzerne 1, kleine 1
Eiserne Stangl 4 und 6 gr\ine Piirhšnge in
beiden Klassen zusammen p/

1
8
2
2
2

10

44

No. 16

In der zwoten Schulklaeae

....

Tiach weicher
Schulběnke

8
2

Tateln groaee holzerne
dtto
mit Leinwand bezohen
Stellarzen zu Tateln
Bild der heiligen Mutter Anna ohne Rahmea
Vorechriften und Zeichnungeatucke
No. 17

29

In dem Weiberzimmer

Bettstadter alte
Tisch•ln alte weiche
LahnatUhle weiche
Mariahilfbild altee
ilangl mit 2 Walzen im Vorhaue
No. 18

.3
2
1

8
1

15
4
ll

1
1

In der Kuche

Kupferne gegoseene Blatten im Heerd
Deckeln kupferne und eiserne in die Locher im Heerd
Eiserne Handhaben die Deckeln auezuheben
Kupferne/r/ Wasserkessel im Heerd mit messigenem Hahn
Eiserne Bratrohr im Heerd
Kupferne Bratpfanne
1 eieerne q/
Topte groese kupferne abgesetzte
dtto kleine kupferne
Topf eiserner grosser unbrauchbarer
KrUge alte kupferne
Pischkeeseln kupferne mit eisernen FUseen
Kupferne Kastrolen zum einhangen
Schwarzblecherne Pfannen kleine
3
Dalkenblech eisernes gross r/

3
8
2
I
1
2
12
8
1
4

3
5
4

...

45

•
/Pag. 6/

Feuerbo/c/k mit 3 Hangeisen
Bratspiessbock
Bratspieee
Rest/ e/ kleine eiserne
Kupferne/r/ Faumlof/fe/1
Weisblecherne/r/ Lof/fe/1
Reibeisel bleche/r/nes
Kuchelgab/e/1 eiserner
Eiserne Dreifuss/e/
Bleche/r/ne Schopflof/fe/1
Eiserner
dtto
Blech/a/ zu Kochlof/fe/ln
Weissbleche/r/ne M&ass/e/
Feuerhacken
Feuerzange
Feuerechaufel
Zinnerne Schalen zur Sooss
Zinnerner Vorleglof/fe/1
Zinnernes Salzfassel
dtto
SuppenschUesel
dtto
SpeisenschUeseln
dtto
Teller
Alte Almern 2, Topfbretter 2, KaQne holzern/e/ 1
Schaufeln zum Waseer
No. 19

1
2

J
2
1
1
1
1

3
2
1
2
2
1
1
1

J
1
1
1

4

15
5
5

lm Speis/e/gewolb

Waag mit ho1zernen Schalen
Baumolflasche
Morser eiserner mit Schlege1
Grosse Taf/e/1 in der Kuchal
Banka
Verschiedene eiserne Gewichter
Grosse Multer

1
1

1
1

4

J
ll

1

46

Kleinere dtto zum Fleisch
Alte Brotalmer mit 2 1~ren und einem Schloee
Groeaer Waagbalken mit holzernen Schalen vor der
Kuchel
2 Tieche s/

5
1
1

/Pag. 7/
No. 20

lm Schalengewolb

Verschiedenes erdenea Geschirr
No. 21

fUr

et1iche Gulden

In der BŠckerei

Kupterne Otentopt/e/
Schwarzb1eche/r/ne Bratptannen
20
~1eine kupterne Waagecha1en
Grosaer Backkub/e/1 mit eieernen Reiten
Meh1trog
Tiech zum Taugknatten t/
Sehr alte rosehaarene Madratze
dann verechiedene zur BŠckerei gehorige Geratechaften
No. 22

2

22
1
1

1
1
1

lm Sandgewolb

.

Baadwannen
dann etwe1che alte Buttertaeeeln

2

Vor der Totenkape11e
GrosQér/ ho1zerner Kruzitix
Uutter Gottes Bi1d hinterm G1ae
No. 23

lm Haueknechtsgewo1be

1
1

47

Strohkasteln mit dazu gehorigen /1/ Strohmesser
Sc.hleifst ein
Holzhacke/n/
Eia/en/hacken
SpHzhaue
No. 24

1
1
1
1
1

In der Fleiachbank

Kleiner Waagbalken mit kupfernen Sc.halen
Grosaer weicher Tisch
Hackstocke 2 ul
No. 25

1
1
2

In der gewesenen Schenkstube

Tafel alte weiche
Tisch weicher
r.rosse/r/ doppelte/r/ Kleiderrechen
Lahnstiihle
Bilder alte
Wasserstander alter v/
w/

.....

1
1
)

2

7
1

/Pag. 6/
lm Spitalhote

Leiterwagen
Bretterwagen
dtto kleiner
Schubkarren 1, Scheibtruhen 1
Glockel beim Eingang in das Spital, dtto 1m Hot
1 autgemacht i/
Holzerne ausgebohrte Rohren
No. 26

lm fůrgewesten M8 gazin

1
1
1

2

48

Zi nnerne Suppentopfe mit ·r atzen und Deckeln
2
dtto
Suppensch\iasel ordinari
1
dtto
geschweifte S chŮSseln von zweierlei Gattung
12
dtto
glatte .S chilasel/n/ y/
(22) 9
dtto
geschweifte Taller
18
dtto
glatte Taller
72
dtto
Soosschalen mit Henkeln
6
dtto
Einsatzschalen mit Taller
4
dtto
alte Leichter
6
dtto
Suppenschusseln grčisere fur Kinder
162
dtto
kleinere fur dtto
30
Einsatzschachteln
30
Uber ~in Zeatl rohes Garn
Bleierner Taufstein
1
Zinnerne Sprengkesseln
4
Lampen alte messingene kleine
2
Rohrbixen eieerne neue 8 alte NB 28. Julii NB et z/
27
Spalier/e/ alte gross/e/ und kleine
18
dtto
alte halbseidene
13
W asserrčihren eiserne
3
Brechstange eiserne
l
FUrhange gross/e/ und kleine blaue alte
)8
dtto
34
Altartucher alte weisse
2
Truhen alte
2
Laterne alte
2
HolzsŠge grosse
1
Verschiedenes altes Eisen gegen 20 Pfund
Standketten aus dem Stalle
1
Bleierne Rohren mit messingenen Zwingen NB 4
5
9
Eieerne Stangoln an Betten zu den FUrhangen aa/
28
- /Pag. 9/
No. 27

In der Schneiderei

..

49

alte
Sess{e{l alter
~tuhl ohne Lahn
Banke samt der Ofenbank
Bilder alte
Scheer/e/ grosse
l-"1
Bettstadt fur den Schneidergesellen Kurtzfassel J~
hlairatze
Strohsa/c/k
Lei/n/tuch
Decke
~'i s cl1 e

No. 28

·1

1

.3
5
1
1
1
1
1
1

Auf dem Boden

Schwarzblecherner Ofen
Seil altes
SŘnft/ e/ oder Sessel
GrOssere Better ohne Bezug
Polster kleine ohne Zi/e/cheln
Madratzen grosse und kleine den 4. Juni uberarbeiten
lassen cc/
Decken alte
Strohsš/c/k/e/ verschiedene, auch Inletter von grossen
und kleinen Bettern
Verschiedene alte Bettstadter, Bankeln, Tische und
Schubladeln
Speisst rube
Spinnradeln alte
BanderstUhle
No. 29

33

1
1
1

28

37
42
48

79

1
8
2

Auf dem "Mehlboden

Gatter eiserne mit Laubwerk
Bleche/r/ne Bratrčhre
:Jehlkasten

4
1
ll

50

Strichmaas/e/ bohmische
dtto
i.ietze
dtto
niederasterreichische
!iletze
niederasterreichische
1/4
1/8 niederasterreichische
Mehl sieb von Drath 1, Schaufeln holzerne )

2
1
1
1

Viert/e/~

1
1

dd/

4

/P B.€, . 10/

Tische zum Zusammensetzen weiche
ruehlsa/c/ke alte
Bretterne Multer grosse
Strockfas s mit Wasser
Brustgeschirr, dazu gehorige Zahmen alte
No • .30

.3

15
1
1
2

Am Getreidboden

Eiserne/s/ alte/s/ Ofenblatt
. 1
Schwarzblecherner Ofen, itzt in der Schneiderei ee/
1
Bettstadter alte ff/
<.3.3) .34
Feuerkorbe strohene ausgepichte
8
Truhen kleine ohne Schlosser
24
.35
Verschiedene Bretter und Banka zum Theater bei der
PrUfung
No • .31

1m Gebarhause bei der heiligen Mutter

·risch grosser roter
Bleche/r/ne Laterne
Oberbett bezohenes fur das /!/ Dienstmensch
Unterbett
Kopfpols t er
Lei/n/tuch
St rohsa/ c/k
Holzhacke/n/

1

1
1
1
1
1
1
1

51

No • .32

Hebammenstuhl zu accochement

Bettstadt lgg/
(1) 2

hlangel mit 2 Walzen
No. JJ

/lm Gebarhaus/

I

hh/

Hebammenstuhl ordinar
Hierzu benČti gte Bankeln
Bettstadter uberhaupt
St rohsŠ/ c/k/ e/
Decken
Uadratzen
Lei/n/tucher weisse
Tische weiche
Furhange einzelne blaue
LahnstUhle
Ofengabeln
:aleche/r/n es Wasserbeha1tniss zum Waschen in die
Kapell/ e/ gehČrig ii/
/ Fag . ll/
Kniebanke1

2

.llulterl zum Kinderbaden

Speisskasteln
Nachtstuhl jj/
No • .34

21
21
21
21
40
2

26
10
2
1

J
l
10
1

Im Waschhaus

Kee s eln kupferne eingemauerte
Wascbmultern alte
Waeserfas s e1n kleine
No. J5

1
J

2
5

6

Filatorium samt Carnatorium mit al lbenČtigtem

ZugehČr

2

52

No. J6

Im neuen Magazin

a

26 Kr.
Kna benhemder
a 21 Kr.
dtto
dtto
a 19 Kr.
Hemde1n offene
12 Kr.
Hemder vor Madchen
47 et 48 Kr.
45
dtto
Jl
J6 - J8
26
dtto
9
86
dtto
18 - 19
20
22
dtto
Hauben mit Spitzen und Bandeln
9
dtto
b1aue gedruckte ohne Spitzen und Bande1n
Inletter
Z~/e/cheln scha/c/kete
Furtiiche1n kk/
( 14) 17
Tuchle
4
Badliczken /!/ No. J
Leib/e/1 No. 1
4
6
Tuchene Beink1eider Paar
Zwillingene dtto
9
dtto
Kamisoler
1
Unterbeinkleider von Leinwand
17
Neue Lei/n/tucher
alte dtto
dtto Zi/e/cheln

a

6 Beinkl/eider/
4 Lei b/ e/1 ll/

1
2
1
148
45

a

26 Paare

33
10
88

23
9
177
66

4
17
4

2
4
6
12

<n)

4
17
lJ
20

lJ

1 Lei b/ el/

/Pag. 12/
\Vollene Striimpfe 'a
dtto
a'
Zwir/n/ene dtto a'
Knabenschuhe 1 fur

41
21
12
27

Kr.
Kr.
das Faar mm/
Kr.

2
2
12
16
147 (154}149
Pa ar 5
4

53

CJ:la bens chuhe

l fur 15 Kr.
l ll
9 ll
l n
6 n
ll ll
l n

•"'

~

104 nn/

.Madchenschuhe
8 nn/

57
51
48
45
42
39
36
JJ
25
51
48
45
42
39

4
2
1

Kr. ·

Kr.

Kr.
Kr.

19
17
5
5
10
5
5
10
14
J
4
2
2

Paar
dtto
dtto
dtto
dttr:.
c'l~to

dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
Jl
dtto
Du/t/zen/d/
dtto

Baczkorn
Grosse Knopf/e/
Kleine dtto
Hosshaarene Bindeln oo/
27
hlessingene Schuhschna11en
91
Binde1schna11en
49
st rohsa/ c/k/ e/
Rohe grobe Leinwand
Steifleinwand
Zwi11i/n/g und Tri11ing weis/a/er und roher
Ha1bseidenes streifetes Zeug
8
Truhe ohne Besch1ag 1, Tisch weicher 1, Furhang 1
samt 1 Stang1 pp/

I m Hof 2 zum Springbrunne/n/ gehorige Steine

4

3
2

14
21
6
5
ll
6
6
9
16
J
5
2
2
1

l
Jl
17
20
(Jo'> Jl
Paar 94
52
20
Elle.o 71~
dtto
JO .
dtto
65~
dtto
8

2
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J::ndlich sind in den Ziuunern mehrere ~chammerl&n und
auf den Gangen alte Bilder, rianke, eo auch Ofengabeln
und allerlei Holzwerk vorhanden, fur welch I!/ ein so
anderes, sowie es hier verzeichnet ist und bei der Obergabe in Augenschein genownen wurde, der Hausvater Kaer~r
Sander zu huften, und jederzeit, so lang ihm diese ~inge
anvert raut s ein werden, 4\ed und. J.ntwort z u ge b-;:n ha ben
wird. ;,·rit welci;em Beisatze diCJses InvJntar:i.um zur Ube rGabe ~~~eno~J en wird.
Frag den ••• ten Apríl /l/789

3 Ofenteil eiserne

qq/

/Fag. 15/
~tem

sind in das Findlingshaus Bett- St rohpach Notdurft ubergeben werden st ad- sě./c '~
ter
als 1789
~I
10. Apríl Neue Lei/n/tucher
I
und etc.
l6
6
4. Jun i Zum Obermachem gegeb~n
Aus 12 Tischtuchern
neue jl1adratz
dtto
5. dtto Von Boden 7 Stiicke I1lettei auf Ko
ao gerade die groase hatten • rr/

a/
b/

e/

6
36

12

6

n
tpole ter,

Poznámky k edici
Slova 'mit Tuch' a škrtnuté číslo 10 a připsané ll píaařem B.
,
Škrtnuto 'ohne t připsáno 'mit' a 'von Holz' doplněno
písařem

c/
d/

Mad- Lejjrf Dec
Tet- tii- ken
zen cher

c.

Škrtnuto 8 a písařem D dopsáno 4.
Všechna samostatně stojící čísla v tomto sloupci jsou
doplňky písaře D.
Řádek doplněn písařem B.
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f/
gJ

;

Řádek doplněn písařem B.
ť oslední slovo doplněno písařem B.

h/
i/
j/
k/
1/

Doplněno

m/
a/
o/

Od

p/
q/

rl
s/

t/
u/
v/
w/

xl

bb/

cc/
dd/
ee/

tt/
gg/

hh/
ii/
jj/
kk/
ll/

D.

Čísli ce a nečitelná slova písaře D.
Škrt a oprava písařem B.
Řádek doplněn písařem B, poslední číslice pis~rem D.
Řádek doplněn písařem B.
číslice

1

doplněk písaře

D.

Řádek doplněn písařem B.

Od slova 'wovon' dopln ěk písaře c.
Od slova ~Eiserne' do~ 'ně k písaře B.
' číslice a · alovo doplněno písařem D.
Řádek doplněn písařem D.
Řádek doplněn písařem D.
Správně '·r eigknet en '.
Řádek doplněn písařem B.
Řádek doplněn písařem B.
Řádek doplněn písařem D.
Doplněk od slova 'dtto' a oprava číslice lna 2 písařem

y/
z/
a a/

písař em

B.

Číslice 22 škrtnuta písařem D a opravena na 9.

Od číslice 8 doplněk písaře D.
Celý řádek doplněn písa ř em B.
Jméno doplněno písařem c.
Od data doplněk písaře c.
Celý řádek doplněn . písařem B.
Od slova 'itzt' doplněno písařem c.
Číslice 33 přepsána na 34.
'Bettstadt l ' doplněno a '1' přepsána na '2 'pisařem B.
Slovní označení této místnosti se objevuje
u pokračování čísla 33 v záhlaví strany 11 .
Od slova 'ofengabeln' doplněk písaře B.
Doplněk písaře B.
Číslici 14 vepsal a poté opravil na 17 písař D.
Od číslice 6 na předchozím řádku doplněk písa ř e D.

až

5b
I

i

píslici 154 na 149 opravil písař A.
Součet 104 a 8 vepsal písař D.
Číslici 30 na 31 opravil písař B.
Od slova 'Truhe' včetně opravy '3' na '4' doplněk
písaře B.
qq/ Řádek doplněn písařem D.
rr/ · Od data '10. April' psáno rukou písaře C.

mm/
nn/
oo/
pp/

•
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Petr S v o b o d n ý
lnventar des ltalienischen Spitals in der Kleinseite
aus dem Jahre 1789
Zusammenfassuni
Eine der bedeutendsten Quellen zur Erke~ntnia des Betriebes des ltalieniechen Spita1a in der Kleinseite 1m
1etzten Zeitabechnitt seiner Geschichte 1st das im Jahre
1789 wŠhrend der Spita1aautlosuni ver!aBte Inventar.
Das Inventar kam im Jahre 1967 kautweise in dae Archiv der
Hauptstadt Frag. Dae Verzeichnie des gesamten beweg11chen
Eigentums in d~ Gebaude des Spita1s ermoi11cht nicht aur
daa Unterkunftsniveau, die Verpflegung und Bekleidung,
sondern auch zu einem gewissen Grade die Bediniungen der
·schUlererziehung der Kinderzoi1inge, die Gesundheitspf1ege und einige Fragen, die die Pereona1besetzung betreffen,
zu begreifen. Das Verzeichnis ermoglicht auch indirekt
die Zahlen der 1m Spital untergebrachten Zoglinge zu
ve rfolgen.

i
i

I
I·

1.
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•
Jan K o z á k
NEZNÁMÁ KRESBA PRAHY Z R. 1837
Romantický a atraktivní ikonografický záběr panorF~tu
Malé Strany a Pražského hradu viděný z budovy býYal~~. kři
žovnického generelátu na sever od staroměstské m~stecké věže
Karlova mostu přitahoval tvdrce pražských vcdut již od po•
čátku 18. stol. Svědči o tom např . rozměrný prospekt J. J.
Dietzlere z doby kolem r. 1730 l/ či téměř identický pohled
c. Ch. Schramma datovaný r. 1735. 2/ Kompozici těchto a podobných pohledů obvykle zleva rámuje staroměstská mostecká
věž a perspektivně ubíhající most. Střed tvoří veduta Malé
Strany, které ještě (na nejstarších vyobrazeních) nedominují
Vdže chrámu sv. Mikuláše; ty byly dokončeny až v letech 1737
až 1752 (kupole) a 1751-1756 (zvonice). 3/ Zadní plán záběru
vyplňuje obraz Pražského hradu, který dotváří sevřenou, horizontálně i vertikálně dynamicky členěnou aěstskou kompozici.
Atraktivnost záběru se výrazně zvýšila po dobudování
mikulášského chrámu, čehož využívali pražští veduti•té již
v 18. stol., ale zejména v 19. stol. ~eko příklady mohou
sloužit např. veduty, které vytvořil v. Koretadt,4/ J.
Schembere 5/ a další.
Předkládaná reprodukce představuje dosud nepublikovanou
kresbu tuší, na které je z uvedeného místa zobrazena část
Karlove mostu, Malá Strana a Pražský hrad. Kresba o rozmě
rech 185 x 46 mm je signovaná "Jos. Zelený v Raigern
18)7". 6/ Jak se uvádí v Tomanově Novém slovníku čs. výtvarných umělců, 7 / Josef Zelený se narodil v Rajhradě 24. březne
1824; již od mládí pilně kreslil a maloval. Po studiích ve
Vídni a Paříži se usadil v Brně, kde působil jako profesor
kreslení ne prvním státním českém gymnáziu. Maloval obrazy
svatých, podobizny, historické výjevy a miniatury. Malbami
náboženského charakteru vyzdobil četné kostely na jižní
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Moravě.

Reprodukovaná kresba J. Zeleného je pozoruhodná již
tím, že ji vytvořil mládenec teprve třináctiletý, snad u
příležitosti náhodné návštěvy Prahy. Kreslíř nevyužil účinu
docilovaného zobrazením staroměstsk é mostecké věže a přileh
lé části mostu na levé straně veduty, ale soustředil ae na
zobrazení Menšího Města a Hradu, které portrétov~l v bo čním
pohledu, v celkem vyvážené kompozici.
Nutno přiznat, že kresba je zatížena několika drobnými
nepřesnostmi: např. mírné zalomení tereziánského paláce Hradu není na vedutě patrno, zvonice mikulášského chrámu je nesprávně kÓnická, zobrazení Petřína je schematické aj. Uvážíme-li však, že kresbu vytvořil mladík, který ve svém raném
věku ještě nemohl mít zkušenosti vedutisty a který - jako
P~vštěvník Prahy - ani zobrazované dominanty levobřežné Prahy ddvěrně ·n eznal, musíme jeho vedutě-miniatuře přiznat notnou dávku věrnosti a korektnosti.
Zveřejnění Zeleného kresby tak představuje drobný pří
spěvek k rozsáhlé pragenzistické ikonografické tvorbě 19.
stol.
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Poznámky
1/
2/

:

Jl
4/
5/
6/
7/

Prospekt reprodukován v knize z. Wirth, Praha v obraze
pěti století. Praha 1932.
Viz V. Hlavsa, Pražská barokní veduta. PSH 9, 1975.
Detaily podává E. Poche, Prahou krok za krokem. ?raha
1985.
V. Hla~sa, Praha v obrazech Vincence Mcrstadta. Praha
1973.
Ilustrace v knize J. M. Schottky, Prag wie es war •••
Prag 18)2.
Originál je v soukromém majetku.
P. Toman, Nový slovník československých výtvarných
umělcd. Praha 1950, 2. díl.
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Ko z á k

Unbekannte Zeichnung frags aus dem Jahre 1837
Zus8.lllilleni'assung
Uie Reproduktion der Tuschzeichnung, die ei~en Teil
der KarlsbrUcke, der Áleinseite und der Pra6er Burg in der
Ansich vom Gebaude des Generalats des bohmischen Kreuzordens mit dem roten Stern darstellt, iat z~ d r~ ten Mal
publiziert und beachrieben und reiht sich so als der
neue Zugang zu den bekannten Morstadts und Schembers Veduten. Diese stellen Bhnlich und von der gleichen Stelle das
PanQrama der Kleinseite und des Hradschins dar. Die Zeichaung 1st ale das .FrUhwerk eines m8hrischen Malers und
Zeichenproi'essors an dem ersten bohmischen Staatsgymnasium
in DrUnn, Josef Zelený, bestimmt. Der ~utor 1st im Jahre
1824 geboren und der Datierung nach, welche gemeinsam mit
der Unterschrii't an der Zeichnung angei'Uhrt 1st, echu!
der Autor die Vedute schon ale dreizehnjBhriger.

Lubomír P r o c h á z k a
~!SP~VEK K BYDLENÍ CUKROVARNICKtHO DfLNICTVA
V PRAZE 9 - ČAKOVIC!CH

Studium dělnického bydlení nabývá v posledním d~setile
tí stále na aktuálnosti a je z obecného hlediska ~sdílnou
součástí problematiky lidového stavitelství a bydlení. V
případě výzkumu v Čakovicích šlo o tovární dělnictvo zaměst
nané v potravinářském prdmyslu. Výzkum byl navíc realizován
v obci, ležící v okrajovém území Prahy, k níž byla připojena
až po r. 1970.
Tato lokalita nebyla zahrnuta do etnografického výzkumu
staré dělnické Praby.ll Šlo p~odně o zemědělskou obec, kde
P-e tovární průmysl rozvíjel mnohem později, než v centrálních oblastech Praby. 2/ Čakovice byly malou vsí situovanou
kolem obdélné návsi. Pozdější výstavbou se _ Čakovice rozrOstaly zejména podél hlavní komunikace v obci. Cukrovar v Ča
k•vicích vznikl v letech 1850-1851. Byl založen Alexandrem
Schoellerem, velkoobchodníkem z Vídně, který koupil čakovic
ký velkostatek r. 1849. R. 1882 došlo k rozšíření čakovické
ho cukrovaru. Význačným mezníkem pro zprůmyslnění obce ~yla
dostavba Severní dráby z Neratovic do Prahy (r. 1871) spolu
s postavením čakovického nádraží.
V době vzniku cukrovaru měly Čakovice pouze 251 obyvatel. Od tohoto roku docházelo v pr~běhu dalších 40 let k
prudk~ nárdstu počtu obyvatelstva a to zejména do r. 1869,
kdy činil počet obyvatel 1 142. Mírnější vzestup pak zaznamenáváme v letech 1880-1910, kdy vzrostl počet obyvatel Ča
kovic z 1 674 na 2 254. To svědčí jednak o skutečnosti, že
rozšiřování cukrovaru v osmdesátých letech si vyžádalo více
pracovních sil, jednak se Čakovice od devadesátých let minulého století stávaly "nocležnou" pro pracující prdmyslových
závodd Libni a Vysočan. K další vlně prudkého přílivu obyvatelstva do Čakovic došlo pak v letech 1921-1930.3/
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Vznik prvních te~'rních domů cukrovarnického dělnictva
lze v ~akovicích datovat do sedmdesátých let 19. sto1. 4/ Budoval je cukrovar a ~elkostetek Schoellerové a spol. Domy
~1tvářely dělnickou koleni! s různými typy dělnických domů,
• 'objekty z nestejného česového horizontu (vznikaly od ~em
desátých let 19. stol. zhruba do dvacátých let 20. s~ol.),
určené pro rdzné soeiálně-profesní skupiny zaměstllenců cukrovaru. Kolonie ~znikle na konci obce, dří~e oddělena zdí
od její zástavby. Ze areálem kolonie ee pak nacházela již
pole jednotli~ých zemědělských usedlostí.
Kromě přízemn:Lch tzv. "théro~ých domků", určených pro
dělníky cukrovaru, ~znikl ~ areálu kolonie patrový dům
(nístně zvaný "representák"), který představoval obydlí pro
zřízence a úředníky cukrovaru, dále domy pro mistry a dalií
z~ěstnence. Tyto domy měly již lepií byto~é podmínky (~e
sro~nání s "théro~ými domky"), proje~ující se v prvé řadě ~e
větším počtu obytných místností (zpravidla kuchyň a jeden,
případně dva pokoje) a též vybaveností domů.
V této kolonii pro cukrovarnické dělníky a zaměstnance
ae odrážely rozdíly dané odliiným sociálním a profesním postavením jednotlivých pracovníků. Ty se projevo~aly i uvnitř
jednotli~ých skupin zeměstnanců,a to jek mezi dělníky (např.
mezi pomocnými dělníky a specializovanými dělnickými pro!eaeai), tak i mezi úředníky a hospodářsko-technickými pracov:aíky cukrovaru.
Ve svém dalším výkladu se zaměřím na skupinu dělnických
domků (nazývaných místně "thérovými domky") v ulici Petříko
~ě čp. 72-76 a Jindřichově čp. 68-71, jež vznikla kolem r.
1880, a to ~ýhradně pro dělníky čakovického cukrovaru; tyto
domky předsta~ují nejstarší část dělnické kolonie a konzervují ~ sobě některé prvky typické pro výstavbu obydlí v
sedadesátých a~ o. .desátých letech minulého století.
Skuoim& "théro~ých iomků". (ěp. 72-76) tvořily dva bloky
domků (jeden obsahuje 5 objektů , druhý pak 4 objekty), Domy
j sou od ulice odděleDY souvislou zdí , v ní jsou malé dveře,
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kterými se vstupuje na dvorek, odkud je vchod do domku. Vždy
d~a byty byly přístupné z jednoho dvorka a to společnou síni
(chodbou), z druhé ulice byl pak vchod do d~ou zbývajících
byt~ téhož domku. V každém domku byly 4 byty pro 4 rodiny,
tj. jeden byt tvořila jedna místnost, využívaná jako Jn·.chyň
a pokoj zároveň, o velikosti 4,5 x 3,6 (3,8) m, o sv~tlé
~ýšce ),00 - ),20 m.
Domky mají p~du; jsou však nepodsklepené, pouze na
dvorku byla zbudována jáma na brambory. Stavebním materiálem
objekt~ byla cihla, pouze podezdívka byla zbudována z kaaene. Krytinu u domků tvořil thérový papír (odtud tedy název
"théráky").
Byty byly bez vody (na konci ulice byla společná studna), ·bez kanalizace (suchý záchod na d~orku), bez elektřiny
(ještě po druhé světové ~álce se svítilo v některých domech
petrolejovými lampami). Na dvorku byl chlívek (obyvatelé
chovali drobné hospodářské zvířectvo) a ~lna (na uloženi
dříví a uhli).
Domky čp. 68-71 měly témeř stejné p~dorysné členění jako čp. 72-76 s tím rozdílem, že každý byt (jedna místnost)
měl vchod samostatnou síní (chodbou) a patřil k němu rovněž
vlastní dvorek (u čp. 72-76 byl pro dva byty společný jeden
dvorek a společná síňka pro vchod do byt~).
tfpravy tzv. "thérových domků" (čp. 68-76) se prováděly
zejména po r. 1950 a týkaly se zvláště změn půdorysu (spojování více místností v jeden byt), výměny oken, dveří, zřizo
vání garáží na dvorcích , apod. Nyní jsou v těchto objektech
byty IV. kategorie, zna č ně upravené či modernizované. Šlo
v esměs o zřízení splachovacích záchodů, zavedení vody a
elektřiny. V současné době obývá jeden domek jedna rodina.
"Thérové domky" jako část kolonie pro dělníky a· zaměst
nance cukrovaru se blížily bytovými poměry a vybaveností
nouzové formě dělnického obydlí a odpovídaly době (sedmdesátá léta 19. stol.), kdy dělnický byt sestával zpravidla pouze z jedné místnosti. Kolonie cukrovarnického dělnictva
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Praze 9 - Čakovicích pak pře dstavova la zp~eob řešení bytové situace dilníkd potravinářského prdmyslu ~ poslední tře
tině 19. stol. Výskyt tohoto typu dělnického obydl i na území
Prahy je ~celku ojedinělý.

Poznámky
1/
2/
3/
4/

Stará dělnická Praha. Praha 1981, s. 152-182.
Kronika obce Čakovic. 1905-1920; Kronika mě s ty se Ča
ko~ic. 1940-1959.
Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850-1970. I. díl,
sv. 1, ČSR (ěást 1), s. 52-53.
UNV Čakovice, odbor výstavby - Spisovna. Plány na postaveni dělnických domkd v Čakovicích z r. 1870.
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Lubomír

F r o c h á z k a

Beitrag zum Wohnen de r Zuckerfabrikarbeiter in Frag 9 Čakovice

Zuaammenfassung
Die Gemeinde Čakovice ver anderte aich in der lolge
der Zuckerfabrikstellung ( 1851-1852) und infolge der
~rUndung des Nordbahnbahnhofa (1871) 1m Laute der dre1B1ger Jahre von ei ner kleinen Bauerngemeinde (1851 mit 251
Einwohnern) zur vorstadtischen Siedlun& der Industriearbeiter (1869 wohnten da achon 1142 , 1880 1674 und 1910
achon 2254 Einwohner). Seit den siebziger Jahren des 19.
J~ rhund e rta wucha nach un d nach am Ende der Gemeinde eine Arbeite rkoloni e. Sie wurde mit einer Mauer von der uraprůngli chen Verbauung abgetrennt. Diese Kolonie bildeten
die von der Zuckerfabri kverwal t ung und dem GroGgrundbeaitz erbaute Hauaer und Hauschen. Sie wurden f ur verschie4ene Kategori en der Arbeite r und der Angeatellten dieser
Betriebe bestimmt und unterachi eden eich ala o nach ihrer
GrOGe und der Wohnungaaua s tattung. Die einfachaten waren
sogenannte Teerhauschen , di e um das Jahr 1880 fUr die
Zuckerfabrikarbeiter erbaut wurden . Es handelt sich um 9
Objekte (Nr. 68-76), dess en Aussehen und Ausstettung in
diesem Artikel beschrieben 1st. Di e Teerhauachen etellen
einen aigenartigen, au! dem Gebiet Fraga 1m ganzen einen
Einzeltyp des Arbeiterwohnena vor.
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Jiří

X u d i 1 a

SPOLEČENSKOviDN!

LI!ERATURA V KNIHOVN1

JABA EV.lMGELI:>·rY PURKYld

(K 200.

~fročí

jeho narosea!)

Ba stránkách tohoto periodika jsme již několikrát mohli
ocenit, že posdstalostní spisy okresních pražských soud~
jsou cenným a posoruhodným pramenným materiálem. 1/ V dosud
plně nezpracovanám a nespřístupnin'm fondu Okresního soudu
pro Stará a Nov' Město pražská se nal,zá i pos~staloatní
spis Jana Evangelisty Purkyně. 2 / Jde o konvolut dokument~
z let 1869 až 1885, která vznikly z činnosti soudu a k němu
docházely, pokud byla aktuální otázka dědictví po tomto vynikajícím vědci a výjimečné osobnosti naieho kulturního a
politick,ho života v 19. atol. Z tohoto obiírn,ho souboru
spis~ je rozhodně nejzajímavější inventář knihovny, který
vznikl jako scela zvláštní oddíl inventárního soupisu pozdstalosti. Knihovna J. E. Purkyně byla neobyčejně rozsáhlá
a tvořila nejpodstatnější součást jeho hmotného dědictví.
Položky inventárního soupisu ostatního majetku Purkyňova jen
dokasují, jak jinak velmi skromným a nenáročným člověkem
tento velký vědec byl. Zanechal po sobě především duchovní
didictyí vlastní a dědictví jiných, obsažené v pečlivě budované knihovně.
Rozsah knihovny a potíže při jejím soupisu zkomplikovaly inventarizaci, takže její seznam byl soudu předložen podstatně později než sesnam ostatních věcí.)/ Dá se předpoklá
dat, že se již od počátku počítalo s prodejem knihovny jako
celtu, a tak byl k jejímu soupisu povolán jako přísežný
eoudní snalec knihkupec Alexander Štorch. On sám vyhotovil
oelf 1Dventář.4/ To fakticky znamenalo probrat t'měř 8 000
svazkd, všechny je ohodnotit a zapsat 5 512 titul~. Tolik
jich skutečně obsahovala Purkyňova knihovnal5/ Zdá se, že
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~toreb sám kniho~nu teaaticky rosd~lil na 20 skupin, z nich!

) ai1J jeitl podskupiny. Pak

začal postupně opiso~at tituly
skupin sapiso~al knihJ podle autord
~ alfabetick&m pořadí. fato neuJednocenost a.iea stlfuJe
orientaci~ cel4m inventtři. Vthodou naopak je, le i .tdf!
tak ve1tf, pfesto je invenUř psaný jednou rukou • .lD!. skuleni Alexander !torch se viak při psaní inventáfe ~evfYaroval
~b pfi opisování, Dlkolikr't se spletl i ~ prdbi!n'• čís
lování knih, takle atu~eěnl počet tituld je o něco vyšší ne!
onich udantch 5 512. 6/ Pokusíme-li se o malé etatistické
ahodnocení, mile knihovna přibliinl následující slo!ení: 7 /

knih. Pouae u

číslo

1-78
79-485
486-727
728-781
782,-920
921-1104
1105-1167
1168-117)

1174-1569
157Q-1740
1741-1788
1789-2004
2005-2152
215.3-2240
2241-2)20
2)21-2409
2410-250.3
2504-2628
2629-3145
)146-)610

některých

Uaa
teologie
filosofie
historie
geografie
slavika (rus.)
slavika (pol.)
alavika (111r.)
elavika ( lui . )
Blavill:a (ču.)
niaecká literatura
jinojazyě~ literatura
11Dp istika
utronomie, matematika
technologi e a pfírodní
d d1' deobe cně
fJsika
chelaie
lldneralogie a geologie
botanika
soo1og1e
anatosi~, tJziologie,
historie vtvoje člov ěka

počet

t i t ul d
78
4 7
242
54
13
184
6.3

6
396

171
48
216
146
88

80
89
94

125
517

podíl v %
1,4
7 ,4
4,4
1 ,0
2, 5
),)

1,1
0,1
7 ,2
), 1
0 ,9
,9
2,7
1,6
1,4
1,6
1,7
2,3
9, 4

.

11

číslo

I. část
dtto II. část
celkem I. a II. část
3959-4253 lékařství I. část
4254-4773 II. čút
4774-5121 III. část
I. - III. část
5122-5136 bibliografie
5137-5235 časopisy a společenské
spisy
5236-5512 dodatek (v arie)
celicem
1-5512

3611- 3958

0:

téms

počet titul~

podíl v

%

465
348
81)
295
520
)48
116)
15

21,1
0,3

99
277
5512

1,8
5,0
100,0

14,8

Ba první pohled musí být jasné, ie složení knihovny do
snačné míry odráží podstatu PurkyĎovy osobnosti. Svou polyglotn! tendencí i percentuálními podíly jednotlivých složek
knihovna potvrzuje v mnohém to, co o Purkyňovi víme z čet
ných odborných prací, memoárových 1 popularizačních publikací.
Z dvaceti tematických skupin percentuálně i absolutně
převažují ty skupiny, jež se dají zařadit pod hlavičku pří
rodních nebo lékařs ký ch věd. Není to však převaha výrazná.
Vždyt skupiny teologie až lingvistika, vyjma geografie, činí
35 % z celé knihovny a připočteme-li k nim alespoň třetinu z
18. až 20. skupiny, tj. z bibliografie, časopis~ a konečně i
z dodatků, dojdeme ke konečným 39 %. To dokazuje, že společenskovědní literatura měla pro Purkyně mimořádný význam.
Poprvé se vlivu sp o lečenskovědní literatury na vědecký
a světonázorový vývoj Purkyňův věnoval ve své fundamentální
práci Josef Beneš. 8 / Omezil se ovšem, vzhledem k zaměřeni
své knihy, na tematickou skupinu filozofie. Informace čer
pal, podle vlastních slov, z kopie inventárního seznamu,
která byla údajně pořízena v souvislosti s prodejem knihovny
nakladateli.9/ Zdá se, ie se jedná o kopii pro knihkupce a

72

antikYáře Harpfera, jenž nakonec celou kniho~nu koupil.lO/
Tato práce si klade za ~ol eharakteriso~at alespoň
literaturu ~ knihovně Jana lvangelisty Purkyně •. A dále pro dokreslení této charakteristiky
vydat 3ako přílohu in exteneo, vzhledem k liaito~ané.u rozsahu přísphku, alespoň tři zásadní oddíly společeu~oddni
!ásti kniho~ny - oddíl filosofie, historie a tz~ , českých
slavit, tj. česky tiltěných knih. V těchto uveden!ch přípa
dech se jedná celkem o 1 045 titul~.
Do oddílu teologie bJlO sařazeno 78 titul~ Purtyňovy
knihou;,. Lu:n:í ~stah Jana hangel18ty Purkyně k ortodoxnímu po3:úúni náboženství je srWr;f, a tak ~ Uto části in•
~entáře najdeme tromi několika ~ydtní bibli (mezi n1a1 i ~1dání v čínštině a arabštini) především práee sa~jvající se
c!rkevnimi dějinami a názory na ná\oženek' filosofie. Ve
~ětší míře je sastoureno pouse dílo ~ídeňekého tasatele
A~rahama a S. Clara. l/ Barasíme zde ovšem i na Bolsana,
Peuerbacha či Pešinu. 121 To, že Purkyni sajímala i součas
ná hnutí, resp. sektářství ~ katolické církYi přede~ším 1
hlediska sl~anské otázky, dokazuje i přítomnost knihy o
mystiko~i Andrzeji Towianekém, -Mesiáši" polského národa,
jehož myšlenky se uplatňo~aly a vzrulo~al1 ~eřejnost přede
~š!m sa hranicemi Polaka. 13/
Dalším meaianistou, který saujal Purtyně za jeho pobJtU ~ pruském Slessku, \yl August Cieszkowaki, jehož j-'no
však najdeme až~ oddílu knih filozofických.l4/ Vedle něho
tu stojí d~a další ~tznamní Poláci - JÓzef Gotuchowski a
BronisXaw Trentowski.l5/ Prá~ě oni to byli, kdo přinášeli
mJilenky německé klasické filozofie do polského proatředí,
v nimž se pohybo~al 1 Jan Evangelista Purkyně. Ve slezské
Vratialavi Purkyně o~lem už jen doplňoval soubor tituld této
filozofie, jež ho o~livňovala již před jeho odchodem za hranioe. V rámci příspěvku neni možné zkoumat filozofické názory Purkyňo~y. Dosud nejúplnlji se o to pokusil jil zmiňovaný
Josef Beneš. Alespoň je nutno říci, že zřejmě právě p~obení
ráacově společensko~ědni
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Vratislavi, která byla

německ6

klasická filozofii mnohem

pfízni~ěji nakloněna ne! tehdejší Praha, Purkyňovi dopomohlo

k tomu, aby se
jích základech

komplexně

vytvořil

s touto filozofií ~yrovnal a na jevlastní, osobitou koncepci pojati

vědy.

V seznamu Purkyňovy knihovny najdeme především ~oho
spisd Johanna Gottlieba lichteho. Ten první formc~al PurkJňovy názory na vědu, jejími základem podle něho má ~tt právě
filozofie. lichte ovlivňoval idealistickou přírodní filozofii Schellingovu a jeho stoupencd, kteří všichni měli samozřejmě své ěestné místo v Purkyňově knihovně. 16 1 Dialektika
Hegela a hegeliánd se stela pro Purkyně nesporně sympatičtějším kontrapunktem subjektivního idealismu lichtove a
Kantova, což se odráží v dalším jeho názorov6m vývoji. Do~ěděuje to ěetná přítomnost děl nejen Hegelových, ale i
starohegelovcd a ortodoxních hegeloved Goschela, Rosenkranze, Kicheleta i Hanuše v jeho knihovně. 17 / Z mladohegelovcd
tu najdeme jen Smetanu. Stranou PurJcyňova zájmu nezdstaly
ani tehdejší aktuilní myělenková proudy na praiské univerzitě, která byla pod silným vlivem Johanna lriedricha HerDarta. HerbarUsmus jako filozofický, ale přededím pedagogicko
psychologický smir prosazovali na uni~erzitě takoví lidé jako profesor Exner ěi Leonhardi. Vedle jejich knih byly v ·
PurkyĎově knihovně z herbartovského okruha práce Drobiacho~y, Volkmannovy, ZiJDermanno~:r. s triimpellovy a Čuprovy. Kupodivu cbybí Daatich, jehoi práoi viak zato najdeme v oddílu
ěeakých knih. Kritiky herbartovcd b;rli na pralakém aěení
předevšía sintheriáni, kteří měli svého hlavního mluvěího
v oaobě p6vodně salcburského profesora Johanna Heinricha Loweho a jeho náatupce Kaulicha. Materialisty v knihovně po.lrně neěetně zastupotali leuerbach, .BUchner a Koleaohott.lal
Oddíl filozofie Purt:rňovy knihovny 4okazuje, le aěkoli se
Purk;rně orientoval především na německou přírodní filosofii,
panteismus a německou nacionální filozofii, probusenou do
maěné míry napoleonakými válkami, nebyly mu cizí ani jiné
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směry, s nimiž se horlivě seznamoval.
s historickým zaměřením bylo v knihovně Jana
Evangelisty Purkyně 242. K nim lze zařadit jeitě některé
tituly s dodatk~ a časopis~, celkový podíl historie na v~li
kosti celé knihovny pak stoupne témlř na 5 ~.l9/ Jsou v ní
přededím ustoupena díla v~nující se soudobélllU. poU'l.ickélllU.
dění nebo nedávnim událostem. Zcela v souhlase s PurkJĎovými
zájmy je tu takřka 20 tituld přímo o polsk~m povstání
1830/ 31 201 a řada daliích, jejichž hlavním tématem jsou problémy spojené s vlvojem ětyficátých let a jejich zavriením
revolučním rokem 1848. PwrkyĎovi pozornosti samosřejml nemohlJ uniknout taková závažné politické spisy ěeřící sdánlivi poklidnou hladinu předbřeznového Rakouska, jakfmi byly
Osterrei ch und dessen Zukunft ~arona indriana anebo anonymně
vydané obj emněji! Bohmens Zukunft und Oesterreichs Politik,
• největií pravděpodobností práce bohémekého hraběte Schirndinga.21/ Hearistokratické hlasy zastupují knihy liberála
Pranze Sch~elky a !ntona Springera, 22 7 konservativní loajalisty zase hrabě Lev Thun. 23/ Jsou tu viechna základní díla
Palackáho, dějiny Karlovy univerzity od v. V. Tomka, knihy
Bal bínovy, Šafaříkovy, Vocelovy. Nechybí ani soubor starově
kých dějepise~ od Herodota po Pausania. 24 /
Doba, v níž žil Purkyně, byla dobou národního o8rození
a kvasu všeslovanského hnutí. Ani Purkyně samozřejmě nezů~
stal stranou tohoto aktuálního dění. Ve Vratislavi byl v i ivém kontaktu s ruskými a polskými vědci, 2 5/ stál tam u vzniku Sl ov anského akademického spoltu, 261 nikdy nepřestal spolupracovat s vlasteneckými společnostmi v Oechách. K ješ tě
větiímu zájmu o slovanskou otázku ho probudilo, stejně jako
mnoho jeho dalších současníků, polské povstání v r. 18)0.
N eméně důležitá pro jeho slovanské cí tění byla i dlouholetá
osobní přátels tví, jako např. s gen. Molostvovem. V inventáři Purkyňovy knihovny je 5 oddílů "elavik", tvořících dohromady takřk a 15 % celé knihovny. Největší podíl samozřejmě
připadá knihám českým (7,2 %), hned za nimi následují knihy

filozofická

Titul~
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(),) %) a ruské (2,5 %). Zbytek tvoří knihy tištěná
jazyky jihoslovanskými (1,1 %) a nemnoho knih luiickosrbstých (0,1 %). Polské, ruské a · konečni i srbocharvátská autory ovšem lze najít i v jinfCh oddílech inventáře. Tam se
~šak jedná o tituly psané výlučně německy. Pro rozděler.~
knih nemimeckých byla roShodující jazyková, nikoli r.oaahová
stránka. To se konečně odráií i v oddílu slavit.
Mezi knihami ruskými najdeme vedle řady tituld vlastivědných a beletriati_gkých i práce historická, dále několik
přírodovědeckých děl a také práce z okruhu exaktních věd. 27 /
Za zmínku stojí přítomnost několika vydání díla Lomonosovova,281 práce Karamzinovy, Gogolovy a Puškinovy29/ a práce
charakteru národopisného.JO/
Jak již bylo vfše řečeno, byl Purkyně velmi zauJat
polskou otázkou, již silně aktualizovalo ve třicátých letech
neúspěšné povstání. Ačkoli bylo vedeno v určitých fázích polovičatě a ze strany ariatokratd ne vždy _zcela jednoznačně .
zasadilo přesto imperiálnímu Rusku silnou rinu nejen velkými
porážkami u Grochova a Iganěva, ale hlavně příkladem, který
dalo ostatním utlačovaným národdm Evropy a poklesem reputace
ruaofild a Ruska jato vddčího elementu ve všealovansk&m hnutí. Složení polských knih v inventáři je podobné složení
knih ruských, jen zde najdeme více tituld, jež }Y patřily do
oddílu knih létařa~ch nebo přírodovědectých. 31 Jsou zde i
apiay filozofické.) I Samozřejmě nechJ.bí ani práce vlastivědn'ho a národopisnáho charakteru.J37
Krásná literatura je mj. několikrát zastoupena dílem
Kiokiewicsovtm a Stowackáho.3 4/ Purkyni se velmi živě zajímal o polský jazyk a literaturu, a jak bylo jeho svykem,
vbrzku se polštině také naučil, což mu umožnilo uplatnit
literární ambice i na tomto poli, když spolu se Szukiewicsem
překládal Čelakovskáho Ohlasy do polštiny.
63 tituld jihoslovaDBké literatury v Purkyňově knihovně
je obrazem jejího tehdejšího atavu a ambicí. Ba prvním místě
stojí díla Vuka Karadžiée, Purkyňova vrstevníka, nejvýznampolek~
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nějlí

osobnosti srbské a chervátaké kultury 19. stol~ zakladatele aoudo\é srbské literatury.35/ Z dalších národních buditel~ jihoslovanských je nutno připomenout Charváta Kaěiée
Kioěiée, Vesela a Nenadoviée.3 6/ Purkyně měl v knihovně i
klasika charvátské literatury Ivana GunduliÓe.37/
Oddíl inventáře označený jako "slavika - wendis~n" obsahuje 6 titul~ lužickosrbských. Vedle Smolerova a Warkova
překladu Čelakovského Ohlas~ písní ruských (Smoler byl Purtyňovjm chráněncem za svých studií ve Vratislavi )B/) je zde
překlad Lutherovy bible do srbltiny, 2 sbírky lidových písní
a jedna kniha Handreje Zejlera, evangelického pastora, nejvýznamnějšího lužickosrbského buditele minulého století,
\ásníka a sběratele lidových písní.39/
Představu o českých knihách v soupisu Purkyňovy knihovny dá čtenáři ujlépe níže uvedená edice. Tato část je alfabeticky seřazena podle jmen autorů, čísla 1551-1569 jsou nea-ecedně zařazené doplňky, které tam snad při soupisu zařa
dil Alexander štorch. 40 / Oddíl je reprezentativním pr~ezem
toho, co bylo od počátku 19. stol. do Purkyňovy smrti v čes
kém jazyce vydáváno. Dokumentuje postupné pronikání češtiny
do všech afér odborné literatury, nezedržitelný vývoj, který
Purkyně sám tak horlivě podporoval a na němž participoval.
Absentují v poměrné míře jen náboženské tisky, kterých bylo
v češtině vydáváno hojné množství. Hlubší obecná charakteristika oddílu je vzhledem k velké tematické různorodosti a
rozsahu materiálu a ohraničenosti tohoto příspěvku prakticky
nemožná.
Dále následující část inventáře označená jako "deutsche
Literatur" obsahuje 171 titul\\ knih. Nenalezneme zde mnoho
bohemik. 41 / Kromě řady populárních a zábavních tisk\\ (např.
návod\\ ke hře whist, v kostky, boston; Kunst reich zu werden, učebnice gymnastiky aj.) narazíme i na pedagogicko-psychologická pojednání, jež bychom očekávali spíše v oddílu
filozofie (třikrát Pestallozzi). 421 Z básnických spis~ v oddíle obaaženfch stojí ze to zmínit epickou báseň Vlasta od

·.
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Karla Egona Eberta. Po starší významné generaci německých
báeníkd, jako byli např. Seibt, Meiesner a Pollinger, to orl
jeden z mála německých poet~ 19. stol. u nás, kteří měli v
literárních kruzích větší ohlas. K nim se dá zařadit ještě
dílo Priedricba von Salleta, básníka, jen! měl !ivý záj~m
o ěeskou obrozeneckou literaturu, ačkoli jí stejně je~o mnoho jeho vrstevník~ nedával příliš mnoho šancí. Sá~ Pwrkyně
překládal do češtiny S~lletovo Laienevangelium. 43/
V oddílu jinojazyčn' literatury je 48 titul~ většinou
latinských, mezi nimi Hom,r, ~e rgilius, Phaedrovy bajky,
Helliodos, Dante (i italsky), .·...asmus Rotterdamský. Mimoto
stojí za zmínku přítomnost děl Recinových, Kiltonova Ztraceného ráje, vydání Robinsona Crueoe v italštině, Hugových
Bídníkd, sbírky italských lidových písní.44/
Téměř 4 % z celkového rozsahu knihovny tvoří tituly zařazené do oddílu "linguistik". Oddíl dosvědčuje velkou snahu
Purkyně o co
největiH rozsah vlastních jazykových znalostí.
Jsou zde samozřejmě taková základní díla jako elovníky Dobrovského a Jungmanna, vedle nich i Komenského Janus linguarum reserata. A pak spektrum rdzných učebnic a slovníkd svojí šíří až udivující. Učebnice polštiny, ruštiny, ma!erštiny, angličtiny, srbštiny, řečtiny, portugalštiny, rumunštiny, dánštiny, francouzštiny, italštiny tu st~jí vedle slovníkd a učebnic turečtiny, albánštiny, arabštiny, nizozemšti~
ny, slovinštiny, lu!ickosrbského jazyka, hebrejštiny, rusínských nářečí, gramatiky chaldejštiny, učebnic sanskrtu a
interpretací sanskrtských textd. Slovníky jsou většinou ně
mecko-cizojazyčné, nechybí ani trojjazyčn' a výkladové slovníky. Soubor doplňuje několik učebnic těsnopisu a těsnopis
ných čítanek a uzavírá jej aei 15 ma!arskfch beletristických
tituld, mezi nimiž je 5 svazk~ MÓra JÓkaie.45/
Z výše uvedeného je zřejmé, že podíl společenskovědní
literatury v knihovně Jena Evangelisty Purkyně byl značný.
Jeho knihovna jieti patřila k největším knihovnám drženým
v eoukromém vlastnictví (napočítáme-li ovšem šlechtické
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knihovny). A podílem odborných titul~ je zcele určitě výjimečn,. Jako taková by si zasloužile hluběího zkoumání o to
více, !e doba a okolnosti nepřály tomu, aby nám byla jako
celek zachována. Neméně záslužné by bylo ocenění jejích
ostatních částí, zvláětě soubo~ knih lékařských a pří~odo
vědeckých.

Poznámky
1/

2/

3/

4/

5/

Srv. J. Peěek, Z pařížského ateliéru Antonína Chittussiho. DP 2, 1981, s. 96-103; týž, Nad soudní pozdstalostí Václava Brožíka. DP 3, 1983, a. 253-277; A. Kostlán, Z poz~talosti sochaře Jana ~turay. DP 1, 1980,
s. 43-76; J. Proěek, Soudní spisy o posdstalosti Bedři
cha Smetany a Antonína Dvořáka. DP 3, 1983, a. 278-290.
Pozdstalostní spis je uložen ve fondu Okresní soud pro
Staré a Nové Město pražské pod značkou D 1869/2421.
Spis byl p~odně po převzetí od okresního soudu uložen
v SdA, kde byl též prozatímně zaevidován a byly očíslo
vánY a orazítkovány věechny list7 spisu. Do AMP ~yl
předán až při delimitaci archiválií.
Jan Evangelista Purkyně zemřel 28. 7. 1869, soupis pozdstalosti byl proveden notářem 17. 9. 1869. Inventář
knihovny byl sepsán teprve poté a odevzdán byl okresnímu soudu teprve 27. 10. 1869.
Problém~ spojeným s poz~stalostním řízením po Janu
Evangelistovi Purkyňovi bude věnován zvláětní příspěvek
v Archivních zprávách AUK.
Z prací zabývajících se knihovnami vědeckých a kulturních osobností minulého století srv. např. L. Hlaváčko
vá, Odborná knihovna profesora očního lékařství pražské
lékařské fakulty J. Ryby v r. 1837. AUC - HUCP 14, 1-2,
1974, s. 189-203; táž, Knihovna J. V. Podlipského stoupence radikální demokracie. SNM, řada C, literární
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6/

7/

8/

historie, ev. 9, č. 2, s. 81-108, zde i bibliogratiek'
údaje o pracích s podobným zaměřením.
Srv. J. Sajner, Knihovna Jana Evangelisty Purkyně •
Zprávy komise pro dějiny přírodních a technických věd
ČSAV 1964, s. 16, J7-)8. Sajner tvrdí, le počet evszkd
Purkyňovy knihovny byl dvojnásobně větií nei počat ti•
tuld, se zmínky z korespondence Emanuela Pur~yně •oudí, že J. E. Purkyně měl ke knihovně vypracován lístkový katalog a že o knihovnu částečně pečovali Purkyňovi
láci. Tematické skupiny byly pr.f vytvořeny u~ dříve.
Tomuto tvrzení by odpov; i ala i existence velké skupiny
dodatkd, o níž se nedá r•edpokládat, že by ji ~toreb,
vzhledem k její poměrné jednoznačnosti, nezařadil
správně do skupin. Z jiné zmínky přímo z pozdstalostních spisd i z konečného orientačního propočtu vyplývá,
že knihovna obsahovala skutečně okolo 8 000 svazkd.
Štorch se při opisování tituld knih zmýlil mnohokrát. Za všechno např.: v oddíle !ilozo!ie poč. )32 je
znovu číslo )Jl a ))2, v českých knihách po ě. 1462 následuje hned č. 1465 apod. Jestliže ~torch skutečně sám
zařazoval knihy do jednotlivých skupin, je nutno ještě
podotknout, že toto řazení je též mnohdy nesprávné a
b,ylo dáno patrně spěchem při soupisu knihovny.
J. Sajner (Knihovna J. E. Purkyně, s. 37) •• dopustil
chyb při uvádění počtd tituld v jednotlivých •kupináCh.
V našem přehledu následují po pořadových číslech avaskd
(vymezujících jednotlivé skupiny) celkové počty tituld
a podíl v procentech vzhledem k celé knihovně. Percentuální údaje byly zaokrouhlovány na jedno desetinn'
místo dle obvyklých matematických zásad.
J. Beneš, Purkyňdv odkaz ve vědě a tiloso!ii. Praha

1957, s. 447.
9/ Tamtéž, s. 17, pozn. 9.
10/ O knihovně a o jejím významu pro Purkyně okrajově
snad ve všech pracích o Purkyňovi. Srv. např. R. Pokor-
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ná-Purkyňová, ~ivot tří generací. Vzpomínky na velké

ll/

12/

13/
14/

15/
16/

17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/

PurkJně. Praha 1944, s. 275-276; K. Chodounský, Jan
Evangelista Purkyně . Praha 1927~ a. 98-99; J. Beneš,
Purkyňdv odkaz, kap. I, pozn. 9, 10; kap. II, pozn. 7
a21.
Např. č. 5 P. Abraham a S. Clara, Grammatica r~ligiosa.
Col. Agrip. 1719; č. 6 Abrahamische Lauber - Hutt. Wien
1722; Kala Galina, malum ovum. Wien 17131 aj.
č. 57 Pešina, Interessante Ereignisse betreffend die
Bepomucenische Hereditat. Prag 1856; č. 13 Feurbach,
Das Wesen des Christenthums. Leipzig 1849; č. 20 Bolzano, Erbanungsreden. Prag 1813.
č. 67 Semenenko, Towianski et sa doctrine. Paris 1850.
Ve filosofické části Purkyňovy knihovny najdeme přede
vším díla z oboru psychologie, která byla tehdy považována za nedílnou součást filozofie. Za pomoc při
interpretaci oddílu filozofie Purktňovy knihovny jsem
zavázán díkem PhDr. I. Treterovi z AUK.
Gotuchowski poř. ě. 145; Trentowski č. 287; Cieszkowski č. 346.
J. Beneš {Purkyňdv odkaz, s. 417n.) uvádí soupis všech
tituld děl Fichteových, Schellingových, Kantových, Hegelových. Při srovnání s předkládaným inventářem vyjde
najevo, že u Beneše chybí č. 178, 361, 260, 318, 321 a
450.
Hanuš i mezi českými knihami - poř. č. 1253-1258.
Viz edice ě. 105, ~41, 170, 172 atd.
V oddíle časopisd a společenských spiad např. Monumente Hababurgica či Fontes rerum Auatriacarum.
Např. č. 594, 609, 615, 616-618, 624, 661, 702 atd.
Jedná se o č. 511 a 621.
č. 537, 538, 641.
Např. č. 536, 572.
Poř. č. 671-686.
Srv. v. Krute, Ke stykdm J. E. Purkyně a ruskými učen-
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26/
27/

28/

29/

30/

31/

32/

33/

34/

35/

ci. Scripte medica facu1t. med. univers. Brunensis et
Olomucensis )4, 1961, s. 242.
K. Chodouneký, Jan Evangelista Purkyně, s. 52
lapř • . ě. 812, lilomathitsky, A., lisiologija, Moskva
1836; ě. 911, Aniěeski, E., Algebraiěeskie analiz, Kazan 1866.
800, Lomonosov, Polnoje sebranije soěineDiJ, 4, St.
Petersburg, 1785; jin~ vydáni Lomonoeovova 4íla z r.
1803 pod ě. 823.
č. 798, Kar~.mzin, Soěinenija, l.zd. 3., Moskva 1820, 9
Tomi; ě. 804, Puškin, Soěinenija, St. Petersburg 1838,
Tom. 3., 5., 6.-a., 5 Tomi.
Např. ě. _ 907, Sobranije Ruaskich narodnych pieaen •
jich golosemi, poloiOODJCh na muzyku, J. Praěen, 4, St.
Peters\urg 1815; ě. 833, Bodjanskij, J., O narodnoj
poezii Slavjanskich plemen, Moskva 1837.
Za všechno např. pod poř. ě. 931, Rocznik Wydzia1u lekarskiego w uniwersytecie Jagie11onakim, KrakÓw 1838 1845, Tom. I. II. V.-VIII.; ě. 949, Czerwiakowski, Botanik! ogÓlnej, W Krakowie 1841, 2 Volumine et Ryciny
in 4° 1 Vol.; ě. 962, Szynkiewicz, lauka chirurgii, w
W11n1e 1806, Tom. I.
Bepř. ě. 933, Trentowski Myslini czy11 Catoksstatt
locki narodow,j, Poznaň 1844, II. Tomi; ě. 922, Kremer
JÓz., Rys fenomenologii ducha czy1i nauki o 4uohowych
zjawieniach wodtug zasad filozofii Hegla, KrekÓW 1837.
č. 1074, Woycicki, K. w., Przys1owia narodowe, ·w Waras ..ie 1830; ě. 1064, Pieéňi 1udu Po1skiego w Ga1icy1
se~rel legota Pauli. Lwów 1838.
921, Kickiewicz, Poezye, 18)2; ě. 1039, Pan Tadeuaz,
Paryz 1834, Tom. 2; ě. 985, stowacki, Anhe11i, ParyŠ
18)8.
č. 1105, Pjesme Srpeke narodne, Izdao Vuc Stef. Kerediié, U Beěu 1841, 3 Tomi; pod ě. 1106 tot~ž; ě. 1117,
Srpste nerodne pripovijetke, U Beču 1853; č. 1146, Na-
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36/

37/
38/

39/
40/

41/

42/

43/

rodne srpske poelovice, Na Cetinje 1836; č. 1147, t ~ t é ž,
vydání ve Vídni 1849; aj.
Např. ě. 1141, Kačié-Miošié, o. A., Razgovor ugodni narode S1ovinakogo, U Zagrebu 1862; č. 1123, Nenadovié,
Ljub., Slovenska Vila, U Zagrebu 1839; č. 1161, VJse1,
Ivan, 01ikan1 S1ovenec, V Ljubljani 1868.
č. 1149, Gundulié, Ivan, Dlela, U Zagrebu 1G44-47,
hijga 1, 2.
Pod č. 1170, Celakovski, Pr.,L., Wothtos pisni Ruskich,
Přel Smoler a Warko, Prazy 1846. o Purkyňově vztahu k
Smolerovi srv. K. Chodounaký, J. E. Purkyně, s. 28.
č. 1169, Se11erj, H. Krotke Khyrluachje a Spjewanožka
sa sserske Schulje, Budyschinl 1842.
V tomto oddílu vypadla Štorchovi při přenosu z jedná
strany na druhou hned dvě čísla 1463 a 1464, stejně tak
ohJbí poř. č. 1568.
Pod č.l655 např. Palacky, Do'browsky' s Leben, Prag 1833;
č. 1665, Rittersberg, Abb' J. Dobrowsky, Prag 1829; č.
1547, Gluckselig, Biographle des Abbá J . Dobrovsky, 4,
Prag 1837; č. 1699, Wocel, Die Echtheit der Koniginhoter Handschritt, Prag 1863; aj. V tomto oddílu i řada
rozprBY Společnosti v1astenec~áho muzea, ČČK, Jahr'buch
tůr slewische Literatur, Kunst u. Wissenschaft vydávané
v Lipsku.
O Purkyňovfch plánech na zřízení ústavu podobnáho ústav-dm Pestallozziho srv. např. K. Chodounský, Jan Evangelista Purkyně, s . 85.
Pod č. 1588, Ebert, Wlaeta, Heldengedicht, Prag 1829;
č. 1589, Ebert, Dichtungen, Prag 1828, 2r Band; č. 167~
Sallet, SchČn Irla, Ein Marchen, 12, Trier 1838; č.
1672, Sallet, Laien-Evangeli~. 12, Leipzig 1861; č.
1673, Sallet, Punken, 12, Trier 1838. Salletovo
Laienevangelium je i v dodatcích, vydání ve francouzhině.

44/

č.

1747, Kilton, Paradise Lost. London 1823; č, 1749,

•.
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Hugo, V., Lea Miaérab1ea, 12, Bruxellea 1862, 17 Vo1umea; ~. 1757, La Vita di Robinsone Crusoe, Napoli 1815,
Tomo I; aj.
45/ Pod ~. 1995, JÓkai MÓr, Varchoniták, II. Kiádáa, Peat
1857; ~. 1996, JÓkai MÓr, Mayer N'bob, Peaten 185~,
4 Binde.
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Edice

Pro edici byly zvoleny 3 oddíly z oelkem ll oddíld spoleěenskoddní

.literatury v knihovni Jana :hangelist7 Purky».i.
knihovny byl na rozdíl od vlastního inuntáře
ostatní pozdstalosti psán zčásti na předtiitěných, F.~áati na
pfedkreslel!ých formulářích. Bejdř!ve je \l'Vedeno pořadov&
ě!slo titulu, následuje bibliografický zásnam, kter.f ve..is
oltsahuje jm&no autora, náze"f pr,ce, rok a mí•to vydán!, pokud je uveden, i poěet B"'azkd, •poradicky druh vazby. V poslední kolonce je uvedena odhadní cena "fe zlatých a krejcarech. Aby byl zachován charakter záznamu, byla pro edici i
pro citace v poznámkách zvolena transliterace, přiěem! byl7
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lován! tituld bylo jii upozornino "ftie.
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Město

pra!sk&, D 1869/2421.

Philosophie
Grasee, Bibliotheca psychologica, Leipzig

~5
5
1 Priedrich, Systematische Literatur der Psycholegie. Berlin 1833
15
1 Carus, Psychologie der Hebraer. Leipzig 1809 20
1 Carus, Geschichte der Psychologie, Leipzig
1809
20
1 Schubert, Geschichte der Seele. Stuttgart
1850. 2 Bšnde
l :tl.
1 Magazin zur Er:tahrungsseelenkunde. Berlin
1783-86. 6 Bšnde
60
1 Klencke, System der organischen Psychologie.
Leipzig 1~42
25
1 Heinroth, Die Psychologie. Leipzig 1827.
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1

88

1

89

1

;
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90

1

91

1

92

1

9J

1

Q, '

..

1

95

1

96

1

97
98

1
1

99

1

100

1

101
102
lOJ

1
1
1

104
105

1
1

Stiedenroth, Psychologie. Berlin 1824.
2 Bande in 1 Bde
Er4mann, Grundriss der Psychologie. Leipzig
1840
Stewart, AnfangsgrUnde der Philosophie ub.
d. menschl. Seele, Berlin 1794. 2 BŠnde
Jacob, Grundriss der Er!ahrungsseelenlehre.
Halle 1791
Bonnets, Ver.uch uber die Seelenkra!te.
Bremen 1770-71. 2 P ~nde in 1 Bande
Steeb, Ueber den Mt - chen, TUbingen 1785.
J Bande
Weiss, Untersuchungen ub. das Wesen der .
menschl. Seele. Leipzig 1811
Haggah, Materialien z. Ansichten !. Er!ahrungs-seelenkunde. Hamburg 1802-7. 4 Stucke
in 2 Banden
Volkmuth, Wissenschaft der empirischen
Psychologie. Trier 1846
Schubert, Geschichte der Seele. Stuttgart
18JO. 1 Band
Beneke, Die neue Psychologie, Berlin 1845
Mussmann, Lehrbuch der Seelenwissen•cha!t,
Berlin 1821
Vorlander, Grundlinien einer organischen
Wissenscha!t der menschlichen See1e, Ber1in
1841
Beck, Grundriss der Empirischen Psychologie, Stuttgart 1849
Schmid, Empirische Psychologie, Jena 1791
Eschenmayer, Psychologie, Stuttgart 1822
Kiesewetter, Er!ahrungssee1en1ehre, Ber1in
1806
JŠger, Empirische Psychologie, Wien 1840
Drobisch, Empirische Psychologie, Leipzig
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15
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15
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JO
15
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106

1

107

1

108

1

109

1

110

1

111

1

112

1

113
114

1
1

115

1

116

1

117

1

118

1

119

1

120

1

121

1

122

1

1842
Fischer, Die Natur1ehre der Seele, Basel
1835
Geistes1ehre nech Brownischen Principien,
Zůrich 1803
Buettner, lunctiones organo animae pecu1iaris, Ha1ae 1794
Henninge, Geachichte von den See1en d. Menschen, Ha11e 1774
Gabi11ot, ttude physiologique de 1'instinct
chez 1 'homme, Paris 1844
l1emming, Beitrage zur pPi1osophie der See1e, Ber1in 1830, 2 Bande in 1 Bande gebdn
Hennings, Geschichte von den See1en der
Menschen, Ha1le 1774
Hartmann, Der Geist des Menschen, Wien 1820
Pocke1s, Aphorismen zu einem Charactergema1de des weib1ichen Gesch1echts, Hannover
1802
Reimarns, Betraehtung~n ub. d. Triebe der
Thiere, Hamburg 1773
Benninga, Betraehtungen ub. d. Triebe der
Thiere, Hamburg 1773
Miehe1et, Die Losung der gese11schaft1ichen
Prage, Ber1in 1849
Lauvergne, Die 1etzten Stunden u. der Tod,
Leipsig 1843, 2 Bde
Von den Ahndungen u. Viaionen, Leipzig
1777-83, 2 Bande
Koritz, Anton Reieher, Roman, Ber1in 1785,
J Bande in 1 Bde
Wenze1, Versueh u. Seelenarzneikunde, Gratz
i801
Wa1ther, IdeeD sur Construction d. paychiaohen 4•fle~e, Ambers 1808·
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12.3
124

•

125
126
127
128
129
]JO

131
132
133
134
135
1.36
137
1.38

1.39

1 Neea von Eaen~eck, Entwickelungegeechichte
4. magnetiachen Schlafa, Bonn 1820
1 Baumann, Verauch einea Beweiaea t. d. Unaterb1ichkeit der Seele, Bonn 1830
1 Beobachtungen u. Erfahrungen uber Melancholiache, Leipsig 1799
1 Ue'ber des wunderbare, Wittenberg 1782, It~
Theil, ·
1 Stillnig, Der Zuaammenhang der See1e mit
der Geiaterwelt, Ludwigaberg 18.34
1 Koritz, Anton ReiaUr, Roman, Ber1in 1786-90,
3. 4. Bd. in 1 Bde
1 Walcha, Phi1oaophiaches Le%1con. Leipzig
1775, Le% 8, 2 Bšnde
1 Des-Cartes, Opera philosophica, 4, !materodami 1664
1 Wo1f1us, Phi1osophia rationalis, 4, Prancofurti 1732
1 Bratranek, Zur Entwickelung dea Schonheitabegriffes, BrUnn 1841
1 Se1da, Versuch z. Selbatatudium d. Paychol~gie, Augsllurg 1800
1 Branise, Grundrias der Logik, Brea1au 1830
1 Hoftbauer, Die Psychologie in ihren Hauptanwendungen aut die Rechtspflege. Hal1e 1808
1 Schubert, Altee u. Neuea aus 4. Gebiet der
Seelenkunde, Leipzig 1817
1 Pichte, Sonnenklarer Bericht ub. d. Weasen
d. neueat Philosophie, Berlin 1801
1 Spinoza, 2 Abhandlungen ub. d. menschl.
Verstand u. ub. Aristokratie u. Demokratie,
Leipzig 17.35
Tractatus
theologi~o-politicus, cui ad1
junctus eat philosophia s. scripturae interpres. s. 1. 1674. Angeb., D. Heinsii
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5
10
15
5
50
40
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10
10
10 .
15
15
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140
141

1

142

1

14J

1

144

1

1~6

1
1

147

1

148

1

149

1

150

1

151

1

152

1

153

1

154

1

155

1

145

i

1

~

operum historicorum collectio. Lugd. Batav.
1673
Jordani Bruni No1ani de trip1ici minimo et
mensura. Jrancofurti 1591
Zimmermann, Vom Nationa1eto1ze. Carlsruhe
178J
Troschel, Vernunftgriinde ! • d. Ur..ehrUir.l1keit der Seele u. ub. den Se1bstmord, Ber1in
179J
Zschokke, Ideen zur psychologischen Aesthetik, Ber1in 179J
Die Geschichte des Se1bstge!Uhls. Jrankfurt 1772
Goluchowski, Die Philosophie. Er1angen 1822
Knigge, Ueber Eigennutz u. Undank. Leipzig
1796
Jordani Bruni No1ani de monade numero et
figura liber, Jrenco!urti 1591
Psnor, Porschungen der Vernun!t. Mannheim
1BJ2
Wagner, Mathematische Philoeophie. Erlangen
1811
Hel!!erich, Die Metaphysik a1s Grundwissenschaft. Hamaurg 1846
Wagner, Organon der menschlichen Erkenntniss. Erlangen 18JO
G. G. Leibnitii epistolae ad diversos.
Lipeiae 17J4-42. 4 Vo1umina in 2 BŠnden
Paine, Untersuchungen uber wahre u. fabe1ha!te Theologie. Deutschland u. Paris
1794-96. 2 Bde
Tellerus, Otium Hanoverarum sive miscel1anea - G. G. Leibnitii. Lipsiae 1718
Herbart's Schri!ten zur Psychologie. Leipzig 1850-51, J BŠnde

10
10
10

10
15
15
10
15
20
15
20
JO
25
60

20
JO
1 fl,
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156 1 RauCh, Die Verk1arung des We1ta11s oder dle
Bestimmung des Menschen. Budnigen 1832
157 1 Schad, Geist der Phi1osophie uneerer Zeit.
Jena 1800
158 1 Jlellin, Kunstapl'ache der krl tiachen Phi1oaopbie, Jena 1798
159 1 JleaseraCbmidt, Lebenafrage: Sind dle Aeuaaerungen der hohern geistigen ThBtigkeit
beim Menachen bloss Wirkungen? Zeitl 1837
160 1 Schelver, Von dem Geheimnisae dee Lebene.
lrankf. 1815
161 1 Beumann, Der Menach oder popu1ire Jlenachenkunde. Aachen 1844
162 1 :loliwanow, B~·obachtungen ub. d. Geist des
Jlenachen. A1tona 1790
163 1 Schmidt, Iaeen zu e . Pbyaik der organischen Korper u. menach1ichen Seele. Berlin
1803
164 1 Sander, Ueber das Grosse u. Schone in der
Natur. Leipzig 1781. 4 Stucke in 3 Bande
165 1 Sander, Von d. Gute u. Weisheit Gottes in
d, Batur. Prkft. 1782
166 l Link, Ideen zu einer philosophischen Baturkunde. Breslau 1814
167 l Weisse, Ueb. d. gecenwšrtigen Standpunct
d. philosophischen Wissenachaft, Leipzig
1829
168 l BUble, Ueber Ureprung und Leben. Braunschweig 1821
169 l Birrer, Erinnerungen, besondern Lebenafahrten u. Ansichten. Hamburg 1847
170 1 StrUmpe1l, Entwurf der Logik. Milan 1846
171 l Groos, Untersuchungen ub. d. Bedingungen
des Irrseina. Heidelberg 1826
Cupr, Sein oder Nichtsein der deutschen
172

...

5
10
41!5

15
15
10
10

15
18
10

5

10
5
10
10

5

90

173
174
175
176
177
178

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Philosophie in Bohmen Prag 1847
1 v. d. Horst, Popu1are Anschauungen der
u~erhinn1ichen /1/ We1~. Bremen 1850
1 Gosche1, Von d. Beweisen f. d. Unaterblichkeit d. Seele. Ber1in 1835
1 Hemsen, Anaxagoras C1azomenius. Gottingae
1821
1 Hippel, Ueb. d. Ehe. Ber11n 1776
1 Schu1z, Texte zum Denken. Riga 1796.
I. The11
1 lichte, Ueber Gegensatz, Wendepunct u.
Z1e1. heutiger Philosophie. Heidelberg
1832-JJ. 2 Bde
1 v. Reichlin-Me1degg. Psychologie des Menschen. Heidelberg 1837-38. 2 Bande
1 Xausch, Psycho1ogische Abhandlung ub. den
Einfluss d. Tone. Bress1au 1782
1 Calker, Denk1ehre. Bonn 1822
1 Paine, Gesunder Mensehenverstand. Kopenhagen 1794
1 Mauchart, Repertorium fUr Psychologie.
BUrnberg 1792-1801. 6 Bande in 2 Banden
1 Bechers Psychosophia oder Seelenweisheit.
Hamburg 1725
1 Re1nho1d, Versueh einer neuen Theorien des
mensch1. Vorste11ungsvermogens. Prag 1789
1 Braubach, Psychologie des GefUhls. Wetz1ar 1847
1 Born, Verauch ub. d. Grundlagen des
menach1. Denkena. Leipzig 1791
1 Dorsch, Ueb. d. Unterschied der Geisteskrafte. Prankturt 1787
Maass, Versueh uber die Einbildungskratt.
Halle 1797
1 Schmidt, Ueber dae KitgefUh1. Rostock 1837
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5
~O

5
10
10

40
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15
JO
15
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10
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15
25
10
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~

191
192

1
1

193 1

194
195

1
1

196 1
197

1

198

1

199

1

200

1

201

1

202

1

203

1

204

1

205 1
206 1
207
208

1
1

Geheimes. Von einem Beobachter
Seiner Selbst. Leipz. 1771
lloerken, Die Leideneehaften der Menschen
u. fhiere. Berlin 1798
'h'ehzldorff, Aestketit oder Lebre v. d.
Weltanachauung u. Kunst. Ber11n 1827.
2 fheile
Scbmid, Dae Denken als Thatsaehe. Dilingen
PU1le~orn, Das .uebereinstimmende u. Abweichende der Grundrege1n d. Chemie u. Logik.
Berlin 850
Schleeinger, De an1a1 paheionibus. Diesertetio. Vratis1aviae 1843
Keller. Das a~solute Princip der Ethik .
Leipzig 1819
Buart'e PrUtung der Kopfe ·s. 4. Wissenechaften. Wittenberg 1785
P1etners phi1osoph1sehe Aphorismen.
Leipzig 1776
Laraters Pbyeiognomische Pragmente. Ilit
ltupfern. Winhrthur 1783-84. 2 Binde
ltrauae, A~riss dee Systemee der Logik.
Gottingen 1828
Autenrieth, Rede uber dae Gedachtniss.
1'ÍÍ1aingen 1847
Ca1inich, See1enlehre tUr Lehrer u. Erzieher. Dresden 1849
Weiss, De motibus animi Dissertetio.
Suidnicii 1841
Xothe, Lehrbueh der llnemonik. Hamburg 1848
H11lebrend, Phi1osophie des Geistes. Heide1berg 1835-36. 2 Abtheilungen
Vom Hochmuthe. Wittenberg 1790
Say, Ueber den Menschen u. d. Gesellschaft.
A1tenlrurg 1821
Tage~uch,
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209

1 Koritz, Beitrise zur Pbilosophie des Le-

ben.. Ber11n 1781
210 1 PaulU., Abhand1ung ub. d. Prage1 in we1Chem Sinne tann man sagen, dass die Ken•
achen gle1ch stnd. Le1pz1g 1795
211 1 Hieronymi Cerdani de subt111tate 11br1
lil. Baa11eae 1582
212 1 La ma-bm, Die Kennzeichen der LeidenaChaf1en. KUn.ter 1789 2 Theile
213 1 Sche1rer, Von dem Geheimniaae des Le'bens.
Prankturt 1815
214 1 Gerard, Vereuch ub . d. Genie Leipzig 1776
215 1 Zimmermann, Vom JlaUona1stolse, Zůrich 1763
216 1 BUrger's Lehr~uch der Aesthet1k, Ber11n
1825. 2 Banda
217 1 Smith, The theorie of moral sentimente.
Baeil 1793. 2 Volls
218 1 Jor4anus Brunus Jlolauus de umbris idearum.
Parie11s 1592
219 1 ~. Baader, Permenta oognitione. Ber11n
1822-24. 5 Hefte in 1 BroscbUre
220 1 B1ock, Vom Se1bstmord. Aurich 1792
221 1 Kaaaa, Diaertatio - de eseot1atione idearua. Ha1ae 1787
222 1 Sigwart, Handbuch d. theoret. Philosophie.
~bingen 1820
223 1 Brclllann, Leib u. Seele nech ihrem Begrift.
Halle 1849
224 1 Jacob1, Von den Gottlichen Dingen u. ihrer
Ottenbarung. Leipzig 1822
225 1 Brhard , Ketapeysik. Regenaburg 1845
226 1 leder, Untersuchungen ub. d. mensch1. W11len. Gottingen 1779-82. 2 Binde
Kanta
Vorlesungen ub. d. ph11osophische
227 1
Religionslehre. Leipz. 830

10

:o
25
20
5
10
10
50
40
25
10
5
5
20
25
15
)O
30
15
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228
229
2)0

•

231
232
23.3
234
2.35
236
237

2.)6
239
240
241
242
243
2.44

245

1 He1vet1us, Oeuvres completee. Londree 1777.
4 Vo1umee
1 Troxler, Natur1ehre des menech1ichen Erkennena. Aarau 1828
ll Baade~, Pbi1oaophiache Schritten u. Autaatse. Yinater 18)1. 1 Band
1 Schlege1, Pbi1oeophiache Vor1eaungen.
Wien 1630.
1 Leasing, Die Lehre vom Yensohen. Brea1au
16.32-3.). 2 Bde
1 Pichte, 'f1aaenschafte1ehre 1m Umriase.
Berlin 1610
1 Leasing, Die Lehre vom Yenschen. Le1pz1g
18.32-.).). 4 Bde
1 Kant, Zum ewigen Prieden. Konigeberg 1795
1 Thomasius,, !ractatio - de origine animae
humanae. 4. Ha1ae l!agdeb. 1745
1 Kant, Ueb. n. Entdeckung nach der a1le
neue Kritik der reinen Vernuntt ua. w.
Konigsberg 1790
1 'fas1ansk1, I. Kant in eeinen letzten Le~ensjahren. Konigsberg 1804
1 Kant, Kleine Schriften. Beuwied 179.3
1 fremtowaki, Voretudien zur Wiseenschaft
der Batur. Leipzig 1840. 2 Bande
1 . Pichte's Appe1ation gegen die Ank1age des
Atheismua. Jena 1799
1 Smith, Vereuch e. LehrgebŠudes der Natur.
Kopenhagen 1793
1 Hume, Oeuvres phi1oeophiquea. Londres
1764. 6 Tomes in 2 Bšnden
1 Descartes, Episto1ae. Pars II. - Geometrie.
- Principia matheseos univeraa1is. Amstelaedami 1661-68
l Kant, Die Re1igion innerha1b der Grenzen
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246

1

247

1

248

1

249

1

250

1

251

1

252

l

253

1

254

1

255
256

1
1

257

1

258

1

259

1

260

1

261

1

262

1

26)

1

d. bloeeen Vernunft, Konigeberg 1793
v. Buaae, Metaphyeieche AnfangagrUnde d.
Naturwiasenschaft von Kant. Dresden 1828
Kanta frUhere noch nicht gesamme1te k1eine Schrif'ten. Lintz 1795
Dea erreurs et de la v'rité. Edimbourg
1782. II partiea 1n 1 Bande
~ichte, Grundlage des Naturrechta.
Jena 1796
~ichte, Die GrundzUge des gegenwBrtigen
Zeitalters. Berlin 1806
Schelling, Ueber des Leben u. seine Erscheinunc. Landehut 1806
Kant, Allgemeine Naturgeschichte u. Theorie d. Himmels. ~rankfurt 1797
Kendelasohn, Ueber die Lehre des Spinoza.
Breslau 1785
Blick, Ernster, in des kUnftige Leben.
w\irzburg 1818
Alles in der Netur lebt. Celle 1787
Schelling, Ideen zu e. Phi1osophie der
Natur. Erster Theil. Landshut 1803
Steffens, Nechgelessene Schriften. Berlin
1846
~ichte, Der gesch1ossen Handelsstaat. Tubingen 1800
Schelrer, Philosophie der Medizin. ~rkft.
1809
Schelling, Ueb. ~araday's neuste Entdeckung. Kůnchen 1832
Kant's vermiechte Schriften Halle
1799~1807. 4 Bande
Jordani Bruni Boleni de imeginum etc.
compositione. ~rancoturti 1591
Da1berg, Betrachtungen uber d. Universum.
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264
265
266
267
268
269
270
271
272
27J
274
275
276
277
278
279
280
281

Manheim 1778
1 Krause, Vorlesungen ub. d. System d. Philoeophie. Gottingen 1807
1 Dei Delitti, e Delle pene. Haerlem 1766.
1 Troxler, Ueb. d. Leben u. sein Prob1em.
Gottingen 1807
1 Tableau naturel des rapports qui existent
entre Dieu etc. Edimbourg 1783
1 Euchariston. Ueb. d. VerhŠltnias d. gottl.
Welt z. auaserweltB chen Gotthdt. Bresleu
1 Kant, Kritik der re ~ ·n Vernunft. Riga
1781
1 Locke, Esai philosophique. H. Amsterdam
1700
1 Schelling, Vorlesungen ub. d. Methode des
academischen Studium. Stuttgart 181).
1 Schubert, Ahndungen e. allg. Geschichte
des Lebens. Leipzig 1806-1807. 2 BŠnde
1 Pichte ' s Antwortschreiben an Prof. Reinhold . Tubingen 1801
1 Oken, Lehrbuch der Naturphilosophie.
Jena 1809
1 Pichte, Versuch einer Kritik aller Offenbarung. Konigsb. 179J
1 Geist des Herrn von Leibnitz. Wittenberg
1775 . 2 Theile in 1 Bde
1 Wagner, Von der Netur der Dinge. Leipzig
180J
1 Kessler, Ueb. d. innere Form d. Medizin.
J ena 1807
1 Betrechtungen ub. d. Universum. Erfurt
1777
1 Lal1ing. System der Naturphi1osophie.
Wiirzburg 1825
1 Schelling. Ueber des Verhaltniss der bil-
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282

1

28)

1

284

1

285

1

286

1

267

1

2~

l

289

l

290

1

291

l

292

l

29)

1

294
295

1
1

296 1
297
298

1
1

denden Kunste z. d. Natur. Rede. Můnchen
1807
Leasing, Volletandiger Beweie, daee wir
noch kein volletandigee System d. Philoaophie cehabt haben. Bree1au 1841-45.
3 Bande
Krause, ~brise des Systemes der Philosophie. Gottingen 182). 1. Abthlc.
Socher, Grundriae der Geachichte der philoaophiaehen SJsteme. KUnehen 1802
Seubert, Ob Schelling? Ob Schmitt? Oder
Offenbarungephiloaophie. Kainz 1845
Hoyer, Abhandlung ub. d. philoeophische
Conetruetion. Stockholm 1801
Trentowski, Grund1age der univeree11en
Philosophie. Car1sruhe 18)7
Bonnet, La pa11ng'n'aie philosophique.
Geneva 1769 2 Vo1umea
Smiths !heorie der aittliehen GefUhle.
Leipzig 1791-95. 2 !hei1e
Hi1lebrand, Der Organismus der philoeophieehen Idee. Dresden 1842
von Bonstetten, Ph11oeoph1e der Erfahrung.
Stuttgart 1828. 2 Bande
Troxler, Blieke in d. Weeen des Mensehen.
Aarau 1812
Eekartahausen, Ideen ub. d. affirmative
Princip des Lebens Leipzig 1798
Kezernien, Ketaphyeiaehe. s.l. 1791
Leasing, Ue\er die leh1er u. Mrsticiemus. Breslau 18)9
Lambert, Reues Organon. Leipzig 1764.
2 Bande in 1 Bande
liehte, Die Staate1ehre. Berlin 1820
Leibnitii Opera phi1oeophica omnia.
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15
5
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25
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25
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299

300
301
302
~

303

304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

Lex. 8. Berolini 1840
1 Hegel's Werke. Berlin 1832-40. lr. 6r.
7r 1/2 9r. lOr 1/3. ll bis 18r •and 1n
16 Banden
1 Rosenkranz. Hegel'e Leben. Berlin 1644.
1 B gel, Grundlinien d. Philosophie des
Rechts. Berlin 1821
1 Kichelet, Einleitung in Hegel's philosoph1eche Abhandlungen. Berlin 1832
1 Hegel, System der W1esenschaft. Ereter
Theil. Die Phanomenolog1e d. Geietes.
Bamberg 1607
1 Hegel, Wissenachatt der subjectiven Logik. Burnberg 1816
1 Hegel. Wissenachatt der Logik. Nurnberg
1612-13. 2 Bande
1 Krug, Philosophischee Lexicon. Leipzig
1827-29. 1. 2r- bis 5r Band 4 Bande
1 Lossius, Neues philosophieches Real-Lexicon. Erfurt 1803 4 Bande
1 ~ichte's nachgelassene· werke. Bonn 1834.
2 Bande
1 ~essler's Aneichten von Religion u. Xirchenthum. Berlin 1605 3 Bande
1 Burdach. Blicke ins LeDen. Leipzig
1842-48. 4 Bande
1 ~ichte, Reden an d. deutsche Nation.
Berlin 1808
1 Herbert, Allgemeine Pedagogik. Gottingen 1806
1 Herbert, Allgemeine Metaphysik. Konigsberg 1626. 2 Bde
1 ~ichte, Ueb. d. Begriff der Wissenschaftslehre. · Jena 1798
1 Schelling's Denkma1 der Schrift von

1 fl.
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316

1

317

1

)18

1

319

1

.)20
321

1

322

1

.)23

1

324

1

325

1

326

1

327

1

)28

1

329

1

330

1

)Jl

1

d. gott11chen Dingen. Tubir~ en 1812
Rizner, Handbuch der Gesehi chte der Ph11osopbie. Su1zbach 1829. J BŠnde
Oken, Lehrbuch der Naturph11oeophie.
Jena 18)1
Sebel1iD!, Zeitechrift fUr epecul at i~ e
Pbfeik. Jena 1800-2, 3 Bande
Jacobi, Ueber die .Lehre des Spinoza in
Briefen an Kendelesobn . Breslau 1789
Her bert, Lehrbueh zur Psychologie. Koni gaberg 1834
Sehe11ing'a ph11osoph1sehe Sehriften.
Landshut 1809 . 1 Band
Lambert , Anlage zur Architectonic . Riga
1771 . 2 Bande
Tissot, De 1'influence -dee paesions de
l'ame . Paris 1798
Kont esquieu, De 1'esprit des 1oix. Genev~
1749. 3 Tomes in 1 Bande
Smetana, Die Katastrophe u. d. Ausgang
der Geschichte der Philosophie, Hamburg
1850
·Keneetrerii Ph11osophia imaginum. Amste1odam1 1695
Eisenmann, Versuch psychologischer Charakteristiken des Mensehen. MUneter 1807.
1 Bandehen
Retifs phi1osophisches Sletem. Glogau
1802-4. 3 The11e
Ast, Hauptmomente d. Geschichte der Philosophie. Kúnchen 1829
Kiehelet, Geschiehte d. 1etzten Systeme
der Phi1osophie in Deutsch1and. Erster
Thei1. Ber1in 1837
U1ric1, Geschichte u. Kritik der Princi•
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r

1

331

1
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1
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1

335

1

336

1
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1
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1
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1

340

1

341

1

342

1

343

1

344

1

345
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1
1

1

pien der neueren Ph11oaophie. Leipzig
1845
Reil, Beitrage s. Beforderung e. Kurmethode aut paychischem Wege. Ha11e 1807.
1r B4. 2s Stuck
Kant, !n~bropologie in pragmatischer Hinaicht. Konigeberg 1798
Ploge1, Geachichte des men8chlichen Veratandea. Brealau 1776.
BUchner, Kraft u. Stott. Leipsig 1867
Smetana, Der Geist, Sein lntatehen u.
Vergehen. PrS« 1865
Schopenhauer, Ueb. d. Wi11en in der Matur.
Prankfurt 1854
Erdmann, Grundriaa der Logik u. KetaphJsik. Halle 1864
Briete, Sieben, des Mannea 1m Konde an
mich. He1iopo1ia 1808
Roaenkranz, System der Wiaaenachatt.
Konigaberg 1850
Wi1he1my, Zur phyaikalischen Begrlindung
der Phyaiologie u. Psychologie. Heidel'berg 1852
Koaer, Geaunder Kenache~eratand ub. d.
Kunst Volker zu beglucken. a.l. et a.
Peinaig1e, Mnemonik oder praktiache Gedachtnisakunst. Prankfurt 1811
Kehme1, Verauch einer analytiachen Denk1ehre. Er1angen 1803
Calinich, Phi1osophische Propadeutik.
Dresden 1847
Carus, Zwolt Briete uber das Erd1eben.
Stuttgart 1841
H&Jm, Hegel u. aeine Zeit. Berlin 1857
Cieazkowaki, Gott u. Palingenesie. lr
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347
348
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350
351
352

353
354
355

356
357
)58
359
360
)61
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kritischer Theil. Berlin 1842
1 lortlage, System der Psychologie. Leipzig
1855. 2 Bande
1 George, Lehrbuch der Psychologie. Berlin
1854
1 Baldaesare, Saggio d-un corso :tiloso:tia.
Kilano 1828. II Toai
1 Leupo1dt, Die gesammte Anthropologie . Br1angen 18)4. 2 bde
1 Chamber1agne, The religious phi1osopher.
London 1721
1 Jenisch, Uni~ersalhistorischer Ueberb11ck
d. Entwicke1ung des Kenechengeschlechts.
Berlin 1801 2 Bande
1 Baldassare Poli, Saggio :t11oso:tico. Kilano 1827
1 Koritz, Versuch einer Kinderlogit. Ber11n
1786
1 Bntwickelungsgang, der ursprúnglich8, d.
re11giosen u. sittlichen B11dung d. We1t.
Grei:tswa1d 1829
1 Spiritismus, der, der Gegenwart. Wien
1868
1 Heinroth, Lehrbuch der See1engesundheitskunde. Leipzig 1823. 1 Thei1
1 dasselbe Werk. 2r Theil
1 Jechner, Ueber die physikalische u. phi1osophische Atomen1ehre. Leipzig 1855
1 lichte's nachgelassene Werke. Bonn
1834-35 J Bande
1 Jichte, Grundzuge. z. Systeme der Philosophie. Heide1berg 1846
1 Wittmann , Er:tahrungssee1enlehre. Wien
18)6
1 Erdaa~~, Grundriss der Geschichte der

10
80
40
30
50
3

40
10
15

15
15

JO
30
40
75
40
10

•

101

364
365
366
367
368
369
370
J71
372
373
374
375
376
377
378
379
380
)81
382

Phi1osophie. Ber1in 1866. 1r Band
1 Krause, Des Urbild der Menschen. Dresden
1811
1 Hase. Jenaischee Pichte-Buchlein. Leipzig
1856
1 Pichte, Ueber d. Wesen des Gelehrten.
Berlin 1806
1 Schwegler, Geschichte der Philosophie.
Stuttgart 1863
1 Koritz, Kinderlogik Ohne Kup!er. Berlin
1793
1 Koritz, Ueb. d. bildende Bachahmung des
Schonen. Braunschw. 1788
1 Kant Leibniztens Logik. Prag 1857
1 Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Riga 1785-1792. 4 Theile
1 Zimmermann, Pormale Logik. Wien 1853
1 Zimmermann, Philosphische Propadeutik.
Wien 1860
1 Zschocke, Eine Selbstschau. Zweiter Theill
Welt- u. Gott-Anschauung. Aarau 1842
1 Lenho!!~k, Darstellung des menschlichen
Gemiithe. 2r Band. Wien 1834
1 Observations sur les maladies de l'ame.
Berlin 1777
1 Pichte's sšmmtliche Werke. Berlin 1845.
lr 6r sr Bd. 3 Bde
1 Volkmann, Die Grundzuge der Aristotelischen Psychologie. 4 Prag 1858
1 Krut, Leibnitz u. Comenius 4 Prag 1857
1 Kaulich, Des speculative System des Joh.
Scotus Brigena. 4. Prag 1860
1 Pohl, 15 8 Programm d. Prager Neustadter
Gymnasium. 4. 1865
1 Kaulich, Ueb. d. Moglichkeit., d. Ziel u.
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385
386
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389
390
391
392
393
394

395

396
397
398

d. Grenzen d. Wiaaena. 4. Prag 1868
1 We1ler, Pub1icia t iache Stimmen aue lrankreich. Leipzi g 1847
1 Sander, Ueber dae groaae u. Schone in d.
Batur. Leipzig 1781-82. 3 Stucke in l
Bande
1 Kichelet, Die Epiphenie der ewigen Pereonlichkeit des Geiatee. Bůrnberg 1844
l Taechenbuch, Phyaiognomiechee aut. 4.
Jahr 1781
l Phyeiognomieche Reieen. A1~enburg 1779.
3 8 48 Hett in 1 Bde
l Zimmermann, Auasichten in die Ewigkeit.
ZUrich 1770. 2r Jr Theil
l Knigge, Ueb. d. Umgeng mit Kenechen. Hannover 1804. 2r Jr 'l'heil
l Zimmermann, Die Matur u. ihre Willeenachat~. Nordhaueen 1851
l Spieee, Ueb. d. Bedeutung d. Baturwieeenechatten t. unaere Zeiten. 12. Prkft 1854
l Jahn, Blicke in die Necht. Waldenburg 1867
l Magnetismus, der, u. meine Portdauer •
•• 1. 1819
l Loew~, Ueb. e. ethiechee Hinderniee d •
.Abet8l11111Wlg d. llenschhei t v. •· Kenschenpaare. 4. Preg 1867
l Geeneri - Phyaicarum meditationum, annotationum et acholiorum lib. V. folio.
'l'iguri 1586
1 Agrippe, H. C., De occulta philoeophia
libri tree. Polio. 1533
1 Kalebranciua, Tractetua de inquiaitione
~eritatis. 4. Genevae 1753 II Tomi
1 Bormann, Die metaphyaieche Lehre v. Ursprunge d. Vernunft. Berlin 1826
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1
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1
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1
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1

403

1

404

1

405

1

osck, Psyche. Popu1Šr-wi ssenschaftl. Zeitachrift . Leipzig 1858 1-6 8 Heft in 5 Hef en
Pi cht e, Zeitechrift fůr Philos ophie. Bonn
1837-39 I 1-2. II 1-2. III 1. 5 Heft e
Leonhardi , Ueb . d. vorgesch1 agenen al1g.
wiseensch. Congrese, Preg 1865
Von den Ahndungen u. Visionen. Leipzig
1777
Hanu ach, Geschichte der Filosofie. Brůnn
1849
Trox er, Elemente c> ·· Biosophie. Leipzig
1808
Buquoy, Anregungen fůr phi 1oeophischwi seenscheft1iche Porschung. Leipzig 1827
Schulz, Betrachtunge r. ~b . Religionephilosophie. Leipzig l~ L
Schubert, Aneichten v . d. Hechteeite der
Naturwiseenschaft. Dresden 1808
Paley'e Theologie der Natur. Mannheim

406

1

407

1

408

1

409

1 Sander, Ueber Natur u. Re1igion. Leipzig
1779-BO. 2 Stucke in 1 Bde
1 Philosophieche Betrachtungen uber d, thierieche Schopfung. Leipz. 1769
1 Originalideen ub. d. empyrische Anthropo1ogie. Leipzig 1796
1 Krug, Entwurf e. neuen Orgenons der Phi1osophie. Meissen 1801
1 Pechner, Ueb. das hochste Gut Leipzig
1846
1 Gosche1, Hegel u. seine Zeit. Mit Rucksicht aut Gothe. Berlin 1832
1 Reihen in den Mond. Geechichte d. Helleeherin v. Weilheim. Heilbronn 1846
1 Roeenkranz, Die P~degogik ale System.
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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2
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1
1
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1
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1

431

1

432

1

433

1

434

1

Konigsberg 1848
Das Evangelium der Warheit u . Freiheit.
Leipzig 1865
Die Saint-simonische Religion. 5 Reden.
Gottingen 1831
Cerové, Der Saint-5imonismus u. d. neuere
franzosische Philosophie. Leipzig 1831
Reventlow , Lehrbuch der Maamotechnik .
Stuttgart 1843
Proudhon, Das Recht auf Arbeit. Leipzig
1851
Pfautz, Das Neue Evangelium v. d. lebendigen Erde. 12. Leipz. 848
Peterka, Der durch Restauration v. neuem
geschaffene Mensch. Prag 1851
Die Gestirne u. die Weltgeschichte.
Breslau 1846-47 2 Hefte
Eigenes u. Premdes. Reflexion ub. d. Seelenleben. Berlin 1843
Ernst, Planetognosis, Neues Planetenbuch .
Breslau 1850
dasselbe, 28 Heft. Breslau 1850
Cerové, Philosophie in lrankreich. Gottingen 1827
Leben u. Meinungen Sempronius Gundiberts. Berlin 1798
Koleschott, Ursache u. Wirkung in d.
Lehre vom Leben. Giessen 1867. 6r Vortrag
Le Bauld de Naus, lingerzeige ub. d.
Ewigkeit d. menschl. Geistes. Breslau 1843
Wagener, Das Leben des Erdballs u. aller
Welten. Berlin 1828
Smellie's Philosophie der Naturgeschichte. Berlin 1791 2r Theil
Schwarzschild, Magnetismus, Somnambulis-
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441
442
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447
448
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452

mus, C1airvoyance. Casee1 185J. 1r Band
1 Peurbach , Grundsatze der Phi1osophie der
Zukunft. Leipzig 1847
1 Baader, Ueb. Missverha1tnisse der Vermogens1osen. MUnchen 1835
1 . HelferiCh, Padagogische Auffassung des
Seelenlebens der Cretinen. Bern 1847
1 Ernst, Neuaes Planetenbuch. Breslau 1847
1 Richter, Die Zeit nach ihrem Begriff ent•
wickelt. Bres1au 1833
l Nees von Esenbeck, Das Leben der Ehe.
Breslau 1845
l Kant, Von der Macht des GemUths.
Leipzig 1836
l Lenhoss~k, Darste1lung des menschlichen
GemUths . Wien 1824. lr Band
1 Thiersch, A1lgemeine Aesthetik. Berlin
1846
1 Die Ironie u. Bi1derspraehe der Trauma.
12. Leipz. 1841
l Eschenmayer, Grundriss der Hatur-Philosophie. TUbingen 1832
l Mauchart, Phanomene der mensch1. Seele.
Stuttgart 1789
1 Mises, Verg1eichende Anatomie der Enge1.
Leipz. 1825
l Desiderii Eraemi Roterodami col1oquia.
Lipsi ae 1828
l Rousseau, Emí1e , ou de 1 '~ducat ion.
Deux-Ponts . J Voll s .
1 Sche lling , Syst em des trans cendentalen
Idealismus. Tubingen 1800
1 Villaume, Historie de l'homme. Brunswick
1808
1 Hottbauer, Naturlehre der Seele, Halle
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468

1796
1 Le Ciel réformé s. 1. 1000, 70050
1 Kori, Utopie. 12. Hamburgi 1752
1 Baconis de Verulam, De augmentis scientiarum lib. IX. 16. Lugd, Batav. 1645
1 Baconi de Verulamio, Opera omnia. 16.
Amste1odami 1684, Vol. III. IV. V.
1 Baconi - de sapientia veterum liber. 32.
Londini 16)4
1 Cardani, De propria vita liber. )2. Amstelodami 1654
1 Zeitschrift tUr VolkerpaJchologie u.
Sprachwissenachaft. Herausgege\en v.
Lazaruse. Steithal. Berlin 1859-1862
I. 1-6, II 1/4
1 Lucii Apuleii Opera. Al tenburgi 1778.
II Tomi
1 Hierokles Aus1egung der goldenen Verse.
d. Pythagoršer. Zůrich 1778
1 L. A. Senecae Opera phi1osophica. 12.
Halae 1762
1 Des K. Tyrius philosophische Reden, ubere.
v. Damm. Berlin 1764
1 Baconi de Verulamio sermones fideles. 16.
Amstelodami 1662
1 Petrarchae, Jr., De remediis utrusque
fortunae libri duo. 16. Roterodami 1649
1 Rorarii, H., Quod an1ma11a bruta ratione
utantur melius homine 1ibri II~ 16. Aasteleed. 1654
1 Herder, Zur Philosophie u. Geschichte.
Stuttg. 1827. s Bande in 4 Banden
Schmidt,
Der Zitterstoff u. seine Wir1
kungen in der Natur. - das Alphabeth der
Hierog1yphen. Breslau 1803-5 3 Bande
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1
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1
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1
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1
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1
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Schmidt, Die Kunst Hieroglyphen zu lesen.
Brealau 1828. ls Heft
Pellico, SUvio, Dei Doveri degli Uomini. Ia
14..psia 1834
Sca1iger1, J. C., De ensimniia com/m/entariua in librum Hippocratis. Gieaaae
1610
Kiche1et, Du pretre de 1a ~mme de 1a
taa11le. 12. Bruze1lee 1845
Bts1er, Dea Paradiea. 12. Ulm 1844
Proudhon, Des Recht aut Arbeit u. d.
Recht dea !igenthuma. Leipzig 1861
Blicke in daa Th1er1eben. 12. Stuttgart
1855 l. Ltg.
Oerated, Ideen zu einer neuen Architektonik. Berlin 1802
Kiaea, Vier Paradoxe. Leipzig 1846
Schmatz, Die Wunderthaterin in Scbonborn.
Pirna 1817
Trentowski, De vita hominia aeterna.
Priburg 1838
See1ich's jurid. Disaertation, Prag 1653
~. Reich~nberg, Aphorismen
Sensitiwitat u. Od. Wien 1866
Leonhárdi, Satze aus der Philosophie.
Prag 1868
Baumgirtner, Der Menach. Lebensprozesse,
SchOptung und Beatimmung. Preiburg 1656
Krug, Grundlage zu. e. Theorie der GetUhle. Konigsberg 1623
Leune, Geschichte des Weibee. Nach Moreau. Leipzig 1611

ub.
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490
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493

494
495
496

497

498
499

GeachiChte
1 Plutarchus der fůrtrefflichst Griechisch
Hiateri. Mit Holzachnitten. Folio. Frankturt 1580
l Bal~inua, Epitome hiaterica rerum Bohemicarum. Folio. Pragae 1677
1 Le Portfolio ou collection de 4ocumena
politiques. Hambourg l8J6-J8. Jahrgang 18)6.
Hro. l-19. 1837. Nro. 20-27. 28. 29-39.
1838. Nre. 40-41. In 19 Binden
1 Pentarchie, die europaische. Leipzig 1839
l Vom Entstehen u. Untergange der Polnischen Konstitution. s. 1. 1793
1 Becker's Weltgeschichte. Berlin 1836-18)8.
14 Bande in 7 Banden
Doring,
Ethnographischer Abries· der Gel
achichte. Brieg 1837
l Schafarika Slawische A~terthůmer. Deutsch
v. Mosig von Aehrenfeld. Leipzig 1843.
lr Band
l Balbin, Bohemia docta. Pragae 1778.
Pera II.
l Ueber des phyeieche Element. Stuttgart
1833
l Balbin, Miscellanea historice regni Bohemiae. Folio. Pragae 1679. Decadie I.
liber I. Liber II. decadis I. liber III.
decadis I. Prgtbd
1 Erben, Regeeta diplomatice nec non
epistolaria Bohemiae et Moraviae. 4.
Pragae 1855. Pars. I.
l Die Vereinigung d. Oberlausitz unter
bohmiecher Herrschaft. Breslau 1841
l Dubr av11, Historie Bohemica. Folio.
Hanoviee 1602
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514

1 Helfert, Hus u. Hieronymus. Studie. Prag
1853
Kauritius,
Polena Literatur u. Cultur Epo1
che seit 1831. Posen 1843
1 Menzel, Europa 1m Jahr 1840. Stuttgart
1839
1 Deutschland u. Russland. Mannheim 1839
von Smitt, Geschichte des Polnischen Aufl
standes u. Krieges 1830 u. 1831. Berlin
1839. 2 BŠnde. Ohne Plane
1 Sporschil, Die allr ~m eine Volksbewaffnung. Leipzig 1831
l
Brzozowski, La guerre de Pologne en 1831.
Leipzig 1833
1 Baltiscb, Politiscbe Preibeit. Leipzig
1832
1 de Slavczewski, Historiae Ruthenicae
acriptores exteri saeculi XVI. Vol. II.
Berolini 1842
1 PUtz, Grundriss der Geographie u. Geschichte fur die mittleren Klassen.
Coblenz 1860. 3 Abthlgn.
1 PUtz, Grundriss ·der Geographie u. Geschichte. Coblenz 1858-1860. Pur die
oberen Klassen. 3 BŠnde
1 Bohmens Zukunft u. Oesterreichs Politik.
Leipzig 1844. 2 Bde
1 Pitaval, Gayot de, Causes celebres. A.
La Haye 1737. 6 Tomes
1 Schon, Allgemeine Geechichte u. Statietik d. europŠiscben Civilisation. Leipzig 1833
1 Theobalds Hussitenkrieg. 4. Breslau.
1750. 3 !beile. Angeb. Confessio Bohemica Evangelica. 4. 1749. Lederband
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516
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524
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530

1 Broder, KerkwUrdige Begebenheiten aus d.
Weltgeschichte. Altone 1815
1 Oken, Neue Bewaffnung, neuee Frenkreich
neues. Deutschland. Jene 1814
1 Hankii, Martini, de Silesiorum rebue ab
a. 550. ed 1170. 4. Lipsiee 1705
1 Roepell, Geechichte Polene. Hemburg
1840. lr Theil
1 Seume, 2 Briefe ub. d. neuesten Veranderungen in Russlend. ZUrich 1797
1 Eschenloer, P., Geachichten der Stadt
Bresleu. Breslau. 1827-28. 2 Bande
1 Muller, Die Politik Preussens seit
Prie~ich des Groseen Tode. A1tenburg
1832
1 Pallae, Semmlungen historischer Nechrichten ub. d. Kongolischen Volkerachaften. Prkft. 1779 1. Theil
1 Hofler, Des Bartholomaus von Set. Aegidius Chronik von Prag 1m Reformetionszeitalter. Prag 1859
1 Baltische Studien. Herausgegeben v. d.
Gesellschaft t. Pommersche Geschichte.
Stettin 1832. 18 Heft
1 Er•en, Die Primatoren der kon. Altstadt
Prag. Prag 1858
1 Brauner, Bohmische Bauernzustande. Wien
1847
1 Grům•ke, Darstellungen v. ·d. Insel u. d.
PUrstenthume Rugen. Berlin 1819. lr Theil
1 Der Herr u. der Diener. Frankfurt 1758
1 Lebens- u. Regierungsgeschichte Katharinens II. Kaiserin von Ruesland. Paris
1798. 2 Bde. in 1 Bde.
1 Konrad, Uebersicht e. Urgeechichte der
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
1
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1

Welt. Wien 1818
Strass, Uebersicht der Weltgeschichte.
Leipzig 1828
Raynal, Histoire philosophique et politique des 'tablissemens et du commerce
des Europ,ens dans les deux lndes. Gen've 1781 10 Volumes
Polena Befreiungswoche. Warschau 18)1
Polena Schicksale seit 176). Paris 1831
Purkyně, Austrie polyglotta. Prag 1867
!hun, Graf von, Die Stellung der Slowaken in Ungarn. Prag 184J
Schuselka, Briefe Josephs 11. Leipzig
1846
Schuselke, Deutschland, Polen u. Russland. Hamburg 1846
Boniech, Die Gotter Deutschlands vorzUglich Sachsens u. der Lausitz Camenz 1830
Pogodin, Hietorische Aphorismen. A. d.
Russiechen. Leipz. 1836
Kruhe, Budorgis oder Etwas uber des alte
Schlesien. Leipz. 1819
Verhaltniese Bohmens, die staatsrechtlichen, gegenuber Deutschland u. Oesterreich. Leitomischl 1862
Gervinue, Geschichte des 19. Jahrhunderte. Leipz. 1856. lr Bd. 1-3, Lfg.
Slawen, Russen, Germanens Ihre gegenseit.
Verha~tniese. Leipzig 1843
Galizien u. die Robotfrage. Leipzig 1846
Guroweki, Aus meinem Gedankenbuche.
Breslau 1843
Popoff, Petite Mythologie Slavonné. St.
Pétersbourg 1792
Dembinski's Peldzug nech u. in Litthauen.
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5
5
10

10
JO
3
5
4
5

J.J.<:

549

550
551
552

553
554
555
556
557
558
559

Leipzig 1832
1 Verhandlungen, die, des polnischen Reichstages, v. d. Tage d. Besturmung Warechaus
18)1. Stuttg. 1832
1 Salza, Polen u. die offentliche Meinung.
Altenburg 1832
1 Centralisation u. Decentralisation in
Oeaterreich. Wien 1850
1 Dede, Was hat Oesterreich in Folge des
Jahre 184B/49 durch eeine Regierung errungen? Leipz. 1855
1 Aeusserungen, Freimůthige, ub. d. Zustand
Oberschlesiens. Breslau
1 Flottwell, Oberprasident, Denkschrift.
Strasburg s. a.
1 Lindner, Oesterreichs Stel1ung im Zeita1ter Franz 1. Stuttg. 1835
1 Apologie des ungri•chea S1awismus.
Leipzig 1843
1 Ueb. d. po1itischen Zustand in Europa
im Jahre 1831. BrUsse1 1831
1 Heine, Die allgemeine Lebensgesetze der
Politik. wiirzb. 1852
1 Hofler, Urlcunden zur Beleuchtung d. Geechichte Bohmens im XV. Jahrhundert. 4.
h~~~
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1 Hofler, Aus Avignon. 4. Prag 1868
1 Hof1er, Barbara , Markgrafin zu Brandenburg - vermŠh1te Konigin von Bohmen.
Ein deutsches Fiirstenbi1d. 4. Prag 1867
1 Lepař, Ueb. d. Tendenz von Giesebrechts
Geschichte d. deutsch. Kaiserzeit . 4.
heg 1868
1 Carrara, Dé Scavi dé Se1ona nel 1850 .
c. 5 Tevole. 4. Praga 852
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1
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1
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1
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1
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1
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1
1
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1

579

1

580
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1

582

1

1

Geschi~hte der neuesten Entdeckungen im
Russischen Reich. Bern 1777-86. 6 Bande
Oesterreichische Nationa1-Encyk1opadie.
Wien 1835. 2r bis 6r Band
Ens, .Ortsbeschreibungen der .Piirstenthumer Jagerndorf u. Neisse. Wien 1837
Ens, Geschichte des Herzogthums Troppau.
Wien 18)5
Tappe, Geschichte Russ1ands nach Karamsin~
Dresden 1828. 1r Thei1
Benedict, Versuch e. Geachichte d. Schiffahrt u. d. Hande1a der A1ten. Leipzig
1806
Otto, Geschichte Sch1esiens. Bres1au 1835
Rieh1, Die b\irger1iche Geae11achaf~.
S~uttgart 1854
Gre,r. Die par1amentarische Regierungaform.
Aus d. Engl. v. Graf Leo Thun. Prag 186)
Pentarchie, dle europaische. Leipzig 1839
Kaiser Pranz der Erate von Oeaterreich
u. s. Zeit. Briisse1 1846
Zustšnde, Sch1esische, 1m 1. Jahrhunderte
d. preussischen Herrachaft. Bres1au 1840
K1aproth, Tab1.eau du Caucasse. Paris 1827
Miirat, Darste11ung d. Grundsatze d. repub1ikanischen Regierung. Braunschweig
183)
Austrie. Zeitschrift. Herausgegeben v.
Gross-Hofinger. Leipzig 1833. 1r Band
Wunster, Die Schnitsch, e. Station des
a1ten L~ndhande1s. Liegnitz 1827
dasse1be
Beschreibung d. Heidnischen BegrŠbnissP1Štze zu Zi1msdorf. Gor11tz
v. Ekendah1, Napoleon's Ansichten von d.
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Gottheit Jeeu. Weimar 1842
30
1 Hallmann, Geschichte des Ursprungs der
20
belgischen Beghinen, Berlin 1843
/Voltaire/, Histoire de l'empire de
Russle sous Pierre Le Grand. Leipzig
lO
1761. II Tomes in 1 Ldrbd.
1 Der Preiheitskampf der Polen gegen d.
Russen. A1tenb. 1831. in 2 Abthlgn
10
1 SCbneller, Geschichte von Bohmen.
Dre•4en 1827. 1. 28 38 Bdchn
6
1 Wunster, Oberschlesien wie es in der Sagenwelt eracheint. Liegnitz 1825
10
1 Pel zel, Geschichte von Bohmen. Preg 1817.
2r Band
5
1 Neues Lausitzisches Magazin. 25r Bd.
ls Heft. Gorlitz 1849
3
1 Gršre, Volkasagen u. volkstUmliche Denkmale der Lausitz. Bautzen 1839
10
1 Die Griechen u. Romer gehoren mit ihrer
Bildung nur d. Geschichte an. Nordheua. 1848 3
1 Richter, Des Bohmen-Aufruhres od. des
JO jŠhr. Krieges Uraachen Erfurt 1844
5
1 Ueber Bohmiache Alterthůmer u. 4. Notwendigkeit dieaaelben vor Verderben zu
ScbUtsen. Prag 1845
5
1 Spazier, Geschichte d. Aufatandes des
polniachen Volkes 1830/31 1. Lfg. Stuttg.
2
1834
1 Draikovi~, lin Wort an Iliriena hochherzige Tochter. Agram 1838
3
2
1 Oeaterreich u • .Ungern. Leipz. 1843
1 Die Politik der Zukunft fur Oe8terre1ch.
2
Berlin 1859
1 Hinrichaen, Die Germanisten u. die Wege
10
der Geachichte. Kopenhegen 1848
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604
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607
608
609
610
611
612
613
614

1 K1ar, Die Studenten1egion der Prager Universitat vom Jahre 1800. Prag 1859
1 Die Vereinigung der Ober1ausitz unter
bohmischer Herrschaft im 14. Jahrhundert.
Bres1au 1841
1 Germanieirung oder Czechisirung? Beitrag
zur Nationa1tatenfrage /!/ in Bohmen.
Leipzig 1861
1 De Laguerronni,re, Der Papat u. der Congress. Leipzig 1860
1 Schiffner, Historische llaehriehten von
se1tenen DenkwUrdigkeiten des Konigreichs
Bohmen, Prag 1816
1 Binder, Der Untergang des Po1niechen Nationa1etaates. Stuttgart 1843-1844.
2 Bande.
1 Weiriho1d, Von der Uebervo1kerung in Kitte1-Europa. Hal1e 1827
1 Aufgaben der Zeit besprochen von P. /?/
Y. 18 Heft. Bree1au 1846
1 Kaliez, Der S1ewen-Kongress u. die neuesten Ereignisee in Prag. Mannheim 1848
1 Kalisz, Der Slawen-Kongrees u. die neuesten Ereignisse in Prag. Mannh. 1848
1 Ueb. d. offent1. Zustande in Groseherzogthum Posen. Halle 1839
1 Bemerkungen ub. d, VerhŠltnieee des bohm.
Adele 1860. Prag 1861
1 11ugb1atter, Handelspo1itieche. I. Reiehenberg 1864
1 Sehe11witz, Par1amente-Pragen. Lei pzig
1848. Nro I-IV. 4 Hefte
1 Ungewitter, Die eng1iech-franzosische Politik in d. orientalischen Prage. Wien 1854
1 Die Verfassungen der Vereinigten Staaten

5

5

5
3

5

30
2
2
3
3

2
3

2
6
3

116

615
616

617
618
619
620

621
622
623

624
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von Hord-Amerika. Berlin 848
1 Bronikoweki, Po1n18che Misce1len. Nro. I.
Hurnberg 1832
1 Aktenetucke u. Belege ub. d. Bruch der
Heutralitat Preuesens gegen Polen. PUrth
1832
1 Lettre · d'un Polonais au prince de Metternich. Paris 1846
1 Dé~t entre la révo1ution et la contrerévo1ution en Pologne. Leipzig 1848
1 Dittrich, Unsere Uebergangs&eit, betreffend
die Er1osung des Pro1etariats. Bres1au 1847
1 Dar1egung des Verfahrens der preus81schen
Regierung gegen den Erzbischof 'Vr Xo1n.
4. Ber1in 1838
1 Einige Bemerkungen ub. d. Broschure : Oeeterreich u. dessen Zukunft. Leipzig 1843
1 D1abacz, Beitrage zur Geschichte dee Ke1chs
in Bohmen. Prag 1817
1 Bericht des Krakauer Bationa1-Comite ub.
d. lreignisse v. 25 . 26. Apr11 . Bres1au
1848
1 Polen u. Krug. A1tenburg 1832
1 Warrens, Di e orienta1ische Frage. Wien
1854
1 Pickert, Das ~agebuch · des Fe1dprediger s
Seegebart . Bres1au 1849
1 Sustine et Abstine. Prag 1859
1 Thun, Graf , Der Slawismus i n Bohmen. Prag
1845.
1 Vorfalle, Die Krakauer, am 26. Apr11 1848.
Wi en 1848
1 Magszin, Neue8 Leusitzis ches. Gorlitz
1848-49. 24r Band J 8 48 Heft. 25r Bend
28 Heft. 26r Band 1 8 2s Heft
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6)1
632
6)3
;

6)4
6)5
6)1
6)8

6)9

640
641
642
643

644
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646
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1 Ueb. d. politischen Bestrebungen der gegenwirtigen Zeit. Marburg 1832
1 Baader, Ueb. e. Gebrechen der Neuen Conatitutionen. Můnchen 1831
1 Die Geschichtaschreiber der deutschen Vorzeit. Berlin 1847-52. lr Band 2te Halfte.
)te Lfg u. 19te Lfg.
1 Bohmens Provinzial-Zustande aut d. Schachbrette d. Oeffentlichkeit. Leipzig 1843
1 Adler, Zur altesten Geachichte Schlesiens.
4. Breslau 1856
1 Koraczewaki, Sendachreiben an Wuttke die
polnische Prage betreffend. Leipzig 1846
1 Buch, des blaue, Sammlung der Aktenatucke
in d. ruasiach-tUrkischen Differenz. Wien
1854. 1. Lfg.
1 Hermann!, Ueb. d. Princip der Legitimitat.
Leipzig 1832
1 Der ~aiser Pranz Joseph I . u . Europa.
Naumburg 1861
1 Springer, Oeaterreich nech Revol ution.
Leipzig 1850
1 Stúrme Europa 's, di e politischen. 18)0.
Leipzig 1831
1 Hegemonen , Die deut schen. Sends chreiben
an Gerinus u. di e Zukunf't der Slawen.
Halle 1853
1 De~ Prieden von Villafranca u . d. osterr.
Monarchie . Leipz. 1859
1 Volkmuth, Gerrinus und die Zukunft der
Slawen. Halle 1853
1 Hubler, Synchronistische Tabellen d. Volkergeschichte nech Gatterer. Folio. Freiburg 1802
1 Bredow, Weltgeschichte in Tebellen. Folio.
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648
649
650

651
652
65)
654
65~

656
657
658

.Utona 1816
2 Tomek, Geschichte der Prager Universitat.
Prag 1849
1 Creu&ers Symbolik u. Mythologie der alten
Vo1ker. Leipz. 1822
1 Lochner, lntstehung u. Sehieksa1e der BrUdergemeinde in Bohmen u. Mihren. Nůrnberg
1832
1 Briete, Patriotische, s. 1. 1767
1 Schrader, Die Sege von d. Hexen des
Brockens. Quedlin'burg 18)9
1 Weltgesehichte, A11gemeine, in Bi1dern.
Zweiter Band. Wien s. a.
1 let Oesterreich deutsch? Leip&ig 1843
1 Viribus Unitis. Vorschlag zur Bestreitung
des Ki1itaer-Budgets. Jiain 1864
1 Gaua, Das Erbrecht in we1tgeschicht1. Entwick1ung. Ber1in 1824 lr Band.
1 Ueb. d. Zeitschrift Aunir. s. 1. et. a.
1 Pens,es aur l'avenir les Po1ona1a. Ber1in
~1

1 Aabroach, Ueb. d. Re11gionabucher der Homer. Bonn 1843
660 1 Gieaebrecht, Ueb. d. lonigl. Gese11schaft
t. Bordische !1terthumskunde zu Kopenhagen.
Stettin 1828
661 1 Atlas zu Smits Geschichte d. po1nischen
Aufstandes. Quer-Fo11o
662 1 Palacky, Ueb. Forme1bucher in Bezug aut
bohmische Geschichte. 4. Prag 1842
663 1 Palacky, Der Kongo1en Einfa11 1m Jahre
1241. 4. Prag 1842
664 1 Woce1, GrundzŮge d. 'bohmischen A1terthumskunde. Mit 8 Tafe1n. Prag 1845
665 1 Boula1nv11liers, Leben des Muhamed.
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Hal1e 1786
1 Schutte, Die Wiener October-Revo1ution.
Lex. 8. Prag 1848
1 La Pologne il1ustr,e. 4. Paris 4. 5. 6.
Cehiers. 1840-41.
1 Stenzel, Scriptorea rerum Si1esiecerum.
4. Brea1au 1835-39. 2 Banda in J Binden
1 Preherus, Rerum Bohemicarum scriptorea.
Folio 1602
1 Palacky, Geschichte von BOhmen. Prag
1839-42. 2r Band. 1 . 2. Abth1g
1 Cornel1.us Nepos, Ilit Anmerkungen in polnischer Sprache. Breslau 1821
1 Leben Katharinena d. Zweiten Kaiaerin v.
Rusa1and. Paria 1798. Jr Bd.
1 Herodota Geschichte, ubera. •on Degen.
Prankfurt 1783-91. 6 Bde in 7 Banden
1 Plutarcha vergleichende Lebenabeschre1bungen ubera. von Klaiber. 12 Stuttgart
1827. 4 Bdchn. in 1 Bde
1 Diodor'a von Sic11ien hiatoriache Bibliothek ubera. v. Wurnd. 12. Stuttg. 1831.
5 Bindchen in 1 Bande
1 Thukydides•s Geschichte des pe1oponnesiachen Krieges, ubera. v. Muller. 12.
Breslau 1828-29. 4 Bdchn. in 2 Bdn.
1 Philostratus d. Aeltern, llav., Werke
ubera. •on Jakoba. 12. Stuttgart 1828-JO.
3 Bandchen in 1 Bde
1 Aeachines der Redner, ubersetzt v. Bremi.
12. Stuttgart 1828
1 Isaus der Redner ubersetzt von Schomann.
12. Stuttgart 1830
Historiarum libri IX. 12 Lipsiae.
Herodoti
1
Editio stereot. 3 Tomi
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686

687
688

689
690
691
692
693

694
695

1 Titus Livius. Editio stereotyp. 12. Lipsiae
1829. Tomus I. III. -VI. 5 Tomi
1 Xenophon's von Athen Werke ubersetzt von
Walz. 12. Stuttgart 1827-Jl. 1-4. 9-16 8
Bdchn in J Banden
1 Pausanias Beschreibung von Griechen1and,
ubere. v. Siebe1is. 12. Stuttgart 1827.
4 Bdchn in 1 Bde
1 Arrian's von Nicomedien Werke ubere. von
Derner. 12. Stuttg. 1829 6 Bdchn. in 1 Bde
1 Apollodor's Mytho1ogische Bib1iothek
ubere. von Moser. 12. Stuttg. 1828.
2 Bdchn. in 1 Bde.
1 Ciceronis oretiones pro Milone, pro Marceilo, pro Ligerio, pro Deiotaro. 12.
Lipsiae 1849. Editio stereotype
1 Stranski, Respublica Bohemiae. J2. Lugd.
Batav. 1634
1 Leben Katharinens d. Zweiten Kaiserin v.
Russland. Paris 1798. 1. 2. Bd. in 1 Bde.
(J. 4. Bd. auf Nro. 672.)
1 Imperialis, Joh., Museum historicum. 4.
Venetiis 1640
1 Brougham, Lord, Polen. BrUssel 1831
1 Uh1emann, GrundzUge d. Astronomie u.
Astrologie der Alten. Leipzig 1857
2 Mosbach, Ueb. d. Zunamen des Peter Wlast.
s. 1. et a.
1 Freimund, Bemerkungen ub. d. Zustands Polene unter rusaischer Herrschaft 1830.
Leipzig 1831
1 Zejszner, O Mijocenicznych gipsech i
Marglech. Warszawa 1862
1 Mauritius, Der Panelawismus. Leipzig
1843
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1 Bayle, Dictionnaire historique et critique.
Gross-Folio. Rotterdam 1697. Tome I.
1 Plutarch's Werke ubera. v. Kleiber u. Bahr.
12. Stuttg. 1827-29. 28 J 8 2.3 8 Bendchen
1 Die Bi1dung v. Gutsgebieten in Bohmen.
Prag 1860
1 Gurowski, La verit~ aur la Ruasie. Parie
18)4.
1 Wuttke, Schlesien nech d. MUhlberger
Sch1acht s. 1. et a.
Die Ereignisse in den Ruesisch-Po1nischen
Provinzen. NUrn~erg 18)1
1 Polene Befreiungswoche 18)0. Leipzig 18)1
1 Les Slavea Occidentauae. Paris 1858
1 geschichtl. Darstellung ub. d. gefanrl.
Wachsthum Ruselands.· Altenburg 832
1 Michel, Der Deutsche. ErlŠutert. Leipzig
1843
1 Preusaen in seiner gegenwšrtigen Stellung.
Dresden 1831.
1 Hanusch, Vorlesungen ub. d. Culturgeschichte d. Menschheit. BrUnn 1849
1. 2. Lfg.
1 Rapport de M. Bethmann, De Hanovre aur
les résultats dans les biblioth~ques de
la Belgique. Gand 1843
1 Pflucker, Rechtfertigung der Demokratie
gegen Guizot. Bresleu 1849
1 Welt, Die griechisch-slawische. Leipzig
1845
1 Hrusik, Der Weg die deutsche Sprache unter
d. Polniachsprechenden einzufUhren.
Oppeln 1838
1 Széchenyi, Graf, Ueb. d. Ungerische Akademia. Leipzig 1843
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1 Pabricius, Ueb. d. :rriihere S1awenthum d.•
Oataee1inder. Schwerin 1841
1 Petition d. Gemeinden Rumburg u. Umgebung
an d. Bohm. Landtag. s. a.
1 Jahrbucher d. Preuseiachen Pro~1ns1a1atinde ~. ~raube. 38 Heft. Leipzig 1a33
1 Gedenkbuch an d. s11berne Hochzeitsfeier
Priedrich W11he1m IV. u. E11sabeth Ludowika ~. Preuasen zu Potsdam 1a4a. Lex. a.
Ber11n 1a49
1 Denkachrift der ruthenischen Nation in
Galizien zur Aufk1irung ihrer Verha1tn1sse.
4. LemDerg 1848
1 Geschafts-ordnung des BOhmischen Landtages. 12. Prag 1864.
1 Lankiach, Geschichte der Kirche bei Skt.
Jacob in Prag. la64.
1 Die Beschwerdan u. Klagen der S1awen in
Ungarn. Lex. a. Leipz a43
1 Vierte1jahrsschrift aus u. fůr Ungarn.
1a43. Erstes Vierte1jahrsheft. Leipzig
1 Schary, Die Bier-Ausfuhr au a Oesterreich.
Pr~~~
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10
8
1

1 Ueb. d. Vertretung v. Handel u. Gewerbe
1m Landtage d. Konigreichs Bohmen. Prag
~~.

1 Beitrag z. Charakteristik der Deutschthůmlerei in Bohmen. Leipz. 846
725 1 Hanka, Correspondenz zwiechen Kaiser Rudolf, dem ungar. Konige Mathias uew. in Betreff des paseauschen Kr1egevo1kee. 4.
Prag 1a45
726 1 de Starczewski, Hietóriae Ruthenicae scriptoree exteri eaecu1i XVI. Bero1ini 1841.
Volumen I.

2

724

3

20

50
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1 Ritter, Die Vorha1le Europaischer Volkergeschichten. Berlin 1820.

Bohmisch
1174 1 Aischylova, Eymenidy . Tragoedie. Přeložil
Nebesky. V Praze 1662
1175 2 Amerlinga, Orbis pictus. Lex 8. V Praze
1852
1176 1 Amerlling, PrUmysl v Čechách. V Praze
1851
1177 1 Archaeologické sbírky v museum Království
českého v Praze. 1863
1178 1 Pjsně Anakreonowy z ~eckáho přeložené. 12.
W Praze 1812
1179 1 Sw. Augustina O Městě Božjm přeložil Jr. L.
Čelakowsky. W Praze 1829. Djl I. II. IV.
1180 1 Balbi, Zeměpis. W Praze 1835-42. Dj1 I.
1-10. 12. II. 2-J.
1181 1 · Bačkora, První dobytí Sibiře od Rusd etc.
V Praze 1861
1182 1 Balda a Pokorný, Základové Technologie. 12.
V Praze 1862
1183 1 Bambas, v., Osudová Čechd po bitvě Bělohorské. V Praze 1864
1184 1 Bartošova Ironika Pražská vyd. K. J. Erben.
V Praze 1851
1185 1 Bayard, Vicomt z Letoriéru. Veselohra.
V Praze 1854
1186
Biblioteky, Americké. e. 1. ~ivotopis
B. :Franklina. V Praze 1867
1187 1 Biblioteka zábawného ětenj. W Praze
1835-37. Svazek 1. 5.
1188 1 Biblioteka, Divadelní, V Praze 1854-69.
Svazek 11. 61. 69-77. 79. 81-84. 86.
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1189 1
1190 2
1191 1
1192 1
1193 1
1194 1

1195 1

89-93. 22 Svazky
Blahoslaw, Žiwot Jana Augusty wyda Franta
Šumawský. W Praze 1837
Březana, W., Žiwot Wiléma z Rosenberka
W Praze 1847
Čecha, Český Tomáš e nemecký Michael.
V Praze 1861
Burgersteina, Svingulantův. Ve Vídn.i 1855
Caste1li, Rodina Šweycarská, Zpěwobra. Od
Macháčka. W Praze 1824
Časopis ' pro katolické Duchowenstwo. W Praze 1829-37. Rpčnik II. 1-2. Ročnik III 1-4.
IV. 1-4. V. 1-3. VI. 1-4. VII. 1-4. VIII.
1-4. IX. 1. 2. 4. X. 1. 3.
Čekanovič-Intibus, S. Stav a Děje národův
na zemi uherské bydlících V Praze 185i.
Díl I.

1196 1
1197 1
1198 1
1199 1
1200 1
1201 1
1202 1
1203 2
1204 1
1205 1

66
4
40
2
2
3

1 fl.

10

Čelakovského,

F. L., Sebrané Listy V Praze 1863. Sešit 1. 2. 4-6. 8. 9,
Čelakovského, Fr. L., Mudrosloví. V Praze
1852
Čelakowsky, F. L., S1owanské národní Pjsně
W Praze 1822-27. 3 Djly
Čelakowsky, Růže stolistá. W Praze 1840
Čelakowsky, Ohlas Pjsnj českých. W Praze 1840
Čelakowský, Spisů básnických knihy šestery. W Praze 1847
Čerwenka, P. B. Zrcadlo slowensks.
W Pešti 1844
Čerwinka, S1owo ku prwní slawnosti konstituce. 1848
Chmelensky, Drátenjk. Zpěwohra. W Praze
1826.
Chmelensky, Snjh. Zpěwohra. Hudba od
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1206 1
1207 1
1208 1
1209 1
1210 1
1211 1
1212 1
1213 1
121) 1
1214 1
1215 1

.Aubera. W Praze 1827
Chocholouěek, P. Jiřinka. W Praze 1846
Cuviere, Barone G., Rozprawa o přewrate ch kůry zemnj • W Praze 1834
Dastich, Dr. J., Základové praktické filosofie. V Praze 1863
Dewitský, Warhany u swatého Pawla. 12.
W Praze 1841
Doucha, Knihopisný Slovnik Lex. 8. Sešit
1.-4.7.
Dráha, česká severo-západní. v Praze 1868
Dřizhal, J : , Počátky měřictví. V Litomyšli 1862
Droze, Politické hospodářství. Přeložil
Dr. Rieger. V Praze 1853
Dunda, čteni učitele českého jazyka.
12. V Praze 1859
Eberhard, Hanička s kuřátky. 12.
W Praze 1840
Dvorský a Emler, Reliquiae tabulerum terrae citationum vetustissimae. 4. V Praze
w~

1216 1 Emler, O zbytcích desk zemských v r.
1541 pohořelých. 4. V Praze 1867
1217 1 Erazima Roterodamského Encomium moriae.
V Praze 1864
1218. 1 Érazma Roterodamského ručnj knJžka o
rytjři křestanském. W Praze 1787
1219 1 Erben, Pianě národní v Čechách. V Praze
1852. Svazek 1.
1220 1 Erben, Rhazesovo Ranné Lékafstv!. V Praze 1864.
1221 1 Erben, Sa1ičetova Ranná lékařství. z rukopisu. V Praze 1867
1222 1 Erben, Tomáše ze Štítného knižky šestery

2
15
25
40
2

20
2
15
10

5
3

~

10
10
10
2
10
40

126

122) 2
1224 1
1225 1

1226 1
1227 1
1228 1
1229 1
1230 1
12)1 1
1232 1
1233 1
1234 1
1235 1
12)6 1
1237 1
1238 1
1239 1
1240 1
1241 1
1242 1

o obecných věcech křestanských. V Praze
1852
Erben, Výbor z literatury ěesk~. V Praze
1857-61. Části I. svazek 1. 2.
Erben, Život svat~ Kateřiny. Legenda.
V Praze 1860
Erben, Tomáie ze Štítn~ho kni!ky ieotery
o obecných ~ěcech křestanských. V Praze
1852
Panta, Mor, !lutnice, pitomice a ouplavka.
V Praze 1851
Pante, Břichořez porodní. V Praze 1851
Pay1a, Práwnj sekretář. W Praze 1838
Penelon, Přjbehowá Telemacha. W Praze
1814. Čast 1.
Pilcýk, Přjrodopis. V Praze 1834
Zpráv7 soudcd o dramatech z dějin slovanských. V Praze 1660
Pranta a TomJěka. Čech. Zábawnj a počugjcj
spis. W Praze 1832
Prencla Postilla. W Praze 1854-57. 3 djly
Priče, Dvě cesty do Londýna. Lex.8.
V Praze 1864.
Prič, Ptactvo města Prahy. V Praze 1866
Priče, Česká ryby. Lex. 8. V Praze 1859
Prič, Seznam ssavectva a ptact~a českáho Museum v Praze. V Praze 1854
Prič, Chemická abeceda. V Praze 1863
Prič, Rub a líc. V Praze 1867
Gindely, Staré paměti dějin českých,
V Praze 1864. Seiit 1. 2.
Godry, S., Pdwodnj mrawnj bagky. 12.
'I Skalicy 1830
Goethe. Faust. Překlad od Ko1ára.
V Praze
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124) 2 Hálka, V., Goar. 16. V Praze 1864
1244 1 Hanka, Igor Swatechlawitsch. Heldengesang. Prag 1821
1245 1 Hanka, Krakowiáky. )2. W Praze 1835
1246 1 Hanka, Mluvnice česk~ho jazyka podle
Dobrovského, V Praze 1849
1247 1 Hanka, Mluvnice polsk~ho gazyka podle
Dobrowského. W Praze 1839
1248 1 Hankovy Pianě. )2. V Praze 1851
1249 1 Hanka, Pocátky posvátného jazyka slovánekého. V Praze 1846
1250 1 Hanka, Starobylá Skládanie. Památka XIII.
a XIV. 12. W Praze 1818-20. Djl III. IV.
1251 1 dassel. Djl I. 12. W Praze 1817
1252 1 Hanka, v., Čtenie Nikodemovo. Pověst.
12. V Praze 1861
185) 1 Hanuš, Literární pdsobeni Josefa Dobrovského. 4. V Praze 1867
1254 1 Hanuš, Nástin Dušewědy. V Brně 1849
1255 1 Hanuš, Nástin Logiky. V Praze 1850
1256 2 Hanuš, Nástin Sloho-Vědy čili stylistiky.
V Praze 1864
1257 2 Hanuš, Rozbor filosofie Tomáše ze Štítného. V Praze 1852
1258 1 Hanuš, Malý výbor ze staročeské literatury . V Praze 186)
..
1259 2 He1fert, Mistr Jan Hus. V Praze 1857
1260 1 Bibliotéka Klaseikus (Herodot) V Praze.
aešit ) . 4. 8. 10.
1261 1 Herold, Malebné cesty po Praze . Lex. 8.
V Praze 1866-69. sešit 1-5
1262 1 Hesiodowy Nauky domácj. W Praze 1835
126) 1 Hi1ferdinga, Kyrila a Methode. 12.
V Praze 1864
1264 2 Hasow~ /!/ o potřebě jednoty spisowného
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1265 1
1266 1
1267 1
1268 1

1269 1
1270
1271
1272
1273

1
1
1
1

1274 1
1275 2
1276 1
1277 1
1278 1
1279 1
1280 1
1281 1
1282 1
1283 1
1284 1
1285 1

jazyka pro Čechy etc. W Praze 1846
Hlasy S1o1'ákllv. V Praze 1861
Hněwkowsky, Děwjn, Báeen, W Praze 1829.
2 Djly
Hnogka, Nebe a země kljč. W Praze 1843
Hněvkovský, Zpráva o jednáni hospodářského spolku berounského ze rok 1859.
V praze 1860
Ho1ly, G. Básně. W Budine 1841 Zwazek
II. III.
desselbe. Zwazak III.
Holly, Rozličné Básně. W Trnawe 1824
Holly, Swatopluk. W Trnawe 1833.
Homérowa Iliada. Přeloženjm J. Wlčkowského. W Praze 1842
Homérowa Odyssea. Přeložena od Lišky.
W Praze 1848
Horsky, Návrh k urychlení pokroku v rolnictví. V Praze 1862
Hronka, Podtatranské Zábawnice. Časopis.
W B. Bystrici 1837-38 Djl II/2 III 1.
Hurban, Piesne na Terez. Vo Viedni 1861
Jan Hus před Hranicí v Kostnici. V Brně
1863
HJDY, Dušeelowí zkuiebně. W Praze 1844
Jahnova, Kronika Práce. Lex. 8. v Praze
Díl I 1-9. Díl II 1-7
dasselbe. Dil I. 1-3. 5-9. Dil II 1•7
Jahn, ~. Ladislav Rieger. Obraz !ivotopisný. V Litomyšli 1861
Idey Napoleonské. Přeložil J. Mely.
V Praze 1864
Jedlička, Mnohovýznamnost. V Rakovníku
1865
Jezbera, O ruskych Universitách. V Praze
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1864
1286 1 Jezbera, O Koperniku. V Praze 1865
1287 1 Jezbera, PÓvodni zpěvy a básně. V Praze
1861
1288 1 Jezbera, Slova k povyjasněni naši slovanské vzájemnosti V Praze 1864
1289 l Jičínský, Vývin českého právnictví.
V Praze 1865
1290 1 Jireček, Rozpravy z oboru historie, filologie a literatury. Roěnik I. Ve Vídni
1860
1291 1 Jireček, Slovenské právo v Čechách a ne
Horavě, V Praze 1863
1292 1 Jirsjk, Proč gsem ketoljkem. W Praze
1836
1293 1 Jordan, Jahůdky ze slovenských lesů.
V Lipsku 1845
1294 1 Irving, Alhambra. W Praze 1837 3 Swazky
1295 1 Jungmann, Historie literatury české.
W Praze 1825
1296 1 Jungmann, O Různěnj českého pjsemnjho
gazyka. W Praze 1832
1297 1 Jungmann, Sebrané spisy. W Praze 1841
1298 1 Jungmann, Slowesnost. W Praze 1845.
2. wydání

1299 1 dasselbe Werk. W Praze 1820
1300 2 Jungmann, Sebrané spisy W Praze 1841
1301 1 Kalendář hospodářský na rok 1821. 4.
W Praze
1302 l Kadečky, Z nedostatku peněz orba, obchod,
průmysl etc. Hradec Králové 1866
1303 2 Kamenicky, Pjsně. 12. W Praze 833
1304 1 Kampelik, Průmyslné Návrhy. Hradec Králové 1859
1305 2 Klácele, Dobrowěde. W Praze 1847
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1306 1 Klácel, Mluwnictwi českého. W Brně 1843
1307 2 Klácel, Slovnik pro čtenáře nowin.
W Brně 1849
1308 1 Kniha k čtenj, Malá. W Praze 1838
1309 4 Kniha Tovačovská, aneb Pane Ctibora z Cimburka a z · Tovačova Pamět . Kritické vydání
jež učinil v. Brandl. V Brně 1868
1310 1 Kocebue, Epigramm. Weselohra. W Preza
1836
1311 1 Kodym, Hospodářská kniha. V Praze _1862.
Seěit 1.
1312 2 Kodym, O Žiwlech. Dil I. W Praze 1849
1313 1 Kodym, Navedeni k Lučebnictvi. Podle
Stockhardta. V Praze 1853 J svazky
1314 1 Kodym, ďvod do zemězpytu V Praze 1855
1315 1 Kodym, Zábawy nedělnj, cili prostonárodni poučowanj w ailospytu. W Praze 1844.
Swazeček 1-8. 10. 11.
1316 1 Kodym, Zdravověda. V Praze 1853.
1317 1 Kollár, Cestopis obsahujici cestu do
Horní Italie. W Peěti 1843.
1318 1 Kollár, Sláwy Dcera. 2. Wydánj. w Bud3ně
~~

1319 1 Kollár, S1áwa Bohyně. W Peěti 1839
1320 1 Kopecky, M., Komedie a hry. V Praze
1862. I-VI.
1321 1 Komensky, J. A., Uměnj kazatelské, W Praze 1823
1322 1 Komensky, J. A., Didaktika. W Praze 1849
1323 1 Koňský Lékař. W Hradci Krá1owé 1825
1324 1 Kopp z Raumentalu, Gruntownij a dokonaly
Regiment. Kt. lo1io 15)5. Die le~zten
Blatter defect
1325 1 Kořa1ečnj mor W Praze 1840
1326 1 Korner, Mikuláš Hrabě Zrinský Truchlohra.

10
30
2

80
5

3
40
JO
J

9
10
40
~ -

40
18
10
JO
10

50
J

1)1

W Praze 1838
1327 1 Koubka, Sebrané spisy. V Praze 1857.

D!l I.
Krejci, Cesta po Německu, Švýcarsku,
Prancii, Belgii a Anglii. V Praze 186)-65.
6 sešity
1329 2 Krajci, Pysika. V Brně 1859. 1. 2.
1330 1 Krejci, Přehled soustavy živočišn~.
V Praze 1853
1331 l Krajci, Přehled soustavy živočišné.
V Praze 1864
1332 1 Krok. Listy vědecké se zvláštním zřete
lem k potřebám gymnasii a realek. V Praze 1864. Svazek I. sešit 1-4. 6. Ročnik
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1333 l
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Kučera, Prostonárodní áplné poučení o

včelařství. V Brně 1855
1334 1 Krummacher, Nowý Rok. W Hradcy Králowe
1824
1335 1 Kabelka, Hyrlanda. 12. W Hradcy Králowé
1624
1336 1 Kupert, Praktické zápisky. V Praze 1862.
Sešit 1.
1337 l Kudla, Prostonárodnj wýklad zákona obecnjho od 17. března 1849 W Brně
1)38 l KÚhner, Mluvnice ~ecká. V Praze 1654
1339 .1 Květ, Aesthetický rozbor Rukopisu Kralodvorakého. · v Praze 1861
1340 1 Kwěty a Plody. Tydennik. 1848 W Praze
1341 1 Rolnik noveho věku. Vydava K. Lambl.
V Praze 1860-70. Sešit 1, 4.-8. 10-1).
15-18. 23-28. 33. 21 sešyty
1342 1 Launera, St., Povaha Slovanstva. V Lipsku
1848
1343 1 Lehkomyslnost klestj cestu k nesstěstj.
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W Praze 1822
1J44 1 Lelka. Opis Slézka. W Ratiboři 1846
1J45 1 Lhota, V., Budiček. Věrný hlasatel užitečných věd-hospodářských. V Praze 186J
1J46 2 Listy o p~odu socialismu a komunismu.
W Brně 1849
1J47 1 Listy, Ponaučné i zábawné pro polnj
hospodáře. Ročnjk 18J8-1840. 2 djlj
1J48 1 Luciana, Některé Spisy. Přeložené J.
Hágka. W Praze 1832
1J49 1 Mácha, Máj Illustroval B. Kroupa. Lex.
8. V Praze
1J50 1 Macháčka, Drobnější Básně. W Praze 1846
1J51 1 Bouilly, Wodař. Zpěwohra. Od Macháčka.
W Praze 1824
1J52 1 Macháčka, Lazebnjk Sewillský. W Praze
1825
1J5J 1 Majer, Bauky Technické W Praze 1857
1J54 1 Majer, Technické tabulky. 12. V Praze
1858. Sešit 1.
1355 1 Mely, Dějepis národu českého V Praze
1863. Sešit 1-3. 6-6
1356 1 Mely, Dennice, W Praze 1840. Swezek 4-11.
1357 1 Mely, Ukázka fraseologie V Praze 1868,
Sešit 1-4
1358 8 Mely, ďvahy Čecha o novém zřízení Rakouska. v Praze 1861
1359 1 Markl, Potografie na suchém kolodiu.
v Praze 1864
1360 1 Marka, A., Logika nebo umnice. w Praze
~~

1361 2 Marka, A. Základní filosofie. Logika.
Metafysika. W Praze 1844
1362 1 Markl, Potografie nynější doby, na základě věde a zkušenosti založená.
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V Praze 1863
1363 1 Matice Lidu. č. 1. V Praze 1867
1364 1 Dobropjsemnoet, Česká, W Praze 1840
1365 1 Gednánj Společnosti W1aetenského Muzeum
w Čechách. ~ástka 1. W Praze 1823
1366 1 Maeau1aye, T. B., Dějiny ang1ick~ V Praze 1861. Seěit 1-19
1367 1 Michl, Krátké nawedenj k poejtánj z hlawy. W Gindřichowě Hradci 1841
1368 1 Michl, Auplný 1iteraturnj 1itopis čili
Obraz s1owesnoet~. W Praze 1839
1369 2 Mickewicz, Konrad Wal1enrod. Powěst.
W Praze 1837
1370 2 Miltona, Jana, Ztraceny Ráj.W Praze 1843
1371 1 Morawan, Kalendář na rok 1853. W Brně
1372 1 Don Juan. Zpěwohra přelož. Machácka.
W Praze 1825
1373 1 Mu1lner, Wina. Smutnohra. W Praze 1827
1374 1 Nápěvy k "Českým zpěvWII". V Jil!ině 1856.
Svazek 1. 2.
1375 1 Napoleon III, Julius Caesar. Lex. 8.
V Praze 1865. Sešit 1-3.
1376 1 Názor Světa od J. K. z. V Praze 1863
1377 1 Neged1y, Wratis1aw. W Praze 1836. 2 djly
1378 1 Neruda, J. Knihy Verě~. V Praze 1868
1379 2 Norova, Abr., Putováni po svaté zemí roku 1835. Dil I. V Praze 1851
1380 1 Obzor. Listy pro národopis, dějepis etc.,
V Praze 1855. Svazek 2-5
1381 1 Obecné ListJ Naučn~. Lex. 8. V Praze
1860. Sešit 2. 5.
1382 1 Opiz, Seznam rostlin květeny česk~.
V Praze 1852
1363 1 Band. Okol Tatranské. 4. v Preěporku
1.384 1 Orth a Sládek, Topograficko-statistický
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1385 1
1366 1
1J87 l
lJ88 l
lJ89 l
1J90 1
1391 1
1392 1
1393 1
1J94 1
1395 1

1396 l
1397 2
1J98 1
1399 2
1400 1
1401 1
1402 1

slovnik Čech. V Praze 1863-69 . Sešit 1. 2.
6-15.
Ossianowy B'sni. 12. W Praze 1827
Osvald, Kráfučký prehlad Dejin Slovanska. V Praha 1867
Otewřený List Hraběte Lwa z Thunů. W Praze 1849
Palacky, Archiv česky. 4. V Praze 1840-46.
Swazek 2-5. 16-18.
Palacky, Zemipie. V Praze 1857-60.
I. II. VI.
Pěstoun Moravský. Časopis na rok 1862.
Sešit 1-J
Palacky, Přirodnické Poměry Ameriky.
V Praze 1864
Pautnik. Časopis obrázkowý pro každého.
Ročnik I. W Praze 1846
Pazout, Okolí Pisku. Geognosticky ná~
etin. 4.
Pellika, Silvie, Mentor. W Praze 18J5
Pešina, Krátk~ popeánj králowského
chrámu Páně pražského Sw. Wjta.
W Praze
Popsánj korunowanj -Majestátu Ferdinand& a Anny. W Praze 18J6
Pixy, Xlíč !těpařský. W Praze 1848
Pokladnice Domáci. Čislo I. V Brně
1852
Poppe, Dr., Technologie. W Praze
1836-37. 3 djly
Posel z Budče. ~asopis I. II. 2 djly
Posel z Prahy. Rok 1857 1-10. Rok 1858.
1-10. Rok 1859 1-9
Prach, Plazové e obojživelníci země
čeek~. Lex. 8. V Praze 1861

1 fl.
10
i

2
42
JO
6
10
JO
5
10

5
5
40
2
2 tl.
50
1 f'l.
10

135

1403 1 Pravda, Povídky z kraje. V Praze 1852-53.
J, 4.
1404 l Základní pravidla - a hospodářsko prOmyslové ~koly v Táboře. v Praze
1405 1 Právnik. Časopis. Roěnik I. 1-4 5. 6.
Ročnik II. 1-6. 8.-10.
1406 1 Časopis technologický. W Praze 1837-38.
Díl I . Swazek 1-J.
1407 1 Preel, Luěba. W Praze 1828
1408 1 Presl, W~eobecný Rostlinopis. Dil II.
W Praze 11:?-46
1409 l Presl, Počatkowé Rostlinoslowi S obrazy.
W Praze 1848
1410 1 Programm cis. krel. Akademického gymnasium v Praze 1851
1411 2 Promyslný posel. Spis wssenaucny pro
obecný lid. W Praze 1840
1412 1 Puchmayer, Swáteěnj kázánj. W Praze
1826
1413 l Puchmayeruw Rýmownjk. W Plzni 1824
1414 l Puchmír, Pravopis rusko-česky. V Praze
1851
1415 2 Purkyně, Austrie polyglotta. V Praze
1867
1416 2 Purkyně, J., Akademie. V Praze 1861
1417 l Rus1an a Ludmile. Velká opera. Slova
dle básně A. ~kina. V Praze 1867
1418 2 Pyrkera Perly poswátné přeložil K. Winařicky. W Praze 1842
1419 1 Rank, Katalog slovenských knih. Ve Vídni 1862
1420 1 Renan, ~ivot Ježišův. V Praze 1864.
6 sesity
1421 1 Reuss, Dr., Května Slovenska. VB.
Stávnici 1853
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1422 1 Rieger , O statcich a pracich nehmotných.
V Praze 1850
1423 l Rittersberg, Dějiny Ruské. V Praze 1856.
Sešit 4-6.
1424 1 Rittersberg, K ~ pesní slovniček novinářský a konversačni. 12. V Praze 1850-52.
sešit 1-23
1425 1 Ročnik jednoty Svato-Vitske na rok
1863-65. V Praze
1426 2 Ročni Zpráva, První, o činností obou
komitét~ pro přírodovědecký vyskum země
české. roku 1864
1427 1 Rozbor staročeske literatury R. 1840 a
1841. 4. V Praze 1842
H28 1 Rozum, Seznam českých knih V Praze 1854
1429 1 derselbe Katalog
1430 1 Ruda, Tabák kurlavý a šňupavy, kouřen:!
a šňupáni. V Praze 1864
1431 1 Ruffer, Historie Wyssehradská. W Praze
1861.
Rukopis
kralodvorský. 12, V Praze 1862
1
1432
1433 1 Rybička, Život - Krameriusa. V Praze
1859
1434 1 Sabina, Braniboři v Čechách. Zpěvohra.
V Praze 1866.
Sabina, Duchovni komunismus . V Praze
1
1435
1861
1436 1 Sabina, Prodaná nevěsta. V Praze 1866
1437 1 Sabina, V Studni. Operetka . V Praze
1867
1438 1 Sádek, Přjrodoskum neb Fyzyka . W Hradcy
Krá1owé 1825
Sa11usti1, C. c., Bel1um Jugurthinum,
1439
to gest: Válka s Jugurthau. W Praze
1440 1 Sa1zmann, Wogtěch Krasil. W Praze 1838
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1441 1 Salcmann, Račinka. W Hradcy Králowe 1824
1442 1 Sámo. Zábawnj a poučugjcj spis. W Praze
18)2
1443 1 Sbornik Učitelský na rok 1859. V Praze
1858
Schiller, Wýbor Básni. Zčeštil W. A.
1444
Swoboda. W Praze 1847
1445 1 Schiller, Loupežnici. Tragedie 12.
V Praze 1866
1446 1 Sillera Básně ~rické We Wratislawi
1841
1447 1 dasselbe Werk. Velin - Aus!abe
1448 1 Schmida, Powjdky, 12. W Praze 18)8
1449 1 Šacha, České fraseologie. V Praze 1862
).450 2 Šebka, Česká fraseologie V Praze 1864
1451 1 Schmid, Sedmera powjdek. W Praze 1834
1452 2 Širova, Drahomíra. Hudba od Šebora.
V Praze 1867
1453 1 Sedláček, Fyzyka. Djl 2. W Praze 1828
1454 1 Sekáč, Ustav pro zaopatřováni etc.
V Praze 1863
Šembera, Dějiny řeči a literatury čes1
1455
kosloveneké. Věc starši. Ve Vidni 1858
1456 1 Šembera, Mistra Jana Husi ortografie
česká. Ve Vidni 1857
1457 2 Šembera, Paměti a znamenitosti ~ěsta
Olomouce. Ve Vidni 1861.
1458 1 Šembera, Páni z Bozkowic a Hrad Bozkow
w Korawě. W Brně 1836
1459 1 Šembera, Wpád Mongol~ do Morewy. W Holomouci 1841
1460 2 dasselbe. 2. Wydanj. W Holomauci 1842
1461 1 Škola Divci. V Praze 1862-65. 1. 2. J,
5. 6.-7. 10. 7 sešity
1462 1 Skole a Život. Casopis. Rocnik 1855.
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1465 1
1466 1
1467 1
1468 1
1469 1
1470 1
1471 1
H72 1
1473 1
1474
1475
1476
1477

1
1
1
1

1478 1
1479 2
1480 1
1481 1
1482 1
1483 1
1484 1

1. 3-6. Rocnik 1856 1-4. 8. Rocnik 1857.
1-8. Rocnik 1858 1-8.
Scott, Panna Gezerny. Preložil Čelekowsky, W Praze 1828
Slovnik lákeřské terminologie. V Praze
1863
Sloboda, Rostlinict~i. W Praze 1852
Smetana, Obraz starého swita W Praze
1834. Djl I.
Smetana, Wšeobecný Dějepis W Praze
1840-46. 3 Dj1y
dieselbe Geschichte. Díl III
Šmid, Chov ovci a vlnoznalství. V Praze
1863
Smo1ik, Rovnice, V Praze 1864
Šnaidra, Okus w básnenj českém. Zbjrke
2. W Hradcy Králowe 1830
Sofokleova Antigona. V Praze 1851
Spása Rakouska. V Praze 1865
Špatny, Hedvábnictví. V Praze 1863
Špatny, Holubářství v Čechách. V Praze
1862
Špatný, Naučení o vydáváni list~ domovských. V Praze 1861
Špatný, S1ownik hospodářsko-technickj.
W Praze 1843
Spatný, deutseh-bohmisches Wortebuch
tUr Schneider. Prag.1861
Spatný, Zábavy Myslivecké. 12. V Praze
1858. Svazek ).•5· Dil II. svez. I.
Špindler, Bělohorští Mučed1níci. V Praze 1867 3 sesity
Stano~y spolku českých 1éka~v. V Praze
1862
Springer, Dějepis rekouske V Praze

52
10
15
40
15
1 fL
25
15
10
10
5
3
5
10
5
20
15
12
20
1

139

..

1867. sesit 1. 3. 4.
1485 1 Stamm, Umění hospodářské V Praze 1853
1486 1 Staněk, Chemle. Dil I. O nekovech •
v ·Praze 1858
1487 2 Staňka, Přirodopis. W Praze 1843
1488 1 Star,f. Obrazy z přírody. Svazek III.
V Praze 1864
1489 l Štěpánek, Zpráva o světové vystavě
v Paříži roku 1867. V Plzni 1868
1490 1 Studnička, Meteorologie V Budějovi
cích 1864
1491 1 Studnička, Stručný světopis V Jindři
chově Hradci 1862
1492 1 Studničky, Základové vyiší mathematiky.
V Praze 1867 Djl I. sesit 1. 2. Djl III.
seait l
1493 2 Štúr, O Bárodnich pisnich. V Praze 1853
1494 1 Šulce, Okauzlená Rdže. W Wratislawi
1840
1495 1 Sum1ork, Staročeské powěsti. W Praze
1845. 2 sesity
1496 1 Sstěpánka diwadlo. 1. Rocnik djl 3.
W Praze 1819
1497 1 Šumawsky, Prokop opatrný, W Praze 1841
1498 1 Pianě s Nápěvy, Moravske Nerodní.
V Brně 1853. sesit 1. 2. 5-8
1499 1 Sušil, Anthologie z Ovidia etc.
V Brně 1861
1500 1 Sušil, Prosodie česka. V Brně 1861
1501 1 Swoboda, Malý pjsař. W Praze 1841
1502 1 Swoboda, Druhé sto mrawných powjdek.
W Praze 1833.
1503 1 Swoboda, Školka. W Praze 1839
1504 1 Sychra, Kratochwilnjk. W Brně 1819.
Swazek 1.
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1505 1 Theofrastowy, Powahopisy. W Praze 1839
1506 1 Thaaaonowy Počasy. W Praze 1842
1507 1 Tomek, Děje králowstwi českého. W Praze 1864
1508 1 Tomek, Základy sterého mistopisu Pralského. 4. V Praze 1865-68. Odd11 1. 1.
2. Oddil ll. 1. 2.
1509 1 Tomka, Děje země české. W Praze 1843
1510 1 Tomička, Děje anglické země W Praze
1849
Tomička,
Doba prwniho člowěčenstwa.
1511 2
W Praze 1846
1512 2 Tomka, Děje mocnářstwi rekauského.
W Praze 1845
1'513 2 Tomka, Děje University Pražské. Dil I.
W Praze 1849
1514 2 Tomka, Krátký wieobecný dějepis. W Praze 1842
1515 1 Tomiček, Zábavné čtení ve"slovanských
jazycích. svez. 1. V Praze 1857
1516 1 Tomsa, Tony. Truchlohra. 12. W Bradcy
Králowé 182)
1518 1 Tjn, Časoslovo české ve významu a bohatosti. V Praze 1866
Veselé
čtení. V Olomouci 1860
1519 1
1520 1 Viktorina Kornelie ze Wšehrd knihy dewatery o prawiech a súdiech 1 o dekách
země česke. W Praze 1841
1521 1 Aristotela ketégorie, V Praze 1860
1522 2 P. Virgilie Merona zpěwy pastýřské.
W české werše uwedl K. Winař~cký.
W Praze 1828
1523 1 Wirgiliowe Eneida. Preložená od G. Hollého. W Trnewe 1828
1524 2 P. Virgilie Marona spisy básnické .
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Přeložil

1525 1 Viták,

K.

Vinařický.

V Praze 1851

80

Dějiny králo~sk&ho ~inn&ho

města

Dvore Králové nad Labem. V Pra1867
Vysoký, Katerial k elovniku technologickému. Seeit 1. V Lito~ili 1861
Wáclawjěka, Troge kás~. W Praze 1838
WaĎka, Obraz gaaných nebes. W Praze
18)6
We1iký pátek a nebo: Xáboiné rozgjmánJ. W Hradcy Krá1owé 1820
Štědrý weěer, Powjdka. W Praze 18)0
W1ěkowakého Jettowa. Tragedie. W Praze
1840
Wocel, O zwelebení středních škol.
W Praze 1849
Wo~el, Labyrint Sláwy. W Praze 1846
Wotýpka, Wýstrahe od ·p itj pá1entSho.
W Praze 1841
Zahrada budečská. ěislo II. V Praze
1851
Zahradnjka, Bágky. 12. W Praze 832
Žáka, Do wsseho se plete weselohra.
W Praze 1863
Základní zákonové státní králo~st~í
českého. V Praze 186)
Zap, Wšeobecný zemepis. W Praze
1846-51. Dil II. 1.-2. a Dodawni
dasselbe. Dil I a Dodawni
Zap, Popsáni Prahy. 12. W Praze 1835
Spisy Karla Staršiho z Žerotina. Vydali
v Brandl. V Brně 1866. Svazek 1. 2.
Zikmund, Skladba jazyka českého. V Lito~šli sesit 1. ).
Zimmermann, Přjběhowé Králowstwj čes118

1526 1
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1528 1
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1529 1
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1544 1
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1545 1
1546 1
1547 1
1548 1
1549 1

1550 1
1551 1
1552 1
1553 1
1554 1
1555 1
1556 1

1557 1
1558 1
1559 1
1560 1
1561 1

kého zbeh1j za panowánj s1awné paměti
lerdinanda I. a Maxmi1iana II. W Praze
1821-22. Djl 2. 3.
Zjžnjwy pautnik, aneb Cellenská Cesta.
12. Praze
Zlomek Ewangelij sw. Jana
Zpráva o činnosti ústředního výboru.
V Praze 1867
List Karla ze ~erotjna. W Holomeuei
1840
Zimmermann, J. Jowiana Pontáne knihy o
statečnosti wáleěn' neb rekowské. WKrálowé Hradcy 1819
Zimmermann, Panna Or1eanská. dle g.
Gorresa. w Praze 1836
Tatranka, Spis pokraěugjcý. Djl II.
swazek 4.
Amerling, Pauna cili zvířena &eska. I.
V Praze 1852
Zungel, Švédové v Praze. zpěvohra.
V Praze 1867
~eská Wěele. 4. WPraze 1834
Ranni List. 4. Rocnik 1848. 4 W Praze
Kwěty. Bárodnj zábawnjk pro ~echy,
Morawa~ a Slowáky. 4. Rocnik 1835-38.
1845-48
Slovnik Neuěný. 4. V Praze 1860-69.
Dll I.-v. á sešit 139-160
derselbe. Sešit 80-81.
Názorný Atlas ku Slovniku Nauěn,mu.
4. V Praze 1864-69 Sešit. 2-19. 22-42.
derselbe. Sešit 5-12.
Živa. Časopis přirodnický. 4. V Praze
1853-68. Roěnik 1853-64. Roěnik 1866.
1. 3. 4. Roěnik 1867. 1. 2. Rocnik
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1562 1
156) 1

1564 1

1565 1
1566 1

1567 1

1569 1

1868 ). 4.
dieaelbe. Rocnik 1853-1864
Starolitností a památky země ěeak4.
Bátreei od J. Hellicha a V. Kendlera. Popisuje T. B. Mikovec. 4. V Praze. Dil I. 1-12. Dil II 1-6. ll. 12.
Draaatická Di1a W. Shakespeara.
v Praze 1855-69. 1. ). 5. 6. 8.-19.
22. 23. 18 Bindchen
Krejči, Kryatallogretie. V Praze 1867
Erben, Vfbor z literaturJ české. Lex.
8. V Praze 1868. Dil II. eaati I. svazek 4.
eaaopis Musea Krála.ství českého.
V Praze 1827-69. Ročnik 1827-1868 a
1869 1/2
Palacky, Dějiny n~odu českého. V Praze 1854-65-67. Díl I. eástka 2. Dil IV.
Částka 1. 2. Dil v. Částka 1. 2.
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Ge..llechartewi >aensch e.ftliche Literatur in der
Bibliothek Jan AV&.ng lliata Purkyně
(ADl&elich aeinea 200. Geb~atages)
Zusammenfaaeung
Die ..UCten der ehemaligeJl Prager Bez1rk8gerichte ai.nd
'YOA "Yieleeitis• Quellenwerl. Uahr die8eJl AkteJl 8i.nd die
Nachla&verzeichniase beaondere ergiebig. Sie briAseJl una
LebeJl und Schiok8al "Yon .Uenachea "Yerga.ngeJler Jahrhunderle
nŠher. Darunter be!inde.n aich aehrere bedeuteade Pereoalichke1ten. Sehr aufaC.hlu8re1ch 1st die Hinterlaaaenscha!t
P!'Ofessore Jan Evangeliata Purlcy.ni (1787-1869), de• .Arztea,
Naturforechere und BegrU.ndere der moderne.n Physiologie. ID
dea .Akten wird auch ei.n ln"YentarYerzeioh.nia seiner Bibliothek, eine der grO(Jten ihrer .Art zur damaligeA Zeit, aufbewahrt.
Dieaer Beitrag beschattigt sioh mit der Bewertung und
Cha!akteriatik der gesellschaft8wisaen•chaftlichen lachliteratur seiner Bibliothek. Elf Abteilungen der geaellachaftswiasenscha!tlichea Literatur !assea etwa 40 % des.
gesamten Bibliotheksbestandea um. In ihram breiten Spektrum
apiegelA sich die vielseitigen Interessen Frof. Furkyně wi.der. is sind da Dutzende, sogar Hunderte Werke der Philoaophie, Geachichte, Theologie, Spraohwisaenscha!t, Literaturwissenschaft, Volkerkunde usw. Sie sind zum groBte.n Teil in
deutscher Sprache abge!a(jt, dann folgen Titel in Latein,
Engliach, Pranzosisch,. aber auch in Tschechisch, Polnisch,
Russisch und anderen slawiachen Sprachen. Besonders um!angreich 1st die Sammlung klasaiacher deutscher Philosophie
und von Anhangern der Philosophie Herbarta. Nicht minder
zahlreich aind die Werke, die sich dem polnischen Au!stand
von 18)0, der slawischen Frage und der europaischen Revolu-
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tionsbewegung von 1848/49 zuwenden. Bibliothek des Pro!.
Purkyně dokumentiert in ihrem Bestandau!bau die Jahr fur
Jahr fortschreitende Entwicklung seiner Ansichten an die
Wissenschaft und die aktuellen politischen und kulturel•
len Probleme. Zur besseren Obersicht 1st dieser Materi~l
studie eine Aufstellung der drei wesentlichen !bteilungen
der Bibliothek beigefUgt. Es sind die Abteilung ~hilo
sophie, die Abteilung Geschichte und die Abteilung der 1a
tschechischer Sprache gedruckten Bucher. Die linke Spalte
bezeichnet die Reihenfolge der 5 512 Titel umfassenden
Bibliothek, daon schlieOt sich eine 'originelle bibliographische Notiz ao. In der rechten Spalte werden Angaben uber
den Geldwert des ~eweiligen Titels (in Gulden und Kreuzern)
angefUhrt, den ein Gerichtssachverstandiger, bekanater
!rager Buchhandler und Antiquar Alexander Storch bestimmte.
Heute nicht mehr existierende Bibliothek des Prof.
Purkyně verdient sicher !u!merksamkeit und detailliertes
Studium. Die gewonnen.en Erkenntnisse kaan man von vielen
Gesichtspunkten her nutzen.

Jarmila Č i h á k o v á lliroala"fa r ř i k r y 1 o "' á
ČESKOSLOVANSKÁ OBCHODN! AKADEMIE
Ději~

V PRAZE

ústa"fU

Čeakoalo"fanská obchodní akademie (ČOA) byla zřízena r.

1872. Stalo ae tak hla"fně záaluhou ěeakáho obchodnick~ho
apoltu llerkur. Dří"fe měli zájemci možnost atudo"fat "' nedělní
obchodní škole, později (od r. 1856) na pražské obchodní
akadeJaii (německé) nebo "' Č88kých aoukromich 'Yyučoncích
ústa"fech (např. úata"f A. Skři"fana, P. Kheila apod.).
Členové apolku Merkur ae zpočátku snažili, aby na obchodních školách byla uznána jazyko"fá ro"fnoprá~noat, ale už
r. 1870 'Yyatoupili s mnohem radikálnějším ni"frhem - na zří
sení a "fJdrŽo"fání české obchodní akademie a r. 1872 byla
ach"fálena zřizo"fací liatina a "fJUČO'Yací roZ'Yrh pro akademii.
Spolek llerkur - atálý člen Sboru pro zřízení a "fydržo"fání
ČOA - "' něm měl rozhodující "fli"f a tím i "fe správním "fýboru
ČOA. Tehdejší předseda Merkuru Aloia Oli"fa byl aoučaaně i
předsedou Sboru a prvního aprá"fního 'Yýboru &>A.
Sbor ai "folil ze svých řad "fýbor, který kaidoročně B"fOlával 'Yalnou hromadu. Ta měla "' kompetenci "folbu "tjboru a
zkoumateld účtd, poauzO"fání činnosti "fýboru a řízení akade~
mie, uatanO"fo"fání rozpočtu atd. Tři až pět člend "fýboru t"fořilo kuratorium akademie. Jeho proatřednict"fím předkládali
své žádoati učitel~ a profesoři akademie.
Vyučo"fání bylo ala"fnoatně zahájen~7. října 1872. ďata"f
měl zpočátku d"fa po"finné ročníky a jede~ přípra"faý - pro nedoatatečně připra"fené uchazeče. Tato organizace trvala pouze
pět let. Ra nátlak zemské školní rady byla r. 1877 akademie
přeměněna "' po"finně tříletý ústav. K další změně došlo "' r.
1903, kdy přibyl další, čt"frtý ročník. První ročník muaeli
abaol"fo"fat po přijímací zkoušce žáci, kteří přišli z měštan-
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akých škol a horší absolventi nižších středních škol. Uchazeči • vysvědčením p~ní třídy z nižší střední školy byli
bez přijímací zkoušky hned přijati do druháho ročníku. Učeb
ní oanovy pro žáky studující tři a čtyři roky ae lišily po
celé Jalší studium. Ve školním r. 1906/7 přibylo ještě o4dě
lení dívčí. Od r. 1909/10 byl zřízen jednoroční kura pro
abiturienty středních škol. V r. 1908 zde proběhl též kure o
dělnickém pojištování.
Za p~ní ~ětové války byl mnoha žákdm, kteří vykonával i • ojenskou službu, usnadněn přístup ke zkouškám a zíakání
vyswidčení na odchodnou. V letech 1916-1919 z.de probíhaly
kursy pro i~alidní podd~stojníky, v letech 1917/18 pro válečné invalidy. Samotný konec války ještě nevrátil chod
ústavu do atarých kolejí. · Přicházeli aem b~alí posluchači,
vojáci a později legionáři, aby dokončili studia. Musely být
pro ně zřiz ovány ~láštní "vojenské" třídy .
Významným přelomem v dějinách ČOA byl r. 1920, kdy byl
ústav postátněn. Tím byly částečně odstraněny finanční potíže , s nimiž akademi e zápasila prakticky od ~ého počátku,
ač byla podporována ~znými dary, nadacemi a abírkami. Ve
vnitřní organizaci došlo ke zrušení kompromianího oddělení a
studium bylo od té doby pro všechny uchazeče bez rozdílu
čtyřleté. Také bylo zrušeno kuratorium a nahrazeno předsed
nictvem. Člen~ učitelského sboru bylo přiznáno zastoupení
ve správním výboru akademie a to čtyřmi volenými zástupci.
Ministerstvo školství a národní oavěty hned r. 1920 zostřilo
přijímací zkoušky pro všechny uchazeče, což ústavu jistě
prospělo.

R. 1921 byla také zavedena fakultativní zkouška dospě
losti. ~odně ae tak stalo proto, aby bylo absolvent~ umo~
nino pokračovat na Vysoké škole obchodní, která byla tehdy
zřízena a toto vysvědčení vyžadovala. Záhy se jím však museli postupně vykazovat absolventi i při vstupu do praxe.
K dalším významnějším změnám ve vnitřní organizaci
•wtavu již po celou dobu jeho existence nedošlo. Během druhé
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světové války zde proběhlo několik kursů : Živnostensko-ob-

chodnický kurs pro vojenské gážisty (1939), Abiturientský
jazykový jednoroční kurs pro absolventy středních škol (1941
až 1943) a Prázdninový kurs pro učitele učňovských škol kupeckých (1943).
V letech 1942/3 a 1943/4 změnila název na Vyě~ i obchodní školu v Praze II (Wirtschaftsoberschule in Pr~g II). Od
r. 1945 byla přejmenována na Českoslovanekou obchodnÍ akademii Dr. E. Beneše a pod tímto Dásvem fungovala až do školního roku 1948/9. Náeledujícího školního roku byla akademie
přejmenována na 1. vyšší hos podářskou školu v Praze II Dr.
E. Beneše a od školního r. 1951/2 na 1. vyšší hospodářskou
školu v Praze II.
Od školního r. 1949/50 byly zavedeny vyšší jednoroční
kursy a od r. 1950/51 vznikla ještě Dvouletá hospodářská
škola při VHŠ v Praze II.
Budova školy
První učebny nově zřízené ČOA se nacházely v obecním
na Kalém náměstí na Sterém Městě. Vyučování bylo zahájeno r. 1872 pro 135 žáků. V dalších letech tohoto desetiletí však počet žáků klesal. Ale už v následujících letech. se
situace změnila a ukázalo se, že pro neustálý příliv nových
zájemců o studium bude nutno získat další učebny. Správní
výbor zakoupil v Resslově ulici stavební pozemek a v r. 1891
se začalo se stavbou nové dvoupatrové budovy (architekt A.
Wiehl, stavitel B. Baroch), v níž bylo zahájeno vyučování
už následujícího roku. Hned od počátku však bylo zřejmé, že
aístnosti opět nebudou stačit. V sousedství nové budovy (ne
nároží ulice Václavské a Jenštejnské) byl postaven nájemní
dům, jehož prostory byly postupně přeměňovány v učebny.
Počet posluchačů rostl, přestože koncem 19. stol. vznikaly
další obchodní akademie v Chrudimi, v Proetějově, v Brně, v
Hradci Králové a v Plzni. Pražská ČOA měla ve školním roce
domě
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1909/10 už 1 145 posluchačd.
Dalií místnosti najel r. 1909 sprá~ni ~ýbor ~ Soukenick' ulici od apolku Bethanie. Tato oddělení se ~iak už r.
191) ~rátila zpět do hlavní budo~y.
Z Jl.edoatatku tinananích prostředk'd :D.elllohla 'llýt DOftanna no~' ikolii.Í 'lludo~a - aprá~ní ~ýber ae proto rosho~! swýiit p~odDt ata~bu o třetí patro. lři t'to příle~ltoat1 bflo
sfíseno ~ cel4 'lludo~ě ústřední topení, ~ětráDí a elektriok4
o~ltlení. Stalo se tak o prázdninách r. 1915 podle pláDd
arch. J. Vejrycha.
R. 19)2 'llyl zakoupen DO~Ý poselllek, ale pro nedostatek
financí bylo od sta~ 'by budo~y opit upuitino. tf sta~ přetrul
~ 'llud~ě ~ Reaslo~ě ulici až do •~'ho sániku.
Pisemnosti ČO.A
jrohi~ní materiál t'to školy se dělí na d~a fondy: Čes
koslovanskou obchodní akademii a Kuratorium. U fondu ČOA byly ponechány třídní ~ýkezy (katalogy), lllaturitní protokoly,
zápisy z porad profesorského sboru, jednací protokoly, ko•
respondence a připojené syntetické účty ), hospodářské školy
~ Praze II, Resslova 8. K fondu Kuratoria byly přidány i
dalií materiály, pojednávající o záležitostech, o nichž rozhodovalo kuratorium a jeho nástupce správní ~ýbor akademie.
Přehled

písemností

Českoslovanská

I
1
2
J

4

obchodní akademie (škole)
Hlavní katalogy (řádné, přípravné, abiturientské třídy
a kursy) z let 187Z/J - 1952/J (1. 161 kniha)
Maturitní protokoly z let 1919/20 - 1952/J (45 knih'
Porady profesorsk,ho sboru (~četně klasifikačních, Bd mořádných a protokold o konferencích) z let 1916/7 až
1942/J (2 kart.)
Rdzn': Zahajovací zprá~y - 1946/7-1947/8

.
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'
Domácí inspekce - 1906 a 1941
Jednací protokoly - 1919-1943
Oběžníky a korespondence - 1897-1946
Brigády učitelského sboru - 1946/9
Ukázky ~ys~i4čeni, tiskopisy - 1908-1959
Syntetické účty III. hospodářské školy, r.eaalon 6 - 1955
(celkem 3 kart.)
Sborník účetní evidence

•
II

1
2

3

4
5
6

KuratGrium (pod tímto názvem byly uspořádány písemnosti
Sboru pro ~ydržo~ání ČOA, jeho ~ýboru, kuratoria
akademie a předsednict~a sprá~ního ~ýboru)
Zápisníky o poradách s let 1871-1931 (4 kDihy)
Rdzné: Zřizovací listina, provoláni, oano~y, řá4J, statute z let 1872-1937
Postátněni ČOA 1920
Osobní spisy učiteld
Nadace, fondy, stipendia, pensijní ústav
Sta~by a přístavby budov ČOA (pláDJ, rozpočty
atd.) z let 1691-1895
Bilance, jednatelské a účetní zprávy, výkazy, zprávy
re~izord, vfkazy cenných papírd, rozpočty atd.
z let 1916-1949
(celkem 4 kart·. )
Hlavni účetní knihy a sborníky účetní evidence 1872-1950
(13 knih)
ďěetni deníky, sborníky účtd atd. - 1673-1947 (15 knih)
Inventář seřízení - 1892-1694
(1 kniha)
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1

(j!,ip, ČOA

II, 2)

•

Stano"Yy
sboru pro zřízení a "Yydržo"Yání česko
slo"Yanské akademie obchodní " Praze
sboru jest založiti a "Yydržo"Yati českoslo"Yan
skou akademii obchodní v Praze, opatřo"Yati prostředky
k toau potřebné jakož i "Yésti 8prá"Yu a řízeni akademie této až bude zřízena.
§. 2. Prostředky opatřují se "Yklady a příspě"Yky člend sboru; k nim použí"Yá se též dard aneb odkazd 'Ye prospěch
akademie "Yěno"Yaných.
§. 3. Aby kdo členem sboru státi se mohl, .usí k účeldm
e\oro"Yým bu! při "Ystoupení B"Yém do sboru složiti jednou na 'YŽdy aspoň jedno sto zlatých rak. čísla aneb
za"Yásati se, že přispí"Yati bude na účele sboru ročně
aspoň desíti zlatými rak. čísla. O přijetí těch, kdo
t~to spdsobem za členJ se přihlásili, rozhotuje
'Yýbor sboru a pak-li by přijetí odepřel, na od"Yolání
poaané "alná hromada.
Prá"Ya "Yšech člend jsou stejná.
§. 4. Valné hromadě příslu.5í prá"Yo k nánhu "Yý'boru IIÍru
'Ykladd a příepě'Yk~ v čl. 3. "Yytknutých dle usnáni
ného změniti.
§. 5. Kdo členstd nabyli "Ykladem úhrnným aspoň jednoho
zlatých, pokládají ee za členy sboru na čas ži"Yota.
tt, kdož ročně přispÍ'Yají, zdstá"Yají členy tak dlouho, pokud příspě'Yky uatano"Yené fádaě platí. (Členo"Yé

§. 1.

~čelem

··t

dočasn:í)

§. 6.

Přísphky roční

platiti sluší napřed a sice "Yžd;r "
pr"Ynim měsíci roku sprá"Yniho, který počítá se od 1.
erpna a konči 31. čer"Yencem.
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§. 7.

.
§. 8.

Čle~ sboru státi se mohou jen osoby, které 20.tého
roku věku ~ého dosáhly, bu!tež si muiští neb ženek, .
Čle~ ~šak býti mohou též osoby morální, korporace,
ústavy a pod., je!to práva svá ve sboru konají řádný
si plnomocníky.
Členem přestává býti
1.) kdo, že vystupuje, výboru ohlásí;
2.) k4o ze sboru byl vyloučen;
J.) člen dočasný, který od ~ýboru za ~ystouplého se
prohlásí pro nesapravení ročního příspěvku
{~.

5.)

§. 9.

Obchodnický spolek Merkur v Praze, jen! p~ní podnit
ku zřízení českoslo~anské akademie obchodní ~ Praze
za~dal, pova!o~án budiž za stálého člena s\oru po celý čas t~iní jeho l/ nehledíc k tomu, slo!í-li vklad
neb platí-li příspě~ky . Zástupce jeho má sám sebou
prá~o, zasedati a hlasovati ~• výboru správním.
§, 10. Záležitosti sboru vyřizuje ~alná hromada člend a výbor sboru.
§~ ll. ~ádná valná hromada ~olána ~ýborem schází se dle
pra~idla jednou za rok a sice nejpozději v měsíci
dři.
Mimořádnou

valnou hromadu s~olati mdže výbor, kdykoli
toho pilnou potřebu shledá aneb kdykoli si toho vyžádá aspoň JO člend sboru písemnou žádostí, ~ níž ddvodl ~oláni jsou vylobn;y.
§. 12. Jednání valné hromady jest veřejné, pokud se osobRich
věcí jednotlivých členil sboru netýče a pokud místnosti stačí.

§. lJ. Valná hromada volí ~ýbor a každoročně tři náhradníky
a tři zkoumatele účtd, 2 / posuzuje činnost výboru a
řízení 3/ akademie, ukládá výboru pro~edení toho, če
•

akademie potřebu shledá, ustanovuje
a k návrhu ~ýboru počet míst bezplatných,
ježto se propdjčiti maj~, usnáší se o změně stanOY

ho ve

prospěch

rozpočet
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. 14.

9. 15
§, 16.

§. 17.

§. 18.
§. 19.
§. 20.
§.

21.

(:kterým se od vys. vlády stvrzeni dostati musí~, rozhoduje, když by vzešla pochybnost, kterak rozuměti
sluší Jednotlivým článkdm stanov těchto, usnáií se o
koupi neb prodeji místností akademie, o utvoření fondu reservního a o rozejití se sboru.
Jí sdstavuje se, aby pro jednání a rokování dVá upravila si zvláětní řád jednací.
·
Valné hromadě přísluěí t'ž rozhodovati 4/ o odvolání
podaném pro nepřijetí do sboru aneb pro vylouěen:í s
něto •
K platnému usnešeni valné hromady potřebí, aby pří
t omno bylo aspoň 30 5/ člend sboru(§. 7.). Kdyby
valná hromada řádně svolaná se nesešla, mdle snova se
sv olati s udáním d~odu tohoto i programmu, o němž se
r okov ati má. Druhá tato valná kromada adže pak o
předmětech, které na programu hromady první se nalezaly, usnáien:í činiti nehledíc k počtu přítomných.
Vol\y ve valné hromaclě dějí se hlasovacími lístky.
Každý přítomný odevzdati musí lístky tyto osobně.
Výbor sestává z 9 člend valnou hromadou zvolených,
mezi něž zástupce spolku Merkura stálého hlasu požívajícího (§. 9.) se nečítá.
Členové výboru volí se na 3 lete v řádné valné ~oaa
dě. Z 9 zvolených člend výboru každoro čně tři vystupují. Kdo. vystoupiti má, ustanoví se první dva roky
hřebím. Vystouplí mohou opět býti vo1eni.
Odpadne-li mezi časem některý člen výboru, povolá se
na jeho msto náhradník na tak dlouho, pokud by hodnost výbora onoho byla měla trvati.
Výbor schází se k. poradám aspoň jednou za měsíc.
K platnému uaneien:í jest potřebí, aby přítomno bylo
aspoň 5 svolených ělend jeho(§. 16.)
Výbor volí ze svého středu starostu, náměstka jeho,
jednatele a ostatní funkcionáře vždy na jeden rok.
Vtbor řídÍ a opatruje všecky vnitřní a vněšn:í záleži-

•
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§. 22.

§. 23.
§. 24.

§. 25.

§. 26.

tosti sboru, které dle §. 13 nepřísluší jen valné
hromadě; zejmena přisluší mu spráYa jmění sborového,
správa, řízení a stálý vrchní dozor na aka4emii,
ustanovoYání, suspendOYání a propouštění ředitele,
profesord a učiteld, úředníkd a sluhd, 6 /vyměřováuí
platd učiteld a profesord, ustanovování školné~o,
propdjčování míst bezplatných v ustanoven'P. valnou
hromadou počtu, vykonávání moci disciplinární mezi
členy sboru, pokud se poměrd sborOYých dotýče, VJdávání initrukcí sboru profesord, domácího, jednacího a
učebního řádu, schvalování rozvrhu hodin učebních,
stvrzování vysvědčení od akademie VJdávaných, najímání a upravoYání místností atd. Výbor podává t'ž valné
hromadě zprávu o organisačním plánu akademie.
Přijímati členy do sboru, výboru se zdstavuje, rovněž
i VJlučování člend.
Vyloučení člena ze sboru státi se md!e jen teh~,
byl-li Yýbor zvláště k tomu sezván a hlasovalo-li pro
vyloučení aspoň 6 člend jeho.
Vyloučení toto nabtyá ihned platnosti, ad!e však jakož i odepření přijetí za člena usneiením vald hl·oma~ zrušeno býti, pakliže vyloučený aneb ten, jehož
přijetí za člena bylo odepřeno, do 14 dnd po sdělení
od výboru mu učiněném výboru oznáaí, !e se z výroku
jeho odvolává, v kteréžto případnosti výbor věc Yalné
hromadě nejprYe příští předložiti jest povinen.
lláhradníky povolává starosta ku vstoupení do výboru,
k~koli některý člen výboru z podstatných příčin prací výboru účastniti se nemdže, aneb kdykoli se člena
do výboru nedostáYá. K sezením výboru mají povždy
zyáni býti, aby o jednání výboru stálou měli vědo
most. Povolání náhradníkd ku vstoupení do výboru děje
se týmž pořadem, jak dle počtu hlasd za sebou byli
zvoleni; při rovnosti hlasd rozhodne se hřebím.
Usnešení a volby dějí se vdbec ve výboru i ve valné
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hromadě nadpolo~iční většinou

§. 27.

§. 28.

§. 29.

§. )0.

hlasd; při stejném poč
tu hlasd zvítězí z návrhd stejnohlasých ten, pro kter.f hlasoval předseda; při volbách rozhoduje se v pří
padnosti této hřebím.
Výbor ustanoví ze středu svého dva al tři členy. kteří tvořiti mají kuratorium akademie. Kuratori'a coto
jest poradným a exekutivním Or!anem vý'bOl"'l! ve vicech
akademie, má tudiž právo a povinnost, stále dohlížeti
na akademii, na vyučování, přihlížeti k potřebám jejím učebním i hmotným, podávati každého měsíce zevrubnou zprávu o stavu akademie a činiti výboru aivrhy ve věcech těchto.
Sbory učiteld a protesord svá přání a své žádosti výboru správnímu předklátají prostřednictvím kuratoria,
kteréž připojí k nim vždy své dobré zdání.
Výbor mdže ustanov~ti členb kuratoria odměnu za proaeikaný čas a za jich namahání.
Kdykoli ve výboru správním má uanáěeti se o návrz~ch
kuratoria, musí v sezení přítomni býti aspoň tři čle
•ové, kteří nejsou členy kuratoria.
Výboru zdstavuje se předepsati kuratoriu zvláětní instrukci e vytknouti v ní zevrubně práva, jichž vykonávání jmenem výboru kuratoriu zdstavuje. Instrukci
tuto mdže dle uznání svého změniti.
Starosta svolává výbor k schdzkám a předsedá v nich i
ve valné hromadě. Jemu přisluěí, když výbor nezasedá,
učiniti opatření potřebná, jež výboru v sesení nejprve příitía k schvá~ení aá předložiti.
V p11Dfch případnostech mdže poukázati výplety z pokladay sboru al do s~ 200 zl. i bez předchozího
sChválení výboru.
Starosta zastupuje sbor také ve všech vnějších zálelitostech, J?.aproti třetím osobám a úředdm.
Kdykoli starosta úřad svdj zastávati nemňže, zastupuje jej náměstek jeho se stejným právem.

157

§. 31. Listiny, kterými sbor

§. 32.

§. 33.
§. 34.
~. 35.
~.

36.

§. 37.

prá~ní závazek na se beře, podepsány býti musí od starosty ~neb jeho náměstka~ a
od jednatele. Při listinách jiného druhu, ohlášeních, ~y~ědčeních akademických a poukázkách ~ýplat
stačí podpis starosty neb jeho náměstka; při dopisech podpis jednatele.
Zvoleni zkoumatelé účtů 7 I bd:í nad finančr>.im hospodářstvím výboru, mohou každé chvíle neblednouti ve
správu jeho s jměním sboru a podávají své zprávy a
návrhy valné hromadě.
Sídlem sboru a akademie jest Praha.
Jednací řeč jest česká.
Ohlášeni veřejná dějí se vždy aspoň dvěma politickými
denniky českými.
Spory osobní vzniklé mezi členy z poměrd sborových
vyřizuje smírčí soud, z jehož nálezu není odvolání.
Smírčí soud sestav! se . tím sp~obem, že každá strana
ze středu členů sborových zvolí si jednoho dd.ěrníka,
důvěrnici pak z~olíce si taktéž ze středu členů vrchního většinou hlasů o sporu rozhodnou.
Prostředníkem mezi stranama spornýma jest jednatel
sboru, k n~muž náleží stranám obraceti se, on určuje,
kdykoli třeba, stranám lhůty ku jmenováni důvěrníků,
důvěrníkům ku zvolení ~rchního, ustanovuje sám důvěr
níka straně liknavé a vrchního důvěrníkům, jižto se
dohodnouti nemohou a předklád' ~ěc ~ýboru, kdykoli se
toho potřeba udá, aby tento disciplinární mocí svou
nálezům soudu smírčího průchod jednal.
Sbor rozejde se, pakliže dvě třetiny všech členův jeho ve valné hromadě s tím souhlasí. Co do posledního
pořízení o jmění s~ém řídiž se pečí o ~zdělán:í obchodnictva ~eskoslovanského a o povznešeni obchodu
českého.

~.

38. Byl-li by sbor zrušen
opatřeni o jmění jeho

dříve,
učinila

než by valná hromada
aneb zanikne-li sbor
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bez posledního pořízení o jmění svém, připadne viecko
jmění jeho obci města Prahy s tou výminkou, aby na
zvelebení škol svých ve prospěch obchodnictva česko
slovanského je nakládala ~
Přechodní ustanovení.
Jakmile dojde schválení stanov těchto, svolá prozatis~ sbor
valnou hromadu viech, 'kdol ku sboru se přihlásili, v ní!
sbor vedle stanov se ustaví, o poaevádní činnosti správa se
podá a výbor vyvolí.
Byl-li by takto výbor zvolen v jiném měsíci než v září, potrvá činnost jeho jen až do řádné valné hromady nejprve pří
ští, kdež se pak volba celého výboru obnoví a odtud dále
vždy dle §. 17. těchto stanov díti bude.
V Praz~e. srpna S/ 1671.

Poznámky k

1/
2/
J/
4/
5/
6/

příloze

1

POvodní "svého" škrtnuto a opraveno na "jeho".
Pdvodně "účetní", opraveno na "účt~".
Pdvodně "zřízení", "z" škrtnuto.
Původně "rozhodování", opraveno ne "rozhodovati".
Pdvodně "50", opraveno na "JO".
Původní "rozhodování o" ikrtnuto, nadepsáno "úředník~ a
sluh~".

7/
8/

Původní

"dozorci účetní" škrtnuto, nadepsáno "zkoumateU účt~".
P\lvodní datum "10. července" škrtnuto a tužkou nadepsáno "8. srpna".
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.3

(AJIP, ČO.A II, 2)
1.

I.
Protokol první schllze sprá'fního 'fýboru česk. sl~".
akadem1e obchodní " Pra:ie, odbývan' clne 24/1 lB.Ig
o 7. hodině 'fečerní v aíetnostech ~erkuru"

Přítomni členov' spravn. vfb . pp Dr Černý, Huleš, Krieeche,
Musil, Otto, ~i'fnáč, Dr Sladko'fský, Wenzig, dále p. Šimr, co

zástupce Merkuru; náhradníci pp. Dimmer, Legler, Skokánek
Schllzi zahájil pro nepřítomnost p. Olivy, jenž nemocen, p.
rada Wenzig
1.
Čhn protokol ulné hromady z 14/4. 1872.
2.
Na to přikročeno k volbám funkcionářů.
Jednohlasni pak z'foleni p. Oliva předsedou , p. Otto jeho náměstkem, ~ivnáč jednatelem, p. Kriesche pokladníkem; do kuratoria pak z'foleni t4ž jednohlasně pp. Huleě,
Dr Sladko'fský, Wenzig.
Jednateli dáno plnoaocenst'fí, zjednat si 'fýpomocnou sílu pro koncept i ostatní práce i honorovat ji dle vlastního uznán:!.
J. Ba dotaz pana Skokánka, zdaž a kdy hlasují náhradníci,
usneieno, že·tak, jak to vykládají stanovy, totiž tehdy, když schází jeden neb více čle~ správního výboru,
nastoupí místo neb místa ta jeden· neb dva nebi 'fěich
ni tři pp náhradníci. Pořad ustanoví se hfebím.
4.
Syetemiso'fáno místo ředitele akademie ročním platem
2 500 zl. a pětkráte se· opakujícím přídavkem 100 zl.,
'fždy 'po 2 letech, tak že po desíti letech obnáší roční
plat· ) 000 zl., bytným 400 zl., v případě bytem naturálidm.
Jedna·teli ulo~eno vypsati konkurs, 1' · němž budiž
sř~ vytknuto, že obsazení· ne čas dvou rok'O. zatimné,

.,.

161

~.

jakož i že etane se ~ pojištění budoucnosti ředitelovy
na základě obapolné úmluvy opatření i že čítána při tom
budou léta strávena na jiném ústavu státním, zemském
neb obecním.
Komisi skladající se z kuratoria, mistopředeedy a jednatele dána plná moc najmouti místnosti pro akP~emii.
A. ~ivnáč /v.r./
jednatel

J. Otto /v.r./
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Velectěnému

na

pánu, panu Josefu Sládkovi, profesoru
obchodni akademii v Preze

~eskoslovanské

Správní výbor českoslovanské obchodní akademie v Praze
dosvěd~uje tímto, že od založeni ústavu toho, to jest od počátku školního roku 1872/73, pdao~ite na něm jako mimořádný
profesor jazyka anglického a to od po~átku školního roku
1875/76 v postaveni definitivním, při čemž zaručen jest Vám
minimalni počet hodin vyučovacích v t'mdni osm (8) a za každou hodinu týdenního vyu~ováni roěni plat jednoho sta zlat;f·ch (100 zl.) r. m.
Správní . výbor rád užívá této příležitosti, aby Vám, velectěný pane, za horlivou a úspěšnou ~innos! Vaši vyslovil
uznání a

vřelé

diky.

V Praze, dne 1. listopadu 1887.
t.

č.

J. Otto /v.r./
starosta

..
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JUDr. TOM. ČEID.rý
v Prsu, čís. 786-II., 28 nová
Václavské náměstí.
Číslo telefonní stanice '(6.

Číslo účtu chequového

poštovní

spoři teley

d42. 915.

V Praze, dnd 28. února

19~

Slavné Českoslovanské obchodní akademii
v Praze
Jakožto vykonavatel poslednÍ v~le p. Aloisa Olivy dne
21. prosince 1899 v Praze zesnul4ho a spolu co plnomocaík
jaho universálního dědice p. Julia Hancyho dovoluji si zaslati úplný výtisk poslední v~le p. Aloise Olivy ze dne 18.
dubna 1897 i dvou dovětkd k této poslední v~li ze dne 2).
března 1898 a 2). dubna 1898.
Dle § 2). této poslední v~le odkázal p. Alois Oliva
jistinu 14 000 zl., která~ u obce Pražské aá býti chována,
k zařízení nadací pro chudé posluchače Českoslovanské akademie obchodní v Praze za podmínek v § 23 této poslednÍ v~e
vytknutých. Dokud p. Med. Dr. Vojtěch Vranný ~ije, aá býti
úrok z této jistiDY jemu vyplácen na jeho doživotní d~chod.
TeprY po jeho úmrtí vejdou nadace v činnost.
Kuratoriu a sbor /1/ profesorskému Českoslovanské akademie obchodní v Praze jest při udílení míst nadačních vyhražena spolučinnost dle bližších ustanovení § 2)h 0 •
.
Tuto nadaci rozmno~il p. Alois Oliva §em 3 prYního dovětku ku své poslední v~li ze dne 23. března 1898 ještě o
dalších 12 500 zl. se zachováním jinakých ostatních ustanoveni §u 2). poslední v~le.
Prosím, aby mi sl. Kuratorium i sl. sbor profesorský
Českoslovanské akademie obchodní ráčili podepsati přiložené
stvrzení, že jsem o těchto odkazech sdělení učinil, bych
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se

st~rzením
T~ám

tímto u soudu pozůetaloetního mohl
• obz~láštní úctou
oddaný
Dr Černý

~ykázati.

/v.r./
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(AMP, ČOA I, 3)
č. 2 - 1918/9

Zápisn{k
o poradě sboru profeasorského č. A. O.
dne 4. listopadu 1918.
Omluveni prof.z Dr. Helfe~t, Lukášová, Krejčová, Štdla,
Baroch.
~editel vzpomíná významného historického dne 28. října
1918. Zvláětním zadostiučiněním pro náš ústav jest, že Dr.
Ed. Beneš a prof. Prokop Maxa, jichž jména stojí v popředÍ
pc celou kritickou dobu války, byli členy našeho professorského sboru. ďstavu nastává povinnost, aby novému státu čes
koslovenakému .vychoval zdetné pracovníky na poli národohospodářském.

Jedná se o to, jak má biti radostná událost zřízení
státu československého oslavena. Podle návrhu U. S. č. P.
bylo usneseno, aby byla předně slavnost domácí a za druhé,
aby se č. A. O. zúčastnila slavnosti na Hradčanech ~ na Staroměstském náměstí dne 8. listopadu. Ku slavnosti domácí,
která se bude odbývati před vyučováním dne 5. listopadu,
rozdělí se žactvo na 7 skupin (dvě dívčí, čtyry chlapecké a
jedno abiturientské), proslovy pronesou prof. Dr. Jelínek,
Bernášek, Dr. Uhlíř, Dr. Hanuš, Gabessam a ředitel. Po proslovu bule pravidelné vyučováni.
Organisací pr~odu na Hradčany byli pověřeni prof.
Knobloch a Krupička.
Přijimají se návrb1 U. S. č. P., aby se konaly mezi
iactvem sbírty po pozdstalých /!/ pe českých legionářích a
•~1 professoři věnovali 1 % svých pravidelných příjmd jednak
pozdstalým po padlých professorech (1/4), jednak pozdstalým
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po

le!ionáříeh

(3/4).

Dále usneseno, aby Správnímu Výboru č. A. O. byly uči
něny ~vrhy na zřízení stipendií pro posluchače ze Slawenska
• pro poz~talé děti po legionářích.
Prof. Dr. Páta navrhuje, aby byla zřízena stipend~a pro
eeat1 po slovanských zemích. ~editel podotýká, že t~~to
účelu má vlastně sloužiti Tennerovo Nadání, a že oude jen
třeba, a~y ho bylo opět k tomuto p~odnímu účelu peužíváno.
Prof. Páta ted1 navrhuje, ab1 ae nadále nazývalo "Tonnerovo
Slovanské Cestovní Nadání".
Prof. Uhlíř navrhuje, aby se na ústavě vyučovalo 1 hod.
v témdni 3lovenštině. Návrh bude ředitelem předložen Správmau Výboru.
ileditel vyzývá professory, aby již eyní přemýšleli o
~ěnáeh osnov, které zajisté budou nutné.
V Praze dne 5. prosince 1918
Frant. Krupička, /v. r./
zapisov stel.
/vlastnoruční podpisy:/
Dr. F. Koštál, ředit.
Ing. Václ. Baroch
Dr. J. Komárek
K. Štěpánek
Dr. Fr. Štllla
Severa
Dr. šv amberg
Eust. Gabessam
J. Hégr
O. Ostrčil
J. Chocholatý
Josef Páta
Dr. Svoboda
V. llošna
Dr. Čechrák
l. Bous
A. Bernášek
Fr. Krejčová
B. Morkovin
L. Honzová
Ida Zvacho"Yá
Dr. J. Kaplanová
Kuthanová
l.rátká
B. Kolečkář
Jokl Alois
Bednář
J. Hanuš
v. Pech
Dr. Lad. Zykán
Dr. Hausmann
Josef Knobloch

..
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KINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ A NÁRODNÍ OSVtTY
V Praze dne J. prosince 1919

Č.j. 58074

Velev ážený pane předsedo!
Zkušenosti, které nabyla býv alá rakouská správa školská
se správou obchodních akademií post átněných po vzoru škol
středních, nejsou nejlepš í.
Jednoduchá admi nistrativa, jak ji byli vytvořili prak tičtí obchodníci v kuratoriích zastoupení, nabyla postátně
ním oné těžkopádnosti, která je vlastní každé veřejné spr áv~; bohužel zmizela i ona hbitost, se kterou se dosud obchodní školy přizpusobovaly novým poměrům a pružnost, s níž obchodní školy nestátní dovedly vyhovovati proměnlivému návalu
žactva, který záleží v tomto školním oboru mnohem více než
kde jinde na současné konjunktuře trhu práce.
Velmi padá na váhu i jiná okolnost, která sice leží mimo komplex otázek správních, ale postátněním silně je dotče~
na: v kuratoriích, jak jsou dnes složena, mají převahu obchodníci a pr~slníci, oni tvoří most mezi školou a p~axí.
Zájem, který mají o školu tyto kruhy, je hoden všeho uznání
a jest i se stanoviska všeobecně kulturního zjevem nad miru
potěšitelným. Bylo by tedy neodpustitelným hříchem, kdyby
byly školy o toto spolupůsobení praktiků připraveny. Zkušenosti, které byly v tom ohledu učiněny s postátněnými obchodními akademiemi ve Štýrském Hradci a v Brně ukázaly, co
obchodní školy ztratily, když byly postátněním z přímého
vlivu obchodnictva vymaněny. Když to bývalé ministerstvo vyučováni postřehlo, snažilo se zjednati školám nějakou náhradu se rozpuitiná kuratoria, ale sbory poradné, které byly
pfi poetátněných obchodních akademiích zřízeny, neo.svědčily
se. Ukázalo se, !e právě záležitosti a4ministrativní vydatně
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pomáhají udržovati zájem člen~ správních výborů o ěkolu.
~eskoslovahská akademie obchodní vznikla svépomocí obchodnictva, byla jím celá desítiletí vydržována bez materielní pomoci státní i jiné, ústav ten byl v každém ohledu
vzorem pro všechny ostatní později zřízené obchodní akaiemie
české a je ještě dnes v jejich popředí. Toto význačnP. poetaven! ústavu je v p~é řadě zásluhou oněch kruh~, které s
o~itavostí vskutku nevšední pečují o ústav témiř p~ století. A právě tato okolnost mluví proto, aby pokus o kombinaci
postátněni s dosavadní autonomií stal ae při ~eakosloveneké
akademii obchodní.
Pfedstevuji si věc tak, že by ministerstvo převzalo postupni celý náklad personální a zbavilo tím správní výbor
ponenáhlu starostí o učitelské platy a starobní opatření
uěitelstve. Na sestavení profesorského sboru byl by správnímu výboru vyhrazen ovšem vliv tím, že by učinil návrhy na
jmenování státních profeso~. Peníz, který hodlá finanční
správa pro příští rok pro Československou obchodní akademii
povoliti, nestačí ovšem zatím k převzetí celého osobního nákladu; dle předběžných výpočtů stačí však částka ta, aay ~y
la zatím ne státní etat převzata definitivně ustanovená část
profesorského sboru se věemi nároky pensijními a snad i ně~
kteří starší profesoři provisorní. Převzetí ostatního osob•
ního nákladu bude se moci státi postupně, poněvadž svízelná
finanční situace všech škol obchodních bez rozdílu nutí
školskou správu, a\y poaohla nyní dle možnosti i ústav~
mladším.
Převzetí svrchu zmíněných profeso~ bude možným tep~e
po vydání prováděcího nařízení k zákonu o úpravě platů ze
dne 7. říjne 1919 ab. z. a nař. č. 541. Aby bylo možno při
praviti data nutná k podáním návrhů na jmenování již napřed,
bylo by dobře, kdyby bylo ředitelství uloženo, aby poslalo
ainisterstvu do konce prosince 1919 řádně vyplněné osobní
výkazy všech definitivních a suplujících profesorů se všemi
studijními a služebními 4oklad~ jak se ostatně zčásti Již
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stalo. Také ~ organisačním statutu bude nutno provésti nikteré změny, které vyplývají z chystaných opatření. Návrhy
na změny ty učiní sprá~nímu výboru ministerstvo a žádáa tudii, aby mu byly zaslány 3 ~ýtisky dosa~adního statutu orsanisačního a 3 ~ýtisky stanov spolku pro ~ydržován! Čeakoslo
~anské akademie obchodní. Konečně bude i nutno, a\y ~prá~ní
~jbor u~aiowal o stabiliso~án! trequence na ústavě. Česko
slo~anská obchodní akademie jako přední ústav toho druhu tlšila se vždy takové oblibě, že dávali ji /1/ pfednost často
i iáci, kteří měli blíže aa některou z obchodních akadtaií
nnkovských. Tím snad i miao d.li správního 'Yýboru rozěířil
se ústa~ více, než mu bylo zdrá'Yo.V tom směru je třeba ná•
pravy. Ministerstvo kladlo by váhu na to, aby byl počet tříd
postupně upraven tak, a\y nebylo jakožto stálých tříd uží~á
no síně pro cvičný kontor a pro chemii. Redukci tuto lze po
a4m soudě DYní tím spíše provésti, poně~adž krátce před ~ál
kou byly ote'Yřeny dvě nové české obchodní akademie (Kolín,
Hořice), o válce jedna (Č. Budějovice) a po převratu čtyři
(Třebíč, Uh. Hradiště, Oloacuc a Mor. Ostra'Ya). Jak uskuteč
niti tuto postupnou redukci tříd na počet, který lze bez závady směstnati ~ nynější školní budově, ponechá~ám sice u~á
žení sprá~ního 'Yýboru, domní~ám se dak, že b;r ae to dalo
poměrně nejsnáze provésti zrušením oddělení kompromisního,
které je bez toho v nynější organisaci školst~í obchodního
zjevem zcela ojedinělým. !flo by 8'YŠem tfeba, a~y vzhledem
na povahu této otázky byl 'Ye věci 'Yyslechnut především sbor
protesoraJct.
Prosím Vás, 'Yele..ážený pane předsedo, abyste dal všechny ty ~ěci, o nichž je ~rchu řeč, na prograa někter4 příští
ach~ze sprá~ního výboru a poslal mi pak protokol k nahl4dnutí. Kdybyste myslil, že je potřeb!, aby na sch~zi té podal ·
bližší 'Yysvětlení a~j referent obchodního školství, nemám
námitek proti tomu, abyste ho do schůz~ té pozval.
V dokonalé úctě oddaný
Habrman /v. r./
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Panu
předsedovi správního výboru Českoslovanské

akademie obchodní
K8 f k o v i ,
řediteli Vinohradské záložny a.t.d.
Král. V i n o h r 8 d y

K.
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Zemská

Čís. 11/B - 1237
Čís.z.sp.p. 316.099

sprá~a

politická v Praze
ai. 1920 • V Praze, dne 29. f1jna 1920.

ďěast učitel~ a profeso~ na školní

stávce dne

a.

a 9.

října

1920.

ft

e

4 i t e 1 s t v i
Správo!

Dle vynesení presidia ministerstva školství a národní
ze dne 13. října 1920, ěís. 4788 pres., súčastnili se
podle zpráv někteří učitelé a profesoři aktivně t. zv. školské stávky ve dnech 8. a 9. října 1920 a to t:ín, le nabádali
lactvo, aby io školy nepřišlo nebo odesílali do školy přišlé
iac~o doa~ s poukazem, že jest školní stá~ka a vydávali nebo rozšiřovali letáky.
Ukládám ředitelství - správě - v základě citovaného
~niaterakého nařízení, a~y jednotlivé případy ~yly ~yšetře
~ a aby výsledky šetření byly sem zaslány.
esvěty

Za presidenta'
Widimský

175

Jarmila

Č i h á k o v á

- Miroslava

F; ř i k r y l o v á

Českoslovanská obchodní akademie (Tschecbo-Slawische Handelb-

akademie) in Frag
Zuaammentassung
Die Handelsakademie wurde 1m Jahre 1872 durch daa Verdienat dea bOhmischen Kau!mannavereina Merkur gegrUndet.
Dieses behielt sicb auch spater den entacheidende• EintluB
au! den Unterrichtsinhalt und auch au! die Organiaationaentwicklunc der Scbule. Der Voraitzende dea Vereina Alois
Oliva wurde gleichzeitig der Voraitzende der Korperachatt
zur Errichtung und ErhaHung der Handelaakademie und ihres
er3ten Verwaltungaauaschuaaea. Oliva wurde auch der grOBte ~azen der Schule, die meist von den GeacheAk .. , Sammlungen, Stittungen und vom Schulgeld lebte. Sie wurde erat
1m Jahre 1920 verataatlicht. Von den beacheide•en Antaacen ,
ale in deA Lebrzimmern des Gftmeindehauses auf dem Kl einen
Ring in der Frager Altstadt die eraten 135 SchUler waren,
wurde die Handelsakademie zu einem gro6eA Institut in den neunziger Jahren zog die Schule in das eigene Gebaude in der Ressel-Stra~e um und 1m Schuljahr 1909/10 be- ·
suchten die Handelsakademie schon 1 145 SchUler. Die Verstaatlichung im Jahre 1920 beseitigte die Mebrheit von den
Pinanzproblemen der Schule, den Lehrern wurde die Vertretung 1m Verwaltungskomitee der Akademie zugeatanden und
weiter wurde die Unterrichtsqualitat aut das hohere Niveau
gehoben. WŠhrend der zwei Weltkriege wurden nicht nur der
gewohnliche Unterricht, sondern auch spezielle LehXiange
tŮr die Militarinvaliden, Legionare uaw. gegeben. Im Jahre
1949 wurde die Handelsakademie in die Hohere Wirtschaftaschule umgeataltet. Der Art i kel gi bt eine Obersicht uber
die als Archivbestand 1m Archiv autbewahrten Schriftlichkeiten der Handelaakademie; dem Artikel sind auch 10 Text-

•

und Bilderbeilagen der wichtigsten Schriftlichkeiten dieses !rchivbestandee des Archive der Hauptstadt Frag
beigefU&t.
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Stanislav

Ba 1 i k

PRAŽŠTi ADVOKÁTI P~D STO LETY (1887)
Dějiny advokacie ve 2. polovině 19. stol. tvoří vý1.namnou součást dějin státu, práva a právnictví za kapitP!ismu,
nebot v tomto období bychom si stejně jako dnes s~eží před
stavili justici, správní organizaci, právní vědu, politickou
aféru, hospodářský a společenský život bez advokátd. Přes
tuto skuteěnost zůstala daná problematika zatím v podstatě
stranou zájmu naší právní historie,l/ snad i proto, že písemnosti jednotlivých advokátních· kanceláří i české advokátní komory nejsou k dispozici jako celek a badateli nezbývá,
než využít bohatství mnohdy roztříštěných údajů ze soudobých
p~ávních předpisů, učebnic, odborných prací, právnických ča
sopisů, novin, encyklopedií, memoárové literatury, korespondence apod. Cílem tohoto příspěvku je přiblížit a zhodnotit
metodou sondy pracovní, ekonomické, procesní a společenské
postavení pražských advokátů před sto lety s využitím shora
uvedených pramenů.
V r. 1887 vycházelo postavení pražské advokacie z advokátního řádu č. 96/1868 ř. •· (dále jen adv. řád), který v
5 oddílech o 41 paragrafech upravoval mj. p ř ístup k advokacii, práva a povinnosti advokátů, organizaci a postavení
advokátních komor, zanechání advokacie a přechodná ustanovení. O ětyři roky později byl vydán disciplinární řád pro advokáty a kandidáty advokacie ě. 40/1872 ř. z. (dále jen discipl. řád), podmínky p:H konání advokátních zkoušek stanovilo starší nařízení ministerstva práv ě. 264/1854 ř. z. Advokátní tarif byl zatím ve stadiu příprav před dokončením v r.
1890. Tyto předpisy o advokacii v užším srerslu tvořily souěást právního řádu a navazovaly na kodifikace občanského,
obchodního a směnečného, trestního a správního práva, na
úpravu civilního a trestního řízení a tedy vlastně na
všechny normy, upravující vztahy, do nichž advokáti jakýmko-
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liv

vstupovali.
Z hlediska vývoje právní úpravy spadal r. 1887 do periody tzv. svobodné advokacie v rakouských ·zemích (1868 až
1918), charakteristické možností vstupu do advokacie po
splnění zákonem stanovených podmínek bez omezení. Ucha7ečům
stačil pak pouze zápis do listiny advokátů u přísluš~é advokátní komory. Přestože se již od účinnosti adv. ~adu z r.
1868 pravidelně uvažovalo o stanovení maximálního počtu advokátů v obvodech advokátních komor (tzv. numerus clausus),
nikdy k tomuto opatření nedošlo. V letech 1868-1918 byly
české země součástí mnohonárodního habsburského soustátí,
v jehož zemích platil více či méně odlišný právní režim a
byly rozdílné politické, ekonomické a společenské poměry. 2 /
Výběr podmÍnek Prahy v r. 1887 aá pro posouzení úlohy
aavokacie význam i proto, že koncem osmdesátých let minulého
století zrály změny, jež se měly plně projevit v devadesátých letech. Ve fázi přechodu od liberalismu k monopolnímu
kapitalismu mj. krystalizovala struktura české buržoezní
společnosti, střídaly se generace vládnoucí třídy, emancipovalo se dělnické a socialistické hnutí, česká právnická fakulta vysílala do praxe prvé absolventy, připravovalo se vydávání největší české encyklopedie Ottova slovníku naučného
atd. Tyto skutečnosti ovlivnily i narůstání rozporu mezi ·
aěstea a venkovem, resp. Prahou a ~echami, který se odrážel
i v odlišnostech mezi pražskou a venkovskou advokacií. V
Praze žili kromě toho vedle sebe ~eši i Němci a jazyková
stránka při výkonu právnického povolání zde byla mimořádně
v rovnováze.
Výhodou i nevýhodou zúžení česových hranic mezi 1. lednem až Jl. prosincem 1887 je možnost postihnout více podrobností a souvislostí v krátkém úseku, i když nelze zcela abstrahovat od předchozího vývoje i některých následujících
událostí. Zpracování dějin advokacie v celých Čechách mezi
lety 1868-1918 se však, podle mého názoru, za situace, kdy
• výjimkou zák1~dních informací v literatuře není po ruce
způsobem
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prakticky nic, neobejde i bez dalších dílčích studií, zejména o venkovských poměrech, příp. o vybraných významných
osobnostech, mj. např. i spisovatelích-advokátech Svatopluku
Čechovi, Antalu Staěkovi a Jaroslavu Mayerovi.
Bylo v r. 1887 v Praze advokát~ mnoho nebo málo? Ia podobnou otázku odpověděl příhodně v r. 1904 Edua~. Koerner:
"Advokáti právem naříkají, že jest jich nadbytek a m'ně majetné a nemsjetné třídy - rovněž právem - ai mohou stěiove
ti, že odborné právní pomoci je nedostatek. Jest sice nad
potřebu pohotových sil k poskytování právní ochrany, leč tato při organisaci advokacie na zásadách soukromohospodář
ských stele se zbožím pro drobného konsumenta příliě drahým.")/ Počet advokát~ a kandidát~ advokacie v rakouskýCh
zemích, Čechách i Praze od r. 1868 stále stoupal. Příčiny
lze spatřovat obecně v rozvoji pr~slu, odděleni advokacie
od soudnictví 1 nahrazení proceaní zásady ústnosti zásadou
písemhasti a zavedení advokátských spo~ s obligatorním zastoupením advokátem, v Praze též v přísunu obyvatel a rozěí
ření stavební činnosti atd. 4/ Zatímco v r. 1869 bylo v rakouských zemích 550 advokát~, v Čechách k 1. lednu 1869 216
a v Praze pouze 66,5/ bylo jich v r. 1687 v Předlitavsku
2 708, z toho ve Vídni a jejím bezprostředním okolí 773. · Pro
srovnání např. v Krakově bylo r. 1891 62 advokát~, v Haliči
r. 1880 357. V hlavním městě monarchie r. 1887 připadl jeden
advokát aai na 3 015 obyvatel, v Haliči r. 1880 jeden na
cca 16 691. 6/
V okruhu Advokátní komory v Královatví Českém - Morava
mila vlastní advokátní komoru - bylo do seznamu advokát~
oficiálně k )1. prosinci 1886 zapeáno "652 advokát~, z nichž
~ydlí v Praze 189, mimo Prahu 463".7/ O ·rok později 31. prosince 1887 podle zprávy o činnosti výboru a disciplinární
rady "jest úhrnem v Čechách 681 advokát~, z nichž bydlí v
Prase (a v předměstích) 214, mimo Prahu 467", i když na druhé straně "bylo v r. 1887 zapsáno v seznam advokát~ v král.
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Českém

se sídlem v Praze ll, mimo Prahu 38, úhrnem 49 advo-

kátů~8/ Uvedené údaje neodpovídají nejen početně, ale jsou

v rozporu i s pravidelně v Právníku publikovanými změnami
v listině advokátů e kandidát~ advokacie. Podle výkazů změn
přibylo ze r. 1887 v Praze 12 advokátů (ll nastoupilo ~J~ě
a 1 se přistěhoval), v předměstích 4 advokáti, ubylo jich 6,
z toho 5 zemřelo a 1 přesídlil.9/ V přehledu neni registrována aféra Richarda Ullmanna, o niž bude řeč níže.
Jmenný seznam ad~okátů v r . 1887 (viz příloha), vzniklý
úpravami seznamu v pražském adresáři z r; 1884 lO/ podle
změn udávaných v Právníku z let 1883-1887, zahrnuje k 1.
lednu 1887 pro Prahu a předměstí 209 (194 v Praze a 15 v
předměstích), k Jl. prosinci 1887
217 (199 a 18) advokátů.
Od ledna do skandální smrti JO. srpna 1887 byl na seznamu i
s~uel Nagel. Had rámec obou citovaných pramenů jsem do seznamu zařadil Vladimíra Braunera a Jindřicha Rosenbauma,
nebot ~ letech 1884-1887 jsou nepřímo zmiňováni jako advokáti, u nichž působili kandidáti advokacie.
Přístup k advokacii byl, jak již bylo napsáno, formálně
~olný po splnění zákonných podmínek. Ve skutečnosti hrála
důležitou roli ekonomická stránka věci. Problém nečinil požadavek svéprávnosti a domovského práva v některé ze zemí
Předlitaváka, ale ukončené právnické vzdělání včetně dokto~
rátu z tuzemské univerzity, vykonání praxe a advokátní
zkoušky.
Doktorát získala většina pražských advokátů na KarloPerdinando~ě uni~erzitě, i když byly výjimky, např. Antonín
Kvíčala, kte~ po studiích v Praze vykonal rigorÓzní zkoušky
v Krako~ě,ll/ Antonín Auředníček dosáhl doktorské hodnosti
ve Štýrském Hradci apod. Předpoklad ukončeného právnického
studia ne rakouské univerzitě elimino~al ženy, pro muže bylo
získání doktorátu nákladnou záležitostí. Ve starší generaci
pražských advokátů z r. 1887 nalezneme syny z různých rodin,
často i ~enkovských, např. Josef Leander Beneš (1830-1887)
byl z průmyalnické rodiny ve Vysokém Mýtě, Tomáš Černý (1840

llil

až 1909) z Nymburka, Alfred Hrdlička (1842-1928) z Německého
Brodu, Miroslav Krajník (1850-1907) z Humpolce atd., stále
více se však prosazuje tendence udržet advokacii v rodině.
Wezi kandidáty advokacie v r. 1887 narazíme např. na Václava
Škardu a Vladimíra Škardu, 12 / který mj. 21. listopadu J387
usavřel výhodný sňatek s dcerou vinohradského staros~s Terezií Frie~landerovou,l)/ v kancelářích svých otc~ ~i příbuz
ných praktikovali v letech 1884-1887 i dalši kandidáti,
např. Karel Krása, Stanislav Práchenský aj. Výsledky zmíně ~
ných snah ae markantně odrážejí v seznamech advokát~ z pře
lomu století. 14 /
Po finančně nákladném doktorátu, nepožadovaném pouze
po uchazečích, kteří p~sobili po 5 let při sborovém soudu
jako radové cum voto a mohli být po "čestném" opuštěni
soudcovské služby zapsáni do listiny advokát~ i bez advokátni praxe a zkoušky, následovala pro běžné kandidáty "sedmiletá praxe, jež alespoň po jeden rok byla praxí soudní civilní a trestní při soudě sborovém a jež po nabytém již doktorátě po tři léta byla praxí advokátní aneb u finanční prokuratury čerpanou. Praxe po ostatní dobu získaná býti m~že
výhradně ve službě soudní aneb při finanční prokuratuře aneb
v kanceláři advokátní" (§ 2 adv. řádu). Zkouška byla konána
u zkušební komise, zvolené advokátní komorou, písemně a ·
ústně z celého oboru zákonodárství civilního a trestního. 15 /
Pro r. 1887 byli do komise ne valné hromadě 28. ledne 1887
zvoleni výhradně pražští advokáti - Ludvík Aull, Rudolf Bílý, Josef L. Beneš, Karel Cleudi, Alfred Goldschmid, Adolf
Jedličzka, Emanuel KrUtzner; Jan Kučera, Moric Lichtenstern,
Xarel Linha, Antonín Pavlíček, Boleslav Plaček, Otto Přib
ram, Bathan Robitschek, David Sachs, Sigmund Schneider, Jakub Steiner, Josef Tragy, Vojtěch Werunský a Bedřich Wiener.16/
Kandidát~ advokacie bylo koncem r. 1886 v seznamu pro
obvod české advokátní komory zapsáno 452, z toho 188 ai odbývalo praxi v Praze, 264 mimo Prahu, 17 1 dne )1. prosince
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1887 byl stav 448 kandidát~. z toho v Praze 187, mimo Prahu
261. 187 Přestože se počet kandidát~ za r. 18E7 příliš nezmě
nil, zachycují změny v seznamu jejich velkou fluktuaci od
advokáta k advokátovi. Mohlo by se zdát, že t6měř ne každ6ho
advokáta připadl jeden kandidát, ve skutečnosti však rozdě
lení nebylo rovnoměrné. Po soudní praxi, odbývané zdP.~a,
hledali mladí právníci možnost zaměstnání podle Naoíaených
možností a podminek.l9/ Je samozřejmé, že advokáti naopak
dávali přednost zkušenějším koncipient~. kteří měli právo
substituce. Setkáváme se tak a nejr~znějšími variantami spolupráce včetně případ~, kdy starý advokát vedl kancelář
pouze formálně a ve skutečnosti ze něho pracovali kandidáti,
jako tomu mohlo být např. u německ6ho advokáta Bedřicha Wienera (1816-1887), který např. jenom od dubna do května 1885
nově zaměstnal 5 kandidát~, 20 / nebo kdy si kolega, který ae
dří?e osamostatnil, vzal na pomoc svého spolužáka či přítele
ze studií bez advokátních zkoušek.
Cesta na seznam advokát~ byla zdlouhavá a životní existence zájemcd nejistá. Ani po zápise peněžitá vydáni nekončila, bylo nutno zavést kancelář, což se podařilo někdy až
po několika letech, např. Ferdinand Tonder, zapsaný v r.
1885, ae trvaleji usídlil až od 15. listopadu 1887 apod. 21 1
Osamostatnění před 31. rokem věku bylo téměř nemožn6, takže
ještě např. v ~. 1901 bylo z 1 101 pouze 8 advokátd mladších 31 let. Tyto peripetie řešili mladí právníci rdzně, nemalou zásluhu na dosažení cíle měly i jejich rodiny, podnikavost a charakter. ďspěšný byl např. Zdeněk Strobach (1850
až 1910), jehož otec .Antonín (+ 1856) byl advokátem. Po promoci v r. 1874 vykonal praxi u Josefa Stanislave Prachenekého, jako předseda Všehrda a náhradník přísedícího zemsk6ho
výboru ai získal popularitu, která mu po otevření kancel á ře
v r. 1883 zabezpečila klientelu. V 37 letech uzavřel l C.
května 1887 sňatek a dcerou zemského poslance a velkost atkáře ~u Gotzlovou 22 / a jeho pozice byla neotřesitel ně vybudována. Pravým opakem byl Samuel Negel (1850-1887), 23/
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jehož otec měl železářský krám v Kolíně. Po studiích nastoupil jako kandidát u proslulého německého advokáta Ludvíka
Bendienera, kde si získal "rozsáhlé známosti v německých
kruzích pražských čili vlastně židovských ••• pražští Židá
viděli v něm příští hvězdu na politickém obzoru a chovali k
němu neomezenou úctu". V Jl letech se oženil s dceroP. hoteliéra Hermínou Sonnenscheinovou (věno 25 000 zl.) a v r.
1887 měl již čtyřletou dceru. V honbě za zisky začal hrát na
burze, neměl štěstí a padělal směnky. Advokátní zkoušku vykonal na druhý pokus a v r. 1887 otevřel kancel~ř. Věřitelé
a nebezpečí trestního stíhání jej dohnali k sebevraždě dří
ve, než mohl ukázat svůj práv nický um. Připočteme-li k tomuto případu i skandál Richarda Ullmanna, jenž v r. 1887 utekl
před dluhy, které za něho odmítla z věna zaplatit novomanf~lka, do Ameriky 24/ a Václava Linharta, odsouzeného v čer
venci 1883 na 6 let žaláře za zločin zpronevěření, 25 / nelze
se divit, že si Pražané museli vybírat advokáty s dobrou pověstí velmi pečlivě.
Shánění klientely bylo provázeno konkurenčním bojem mezi advokáty navzájem i mezi advokáty na jedné a ostatními
znalci práva na dru!-é straně. Narozdíl od dnešní právní
úpravy nebyl zajištěn monopol advokát\! k obhajobě v trestním
říz,ení. Kromě osob zapsaných do seznamu obháj c\l vedeného u
sborového soudu II. instance mohli případ od případu hájit i
"úředníci při soudě zřízení a k soudcovství zpdeobilí, tře
bas nebyli zapsáni do seznamu-obháje\!". V seznamu byli bez
dalšího zapsáni advokáti usazení v obvodu příslušného soudu
• na iádost též právníci, zkoušení pro úřad soudcovský, advokacii nebo notářství a doktoři práv, kteří byli členy sborU učitelského při některé právnické fakultě včetně soukro•
mfch docent\1. 26 7
Vedle legální konkurence byli advokát\lm trnem v oku
pokoutníci čili Vinkláři (od něm. Winkelschreiberei - pokoutnictví). Jednalo se o činnost definovanou nařízením
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c. k. min. práv č. 114/1857 ř. z., kterou pokoutník konal
bez povoleni a výdělečně před soudem nebo při přípravě podáni a listin soudu určených. Advokáti požadovali rozšíření
pojmu pokoutnictví na veškerou právní poradenskou činnoet,
aby i tato mohla být trestně postihována . Přes téměř pr;rmanentni taženi proti pokoutnictví byla pomoc vinklářl'. stále
vyhledávána. Zajímavý případ pokoutníka Antoníne iaure, bývalého solicitátora, tj. advokátního úřednika bez právnického vzděláni , uvedla NárodnÍ politika z 10. dubna 1887 v rubrice Soudní síň. Tento "právní přítel v právech i péře znalý" radil v hostinci Karla š. na Královských Vinohradech a
poněvadž, jak píše ironicky autor, "pracoval se stejný
~
&ledkem a laciněji než kterýkoliv advokát, byl velmi .l edán~
Vzhledem k tomu, že vybíral zálohy a asi deset věc í nedokázal vyřešit ke spokojenosti svých mandantd, ocitl se před
soudem a za zpronevěru byl odsouzen k zaplaceni 15 zl. nebo
do vězení na 4 dny. I z krátké zprávy je zře j é , že spíše
než o zpronevěru šlo o exemplární postih p
tního písaře.27/ Podvodnici a pokoutníci byli ř zeni do jedné kategorie i v jiných případech, i kdy ž ob ecně toto pravidlo zdaleka neplatilo.
Mezi advokáty nebyla pov ol ena reklama. Diaciplinárni
rada např •• v r. 1886 shl edala porušení vážnosti advokátního
stavu v tom, že " jis tý advokát jarmarečními tištěnými plakáty otevřeni sv é kanceláře ohlašoval". 28 1 V tisku bylo proto
inzerováno o t evřeni kanceláře, příp. změna adresy velmi opatrně. Pravidelně však vycházely např. v Národni politice a
Hlese národa inzeráty advokátů Jindř-icha Pischmanna a Jakuba
Steinera na poskytování hypotekárních půjček. Funkci reklamy
místo advokátů samotných plnily novinové zprávy, zejména
rubrika Soudní síň. Není pochyb o tom, že např. Alfred Hrdlička byl dobrým a vyhledávaným obhájcem v trestních věcech,
ale hlavně díky tomu, že byl zároveň zástupcem Národní politiky a právním poradcem dalších staročeských novin a redaktorů, jsou popisy jeho vystoupení u soudu komentovány často
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formulacemi, že "zastal se vřele svého kliente" či "pronesl
důmyslnou obhajovací l-eč", příp. uzavřeny konstatováním, že
"následkem toho propustil soud X. Y. z obžaloby" apod. 29/
Žurnalistům neunikly ani podrobnosti a klepy, jako např. neštestný pád a zranění Jene Fleischmanne před budovou ze~Bké
ho soudu na Ovocném trhu 13. červne 1887 30/ či nepří~emnost
Vojtěcha Bárty, jen ~ 10. září 1887 na lovu neštes+Hou náhodou postřelil svého společníke.3l/ Zpráva nezvaná Senzační
přelíčení 32/ nebyla asi příjemná "jistému svobodnému advokátu" z Prahy, který udal dvě ženy nevalné pověsti pro zločin vydírání a to "přeměnilo se ne choulostivou událost a
vina zdá se spočívat nikoliv ne ženách, nýbrž na jisté společnosti bonviventních starých mládenců". Jméno sice nebylo
uvedeno, ale v r. 1887 se zvědavci jistě dozvěděli, o kom se
p~ae, a mohli být o to spokojenější, že podobných informací,
někdy i na pokraji pomluv, bylo zveřejňováno více.
Povolání advokáta bylo neslučitelné s výkonem notář
ství, státního placeného úřadu mimo učitelství i provozování
vedlejšího zaměstnání, jímž by mohla trpět vážnost stavu,
např. dle dvorského dekretu č. 1758/1821 sb. z. s. živnosti
hostinské.JJ/ To však v praxi nebránilo tomu, aby advokát
byl vlastn:íkem hostince a aby mu živnostenská komora schv-álila zástupce, jako např. Matouši Fučíkovi pro vedeni hostince v domě čp. 428 ne Novém Městě Antonína Macha.J4/ Výslovně bylo dvorským -4ekretem č. 109/1835 sb. z. s. při
pouštěno, aby advokáti byli jmenováni tlumočníky, např. Jan
Růžička (1851-1902) pro srbochorvatštinu, nebo aby . vyučovali
(~ 20 adv. řádu) jako např. Eduard Gundlin« (1819-1905),
který byl od r. 1860 docentem a od r. 1867 až do. odchodu z
fakulty v r. 1885 mimořádným profesorem na Karlo-Ferdinandově univerzitě, či Josef L. Beneš, působící ne Hauserově
ústavě, Skřivanově obchodní škole, české technice a čs. obchodní akademii v Praze atd. Nebylo vyloučeno, aby advokát
byl zvolen porotcem zemského trestního soudu, v r. 1687
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např. se jím stali František Čížek, Otakar Máša, Karel Loff-

ler, David Sachs, Vilém Schodlbauer aj.JS/
Právní agenda i další formy výdělečná činnosti advokátó
byly v r. 1887 rdznorodé a odpovídaly potřebám tehdejší společnosti a stavu záko~odárství. Před sto lety bylo ne~ř.
zcela odlišně upraveno rodinné a manželské právo. ;ak!e nepřicházely v úvahu dnešní rozvody, vypořádání bezpodílového
spoluvlastnictví manželó po rozvodu i mnohé typy věcí péče
o nezletilé. Neexistovala ani právní služba vykonávaná právními útvary organizací, a proto advokáti zasahovali i do
afér, upravovaných nyní hospodářským a finančním právem.
Mnohem více byla rozšířena problematika nemovitostí a věcí
knihovních. Pražští advokáti byli oprávněni zastupovat strany u všech soudó a úřadó v Předlitavsku v záležitostech
sporných i nesporných, trestních, správních a finančních,
"zvláště také u nejvyššího soudu, u správního a říšského
soudu a u soudd v Bosně a Hercegovině". Po dlouhou dobu, tj.
i v r. 1887, nebyli připuštěni jako zástupci stran před živnostenskými soudy, což bylo vysvětlováno "ohledem k dělnic
tvu, aby totiž nebyli dělníci nuceni dovolávati se ex officio zástupce vymáháním práva chudinského".J 6/ Přes rozmanitou paletu molnoetí uplatnění lze sledovat náznaky specia~
lizace. Je fakt, že "stále více váhy, vlivu a moci mají bohatí advokáti, mnohonásobně angažovaní v průmyslu a peněž
nictví",J7/ 1 když toto pravidlo platilo již v r. 1887 a nikoliv až po r. 1900.
V seznamu advokátd byly v r. 1887 zapsány také osoby ~
které se věnovaly v prvé řadě politice a na advokacii neměly
příliš mnoho času. Ponecháme-li je zatím stranou, je třeba
smínit skupinu těch odvokátd, kteří měli zajištěn zdroj pří
jmd tím, že spravovali majetek, příp. byli generálními plnoaocníky bohatých šlechtických rodin, a nebyli nejspíš ocb
ni převzít zastoupení v běžn;fch věcech krádeže, podvodt'
urážky ne cti apod. K takovým patřili např. Em. Krůtz~ ·
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právní zástupce Šternberků, v pozdějších letech Ferdinand
Tonder, generální plnomocník arcivévody Františka Ferdinanda
d'Este, Jan Vaniček, pracující především pro šlechtické kru·
hy, nebo Eduard Zahn, zástupce knížete Rohana.3 8 /
Mnozí pražští advokáti p~obili již v r. 1887 ve s~ráv
ních radách. Bylo by nad rámec tohoto příspěvku jmen~~at
všechny firmy, počínaje průmyslovými podniky a ko~ce občan
skými záložnami, a osoby, za zmínku stojí např. členství
Emila Hermanna ve správní radě Živnostenské banky pro Čechy
a Moravu,39/ účast Ignáce Wiena a Karla Leopolde Klaudyho ve
správní radě České banky Union, kde Karel Helminger byl revizorem účtd. 40 / Karel Leopold Klaudy byl též náměstkem
předsedy správní rady Prvního českého c. k. priv. ústavu ku
vzájemnému pojištění proto škodám z ohně a krupobití v Praze, kde Eduard Zahn zasedal ve správní radě., 41 7 Josef Milde
byl v ředitelství Slavie 42/ a zastupoval První živnostenskou ústřední pokladnu, 43/ Nathan Robitschek newyorskou pojištovnu, Tomáš Černý pojištovnu Kotva,4 4/ Vojtěch Werunsky
insbruckou spořitelnu, 4 57 Jen Sametz byl zvolen do správní
rady Akciového pivovaru ne Smíchově, 46 7 Julius Flogl byl
nejstarším členem správní rady a. s. strojírny dříve Daněk,
Breitfeld & spol. v Praze atd. 47 / Ze dobu své advokátní praxe zastupovali všichni zvláště jmenovaní samozřejmě mnohem
více právnických osob, např. o Jindřichu Šolcovi je známo,
!e p~obil pro senát Xarlovy univerzity, zemský výbor, město
Prahu, Zemskou banku, Živnobanku atd.
Výnosné byly dispozice s nemovitým majetkem, poskytování hypotekárních pdjček i stavební činnost. Miroslav Krajník
se např. zabýval vyvlastňováním pozemků pro železnice a
agendou železničních knih. Z novin se mdžeme dočíst o !ižkovském Karlu Weissbergrovi 48 / či Konstantinu Bergmanovit91
že prodávali pozemky, Moric Lichtenetern naopak "koupil od
pana Josefa Portheima na Smíchově v Malé ulici pozemek měří
cí 114 čtver. sáhů za 14.000 zl. a od pana Lazara Krause na
Smíchově v Mostecké ulici pozemek měřící 84 čtver. sáhd za
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9 000 zl. a hodlá na něm vystavěti čtyřpatrový činžovní
d~".50/ V souvislosti s kandidaturou Eugena Eiselta do říš
ské rady se objevila podezření z "parcelováni, lichvy, kupování a prodávání pozemk~ ••• " 5l/ Se jmény mnoha pražských
advotátd ae dále setkáváme v rubrikách Konkurs jako se
správci konkursní podstaty nebo jejich náměstky v e~~xučním
řízení. Tato činnost přinášela určité výhody a meznosti laciné koupě, takže např. Šalomoun Pischel koupil 2. června
1887 při třetí exekuční dražbě, konané u zemského soudu, sa
5 800 zl. id. polovinu domu čp. 20 na Starém Městě "U zlatého řetězu" apod.5 2/
V rubrice Soudní síň se střetneme při práci s řadou advokát~, často s úspěěným Alfredem Hrdličkou, Juliem Nejedlým
(1848-1909), františkem Dvorským (+ 1911), "vtipným" Janem
Pcdlipným (1848-1913), Josefem Mildem (1839-1900), Josefem
Hlaváčem a -ve složitějších případech, např. při obhajobě ve
věci vraždy, s vysoce kvalifikovaným Eduerdem Gundl1a«em. 53 /
Zastupování u soudu, nejtypičtější práci advokáta v každé
době, však provozovali asi všichni, v omezené míře i bývalý
spolupracovník Havlíčkových Národních Novin a Slovana a vydavatel ~asu v letech 1860-1862 Alois Krása (1828-1900)
aj. 54/ V případě Alfreda Hrdličky by nebyla pravděpodobně
vyloučena ani časová rekonstrukce pracovního režimu, jiní
advokáti naopak asi tolik vyhledáváni neb,11~. Nelze zapomenout, že někteří z pražských advokátd měli v r. 1887 již své
slavné procesy za sebou, např. Tomáš ~erný obhajoby NárodDÍ~h list~ a Pokroku či obhajobu Viléma Korbra r. 1869 v
tzv. petardové aféře, Karel Leopold Klaudy (1822-1894) obhajobu dr. Julia Grégra v r. 1862, bývalý středoškolský profesor Josef Stanislav Práchenský (1829-1893) obhajobu pokrokových novinář~ Prantiška Šimáčka, Vincence Vávry-Haštalského a Josefa Richarda Vilímka v padesátých až šedesátých letech apod., jiní na své úspěchy teprve čekali • .
Stranou zájmu pražských advokát~ i kandidát~ nez~táva
la ani publikační činnost odborná, žurnalistická i ryze li-
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terární. Z obsahu Právníka z r. 1887 to sice není zřejmé,
nebot zde nebyla vytištěna žádná jejich pojednání, jenom
praktické případy např. od Václava Škardy, Zdeňka Strobacha,
Vladimíra Braunera či Josefa Rdžičky, ale v delším časovém
úaeku a při širším výběru periodik zjistíme, že i v to~to
amiru ae mnozí hojně angažovali, a to nejen jako aut~ři,
ale též jako redaktoři a vydavatelé.
Na poli odborném je třeba zvláště zmír~t Jana Kučeru
(1838-1895} a Jakuba Škardu (1828-1894}, kteří v r. 1864 obnovili a do r. 1871 spolu s Karlem BUrgelem a advokátem Tomášem ~erným střídavě vedli Právníka, do něhož přispěli postupem času valnou měrou i čeští pražští advokáti z r. 1887,
zatímco jejich němečtí kolegové dali přednost časopia~ ve
své mateřštině, kam však psali i Češi, např. Antonín Auřed
~ček (1835-1898} do Juridische Blatter apod. Josef L. Beneš, Tomáš Černý, Edmund Kaizl (1836-1900}, Alois Krása, Rudolf Schmaus (1842-1896) patřili ke spolupracovník~ Riegrova slovníku naučného, do přípraY Ottova slovníku naučného,
vydávaného od r. 1888, se z této generace nakonec zapojil
pouze Emil Herrmann (1841-1892). V zahraničí ae proaadil
články z oboru patentového práva Julius Nejedlý.
Žurnalistice se věnovali na stránkách Národních listd
např. Jan Jirák (1848-1896) a Jakub Škarda, píšící i do Politik~ kde byl od r. 1878 krátce šéfredaktorem Jindřich Šolc
(1841-1916), v letech 1871-1874 redaktor Národního pokroku .
a v letech 1874-1876 Pokroku. Stati pražských advokátd bychom našli v r. 1887 nečekaně i jinde, např. v fteznických
listech, kde Josef Žalud rozebral Změny exekučního řádu.55/
Ve skupině novinářd, spisovateld a umělcd měli své stálé místo Alois Krása, Karel Motejl (1855-1925), od prosince
1887 člen Spolku českých žurnalietd, fejetonista Pokroku a
kritik v hudebním časopise Dalibor.5 6/ Již jako student byl
literárně činný Miroslav Krajník,
publikující r. 1867 v
Hálkových Květech, autor dramatu Roháč z Dubé (1880) a sbírky básní. Na jeho srážku s hostinským Vincencem Kallausem
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v Perlové ulici v r. 1877, ukončenou otištěním satirické
básně Hospodský hrubián čili Argausiáda aneb: Smutně pravdivá historie o sekantním traktéru, item o trýzněných hostech ••• v Ottově Palečku vzpomínal i po letech lgnát He7'rmann.57/
Publikační činnost, i když byla někdy honorov1ba, nebyla hlavním zdrojem příjmu pro advokáty, kandidét\im advokacie
však byle kromě způsobu, jak získat dobré jméno, i vítaným
přilepšerúm.

O majetkových poměrech advokátů a kandid átů advokacie
neméJne sice mnoho dokladů, obecně však můžeme říci, že jejich životrú úroveň byla různá podle pozice v advokacii i
dalších faktorů, mj. původu, věku, délky praxe, známostí,
rozsahu klientely, zaměření agendy atd. V rakouské volební
flouetavě, vycházející z principu nerovného volebrúho práva
podle cenzu, volili, příp. byli voleni advokáti většinou v
I. či II. kurii. Kromě informací o cenách advokáty kupovaných a prodávaných nemovitostí doplní náš obraz pražský adresář z r. 1884, z něhož plyne, kteří advokáti byli zároveň
majiteli domů. Jenom ze staroměstské skupiny měli kancelář
ve vlastním domě např. Vojtěch Bárta, Štěpán Klein, Josef
Neumann, Otto Roubal, Zdeněk Strobach atd. Ponecháme-li
stranou jmění•Samuela Nagela, získané z nepoctivého zdroje,
máme ·k dispozici i další zajímavá fakte. Leopold Katz (1854
až 1927) a Karl Hauschild (1844-1897) jsou jmenováni jako
mecenáši umění,5 8 / Karel Adámek (1843-1914) založil později
při ~eské akademii fond ve výši 200 000 K, předseda české
advokátní komory Josef Tragy daroval 4 000 zl. do fondu Dra
Josefa Tragyho, založeného 20. listopadu 1884 z přebytků
příspěvků pro pořádání advokátního sjezdu v Praze "ku podpoře nezaviněně v tísni se nalézajících advokátů" atd. 597 Dle
další zmínky se dne 22. prosince 1886 zloděj Edmund Braun
pokusil vykrást byt Aloise Jansy v Mezibranské ul. 13. 60 / Ze
správy v Hárodní politice vyplývá, h advokát, vedený mimochodem na seznamu od r. 1885, měl služku a kuchařku a že
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"v pokoji pana dra Jansy byl by měl zloděj bohAtý lov, jenže
byl v čas přerušen".
Vedle bohatých e ětaetných byli i chudí, např. vdova po
bývalém advokátu v Praze Joh. Voltrová "zemřela jako žet·rač
ka" v lednu 1887, 61 / nebo neětaetní, např. Šalomoun Pr~und,
kterému 29. prosince 1886 zemřela na tytus devětadv~cetiletá
manželka Hermína. 621
Postavení pražských advokát~ v advokátní organizaci v
Čechách, jejich účast na politickém a společenském životě,
v pražské samosprávě a zájmový ch spolcích odpovídala ekonomické situaci a prestiži tét o formálně otevřené sociální
skupiny.
Samosprávnou organizací českých a tedy i pražských adTokát~ a kandidát~ advokacie byla Advokátní komora Království českého, kterou tvořili všichni advokáti v Čechách zapsaní na listině advokát~. Minimálně jedenkrát za rok byla
svolána velná hromada, které ae 4. února 1887 účutnilo jen
53 člen~. 6 3/ Ba této sch~zi byly zvoleny orgány komory, tj.
výbor v čele s předsedou a místopředsedou, disciplinární rada, návladní komory, revizoři účt~ a zkušební komisaři při
advokátských zkouškách.
Výbor zájiětoval chod komory mezi valnými hromadami a
vedl agendu správní (např. jmenování zástupe~ chudých, zápisy do seznamu advokát~ aj.), hospodářskou i organizačně
právní (mj. vydávání nálezd a stanovisek). Disciplintrní rada řešila přestupky proti povinnostem povolání, cti a vážnosti stavu apod., návladní komory byl žalobcem v dieciplintrním řízení. V r. 1887 konala disciplinární rada 14 sch~zí
a 29 ústních řízení. Z r. 1886 zbylo 44 případ~, nových napadlo 70, za r. 1887 bylo vyřízeno 69 věcí, z nichž bylo
čtyřicetkrát rozhodnuto, že není d~vod k disciplinárnímu
řízení, 13 obviněných bylo osvobozeno, 2 zemřeli, 6 dostalo
písemnou d~tku, 7 pokutu a jednou byl sestaven výkon advokac1e.64/ Jmenovitě je nám znám případ Jindřicha Lichtenatern~
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kterému byla uložena pokuta 60 zl. ze "zámyslné zatajeni nedostatečné záruky, jaké poskytovala usedlost v příčině hypot é čního vkladu", který měl dokonce i soudní dohru. 65/
· V orgánech komory byla převaha pražských edvokát\1 v:irazná, ne bot předsedou byl zvolen Josef Tregy, místopř,:dse
dou Bedřich Wiener a ve všech orgánech měli Pražené ~topro
centní zastoupení, poměr Čechů a Němc\1 byl v pod~tetě vyrovnaný,66/
Kromě povinného členství v advokátní komoře spolčovali
se advokáti podle národnosti ve Spolku pražských advokát\1 67 /
v čele s předsedou Antonínem Ledererem (1840-1888) či ve
Verbend der deutschen Rechtsanwalte in Bohmen, 68 1 V záři
1887 se ve Štýrském Hradci konal VIII. sjezd rakouských advoká.tů, kterého se účastnili mj. Ludvik Aull (1831-1893) a
Antonín Auředniček. 69 / Kandidáty advokacie sdružovala Jednota kandidátů advokacie v Království českém. 70 /
Zatímco ve Vídni byl již v r. 1888 založen Pensionsverein fur Advokaten und Advoketenkendideten,7l/ v Čechách
se o této možnosti začalo uvažovat až koncem století. Přesto
již v r. 1887 existovaly podpůrné fondy, vedle fondu Josefa
Tragyho i Podpůrný fond pro advokáty, kandidáty advokacie a
vdovy i sirotky po nich,7 2/ Od r. 1875 fungovala i Unitas výpomocný spolek advokátních a notářských úředníků pro Království české, z jehož fondu bylo od začátku do 9, únore
1888 vyplaceno pro podporu v nemoci 1 105 zl., 350 zl. pohřebného a 440 zl. vdovám,73/
Pražští advokáti a kandidáti advokacie byli v r, 1887
zapojeni i do delších právnických spolků a organizaci, V
Jednotě právnické bylo koncem r. 1886 z 333 členů 218 advokátů a kandidátů advokacie,74/ koncem r. 1887 z 324 členů
213 advokátů a kendidátů.75/ Ludvik Aull byl na valné hromadě 28. ledna 1887 zvolen II. náměstkem starosty, Jan Růžička
a Emil Herrmann revimory účtů. V delším česovém období se
pražští advokáti a kandidáti účastnili aktivně besed, konali
· ' ''-l·y 8 ně kteří, např. Jen Kučera 8 Jakub ~karde, byli
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váženi pro zásluhy při založeni tohoto spolku. Spolek čes
kých právníků Všehrd soustředoval mladší generaci, tj. spíše
studenty, kandidáty advokacie a začínající advokáty.
Antonín Lederer byl zakladatelem Pomocného spolku nadace Jonákovy při české fakultě právnické a jeho předsedo:.1 v
r. 1887, kdy ve výboru byli i Antonín Auředníček, Ka~el Merek a Josef Sobička. 76 / Ve Společnosti pražské fe~ulty právnické pro vdovy a sirotky byl r. 1887 předsedou Ludvík Aull,
za členy ředitelství byli zvoleni Josef !ilsch, Jan Vaniček
a Eduard Zahn. 77 /
Mimo advokátní a právnické organizace a spolky se pražští advokáti projevovali též ve sféře politické. Ve skupině
z r. 1887 jsou zastoupeni staročeši, např. Eugen Eiselt, Jan
Kňl1n (1841-1904 ), Alfred Hrdlička, Josef Stanislav Prachenský, Jindřich Šolc , Rudolf Schmaus (1842-1896), mladočeši,
např. Josef Herold (1850-1908), Jan Podlipný, Jan Kučera, i
němečtí politikové František Schmeykal (1826-1894), "politický výstředník" Ludvík Bendiener,7 8 / Antonín Waldert aÚ.
Tomáš Černý byl povolán v r. 1902 za člena rakouské panské
sněmovny a i někteří další pražští advokáti dosáhli toho, že
byli dříve či později zvoleni do říšské rady nebo do zemského sněmu, že působili v zemském výboru apod. Začátkem r.
1887 např. naopak zemský výbor opusti li František Schmeykal
a Antonín Waldert, na jejich místa zasedl za kurii venkovských obcí Jakub Škarda a náhradníkem se stal Jindřich
Šolc. 79/
Významná byla účast advokátů ve správní organizaci Prahy a předměstí. Jindřich Šolc, původně náměstek starosty,
byl po smrti Ferdinanda Vališe zvolen 26. září 1887 a a.
října 1887 potvrzen do funkce starosty. 80/ V tomto úřadě se
vystřídali i další z našich advokátů, Karel Leopold Klaudy
v letech 1868-1869, Tomáš Černý 1882-1885 a Jan Podlipný
1897-1900. V městské radě zasedal Josef Mil de ( 18.39-1900),
jiní byli zvoleni do sboru obecních starších, mj. i jediný
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Němec Ludvík
ný v

Bendiener, odhlasovaný 26.

září 188~a

schvále-

říjnu 1887. 811 Na Královských Vinohradech byli členy

okresního zastupitelstva Josef Herold a Bedřich Jahn (1846
až 1917), na Smíchově Antonín Štěpnička, J. M. Fleischmann,
Bedřich Kaufmenn a Jan Sametz, v Karlíně Edmund Kaizl a Antonín Pavlíček. Téměř stoprocentní zastoupeni praxi ~~aají
cích Jředmistských ad~okátd • samospra•ě připomíD~ •eDkOYsk'
poměry, nebot mimo Prahu •áinoet a politická autorita ad•okát~ neb1la ohroio•tna silnou konkurencí dalších katesorií
prá~ník~ a •Jsokoikolsky •sdil&Dtch eeob.
Popaat široké mimopraco•ni a neprofesionální zájmy čle
naaí skupiny. jmenovat spolky a u. &st vhchny formy úča
sti advokátd a kandidátd ad•okacie ve společenském životě je
stftjn~ nemožné jako provedení výčtu správních rad, prdmyslových podnikd apod. Náaledující údaje proto budou i tentokráte pouze demonatrati•ním přehledem.
Na místě starosty Besedy měštanské • Praze vystřídal
Rudolf Schmaua • únoru 1887 Jindřicha Šolce, náměstkem star osty byl Alfred Hrdlička, 82 1 •e výboru Kěitanaké besedy na
Královských Vinohradech byl Bedřich Jahn,BJ/ starostou Hlaholu Jan Pleiscbmann, 84/ starostou pražského Sokole do své
smrti 9. října 1887 Karel Linha (1833-1887), jeho náměstkem
a později starostou Prantiiek ~ížek, •e výboru zasedali Rudolf Bílý a Alfred Hrdl1čka. 8 5/ Jan Pleischmann a Jan Rdžič
ka byli členy •f'boru družstva Hárodního divadla, 86 / .Antonín
Lederer do dubna 1887 pdaobil ve výbo1'1.t Spolku pro č eaké feriální osady, 87/ Tomál ~erný, činnf před zvolením pražským
starostou • sokolském hnutí, zdstal mimot o 1 jako osvědčený
ad•okát zástupcem Akademického čtenářského spolku,aa/ Alfred Hrdlička bezplatně zastupoval ~esk~u společnost pro
ttelebo•ání sahradnictví • Praze, 89 1 Leo Roubal byl ve výboru Ovocnickéhoapolku pro Královstvi české.90/ Mnozí ad•okáti byli členy Umělecké besedy a R•.tchu, ve výboru t1atřední
aatice školské nalezneme k r. 1887 jména Josefa Herolda,
n~
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Jana Podlipného a Rudolfe Schmeuae. 91 / K milovník~ hudby
patřili Jan Buchal, který jako violista vystupoval na komorDÍm koncer-tě pro členy J4ištanaké a Umělecké besedy JO. břez
na 1687 spolu s Antonínem Dvořákem,9 2 / d'le zakladatel A~a
demického okteta salonního a v r. 1679 předseda AkademiJkého
čtenářského spolku Karel Motejl a osobní přítel Bedř!cha
Smetany Jakub Škarda. K archeologii a muzejnictvi tíhli kromi Hugo Tomana (18J6-1896) i Julius Nejedlý a Leopold Katz,
který se v r. 1672 zasloužil o objevení Jistebnického kancioMlu.
Spolkového života německého a německo ži6ovského se
účastnila německy mluvící část pražských advokát~, např.
7rantišek Schmeykal byl předsedou spolku Deutsches Casino,
Bedřich Wiener předsedou německého školního spolku Deutscher
Schulverein, Šalomoun Preund byl ve výboru židovského spolku
Or tomid,9J/ Vojtěch Salz zastupoval pražský turnereký spolek atd. 94 /
Kromě spol~ zábavných účastnili se advokáti ve spoloích podp~ch, např. Julius Nejedlý byl předsedou ďstřed
ního spolku podpdrného pro dělnictvo práci hledající~95/ Jan
Zavadil po Jl let předsedou Radhoště - spolku podporovacího.
moravských, slezských a sloven8kých studujících v Praze, Antonín Waldert předsedou spolku Pensione-Institut tUr die
Mitglieder des kon. deutschen Landestheaters in Prag atd.
Jak vyplývá z ~edených informací, byla pražsk' advokacie v r. 1687 všestranně orientována a zaměstnávána. Vedle
stariích, zkušených a zavedených advokát~ p~obili předsta
vitelé mladší generace, která se plně prosadila až kolem
přelomu století. Rozbor reálných možností vstupu do advokacie a profesionálního uplatnění i ekonomického postavení
advokát~ a kandidát~ advokacie nasvědčuje tomu, že větší nadije prosadit se měli zájemci s dobrým finančním, rodinným a
společenským zázemím, které pomohlo v začátcích překročit
překážky, pro nepodporované stěží překonatelné. Ti, kteř' už

.
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byli zapsáni do seznamu advokátů, měli vcelku bohatý výběr
forem realizace, a tak stížnosti na konkurenci a malé příjmy
i úvahy c principu zv. numerus clausus se v pražském prostředí r. 1887 ukazují jako předčasné, nebot k "přelidnění
advokacie" došlo snad až počátkem našeho století. 96 /
Přestože k r. 1887 bfly mezi pražskými advokáty osobnosti nej různějších typů a povah, byli zástupci ad~okátského
s t avu vyhledáváni téměř všichni nejen jako právníci, ale i
jako politikové, podnikatelé a reprezentanti společenského
živ ota. I když se žádný z 225 pražských advokátů, kteří
vstoupili v aktivitě do r. 1888, "nestal vůdcem národa", 971
jako celek tvořili neodmyslitelnou součást buržoazního státního mechanismu a oporu tehdejší vládnoucí třídy.

Poznámky
1/

Základní informace podávají

např.

L. Bianchi a kol.,

DějinJ 5tátu a práva na území eeskoelovenska v období

2/

J/

kapitalismu. I, 1848-1918. Bratislava 1971; J. Janák,
Vývoj správy v ěeských zemích v epoše kapitalismu. I,
Období 1848-1918. Praha 1965; v. Vaněček, České právnictví za kapitalismu. Praha 1953; týž, Dějiny státu a
práva v Československu do r. 1945. Praha 1975.
Srv. zejména R. Degré, La formation des avocats en
l'époque capitaliate. In: Právnická vzděla
Hongrie
nost na SloVensku (1848-1971). Materiály z konterencie
k 50. výroěiu vzniku Právnickej fakulty univerzity Komenského v Bratislavě (Smolenice 2.-4. novembre 1971),
Bratislava 1975, s. JJ9-J48; I. Homola, "Kwiat spoleczenstwa ••• " Struktura spoleczna i zarys polozenia inteligencji krakowskiej w letech 1860-1914. KrakÓw Wroctaw 1984, s. 271-296.
Srv. E. Koerner, O postavení advokacie v ústrojí státním a spoleěenském. Příspěvek k otázce r~formy advoka-
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4/
5/
6/
7/

8/
9/
10/

llí

12/
13/
14/
15/
16/

17/
18/
19/

20/

cie. Praha 1904, s. 9-10.
Srv. I. Homola, Kwiat, s. 272.
Srv. K. Nosek, O cílech a prostředcích reformy ad~oka
cie. P.R 3, 1902, s. 122; Právník 16, 1877, s. 107.
Srv. I. Homola, Kwiat, s. 272.
Srv. Zpráva o činnosti výboru a disciplinární re~y komory advokátní v král. Českém v r. 1886. Pré.•;ník 26,
1887' s. 63.
Srv. Valná hromada ad~okátní komory pro král. České.
Právník 27, 1888, s. 133.
Srv. Právník 26, 1887, s. 108, 216, 432, 467, 612, 683
až 684, 828.
Srv. Adresář král. hl. m. Prahy a sousedních obcí. Praha 1884, II. oddil, s. 3-4.
Osobní údaje, není-11 uvedeno jinak, jsou čerpáDy z Ottova slovníku naučného a z přehledu M. Navrátila, Almanach československých právník~, Praha 1930. Tyto práce
nebudou z ddvodu úspornosti proto dále citovány.
Srv. Adresář· , I. oddíl, s. 462; Prá~ník 24, 1885, s.
720.
Srv. např. HN č. 322, 22. 11. 1887.
Srv. M. Na~rátil, Kalendář právní~ 1903. Tábor 1902,
s. 137-140.
Srv. E. Ott, Soustavný úvod ~e studium nového řízení
soudního. I. Praha. 1897, s. 198.
Srv. Zpráva o valn' hromadě advokátní komory králo~at~í
Českého dne 4. února 1887 odbývané. Prárník 26, 1887,
a. 104; NP č. 29, 29 • . 1. 1887 atd. Německá jména uvádím
podle praxe z r. 1887 ~ české podobě.
Srv. Zpráva, Právník 26, 1887, s. 63.
Srv. Valná hromada, Právník 27, 1887, s. 133.
Srv. J. Havránek, Pokrokové hnutí student~ na počátku
devadesátých let 19. století. In: Čtení o universitě
Karlově, Praha 1976, s. 97.
Srv. Právník 24, 1885, s. 324, 360.
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21/ Sn. např. HN č. 316, 16. ll. 1887; č. 321, 21. 11.
1887.
22/ Srv. např. NP č. 127, 8. 5. 1887; HN č. 126, 7. 5.
1887.
23/ Srv. např. HN č. 238-241, JO. 8. - 2. 9. 1887; č. 243,
4. 9. 1887; č. 245, 6. 9. 1887; č. 247, 8. 9. 1Sd7; č.
251, 12. 9. 1887; ě. 271, 2. 10. 1887; č. 27í, 8. 10.
1887; č. 267, 18. 10. 1887; č. 312, 12 . 11. 1887 apod.
24/ Srv. např. UP č. 43, 12. 2. 1887; č. 69, 10. 3. 18E7
aj •

25/
26/
2?/
28/
29/

30/
Jl/
32/
JJ/
34/
35/

)6/
37/
38/
39/
40/
41/
42/

Srv. např. NP č. 24, _24. 1. 1887; HN č. 26, 26. 1. 1887;
č. 60 , 1. 3 • 1887 aj •
Srv. F. Storch, Řízení trestní rakouské. Praha 1887, s.
315-316.
Srv. NP č. 100, 10. 4. 1887.
Srv. NP č. 27, 27. 1. 1687; Zpráva, Právník 26, 1887,
s. 68.
Srv. např. NP č. 8 (příloha), 8 . 1. 1887; č. 20, 20. 1.
1887; č. 118, 29. 4. 1887; č. 133, 14. 5. 1887; Česká
pelitika k č. 41, 10. 2. 1867 atd.
Srv. NP č. 162, 14. 6. 1887.
Srv. HN č. 250 (příloha), 11. 9. 1887.
Srv. např. HN č. 275, 6. 10. 1887.
Srv. E. Ott, Soustavný úvod, a. 204.
Srv. NP č. 69, 10. 3. 1887.
Sn. např. HN č. 58, 27. 2. 1887; č, 127, 8. 5. 1687;
č . 245, 5. 9. 1887 atd.
Srv. E. Ott, Soustavný úvod, a. 197.
Srv. V. Vaněček, České právnictví, s. 121.
srv. m~ č. 68, 9. J. 1887.
Srv . např. HN č. 80, 21. 3. 1887.
Sn. např. HN č. 92, 2. 4. 1887; NP č. 92, 2. 4. 1887.
Srv. např . HN č. 47, 16. 2. 1887; NP č. 49, 18. 2.
1887.
Srv. např. NP č. 136, 18. 5. 1887.
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43/
44/
45/
46/
47/
48/
49/
50/
51/
52/
53/
54/
55/
5G/
57/
58/
59/
60/
61/
62/
63/
64/
65/
66/
67/
68/
69/
70/
71/

Srv. např. NP č. 41, 10. 2. 1867.
Srv. např. HN č, 241, 2. 9. 1887.
Srv. např. NP č. 172, 24. 6. 1887.
Brv. nepř. HN č. 315, 15. ll. 1887.
Srv. např. HN č. 153, 5. 6. 1887.
Srv. HN č, 253, 14. 9. 1887.
Srv. HN č. 271, 2. 10. 1887.
Srv. HN č. 27, 27. 1. 1887.
Srv. HN č, 244, 5. 9. 1887.
Srv. Česká politika k č. 151, J, 6. 1887.
Srv. např. HN č. 55, 24. 2. 1887; NP č. 156 (příloha),
8. 6. 1887 atd.
Srv. např. NP č. 88, 29. J, 1887.
Srv. mj. anotaci v HN č. 237, 29. 8. 1887.
Srv. HN č. 338, 8. 12. 1887.
Srv. I. Herrmann, Před padesáti lety. I. Praha 1926,
s. 49.
Srv. M. Navrátil, Almanach, s. 7.
Srv. ďstřední věstník advokátní komory v království
Českém (dále jen ďstř. věstník) 4, 1908, s. JJ-)4.
Srv. NP č. 9 (příloha), 9. 1. 1887.
Srv, NP č. 24, 24. 1. 1887.
Srv. NP č. 5 (příloha), 5. 1. 1887.
Srv. Zpráva, Právník 26, 1887, s. 103.
Srv. Zpráva, Prá'Y.ník 26, 1887, s. 66.
Srv. m~ č. 56, 25. 2.- 1887; č. 58, 28. 2. 1887.
Srv. Zpráva, Prá'Yník 26, 1887, s. 103-104.
Srv. např. NP č. 29, 29. 1. 1887 aj.
Srv. např. ďstř. věstník 5, 1909, s. 42; PR 9, 1908,
s. 81 aj.
Srv, Právník 26, 1887, s. 610; M. Navrátil, Almanach,
s. 21.
Srv. např. NP č. 26, 26. 1. 1887; HN č, 26, 26. 1. 1887,
Srv. J. Strejček, Založení pensijního fondu pro advokáty. Časopis českých advokátů 1, 1899, s. 18.
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72/ Srv. ďstř. věs nik 4, 1908, s . 3J-J4.
73/ Srv. NP č. 40 , 9. 2 1888 .
74/ Srv. Zpráva o vaJ é hromadě
4vnické jednoty v Praze
odbývané dne 25. ' edna 18<7. Právník 26, 1887, s. 7Gn.
75/ Srv. Zpráva o val né hroma dě Právnické jednoty v Praze
odbývané dne 9. 2. 1888 . Práv ní k 27, 1888, s. 7jn.
76/ Srv. Prá•ník 26, 1887, s. lo ~ .
77/ Srv. Prá~ník 26, 1887, s. 323.
78/ Srv. HN č. 83, 24, 3, 1887.
79/ Srv. např. Národní listy č. 19 (příloha ), 20. 1. 18&7;
HN č. 28, 28. 1. 1887 atd.
80/ Srv. např. HN č. 287, 28. 9. 1887; č. 285, 16. 10.
1887 atd.
81/ Srv. např. HN č. 265, 27. 9. 1887.
82/ Srv. např. HN č. 35, 4. 2. 1887; Česká politika k č.35,
4. 2. 1887 atd.
83/ Srv. např. HN č. 73, 14. 3. 1887.
84/ Srv. např. HN č. 56, 25. 2. 1887.
85/ Srv. např. HN č. 93, ). 4. 1887; NP č. 95, 5. 4. 1887;
HN č. 279, 10. 10. 1887 atd.
86/ Srv. např. NP ě. 17, 17. 1. 1887 aj.
87/ Srv. např. HN č. 109, 20. 4. 1887 atd.
88/ Srv. J. Thon, Počátky městské knihovny. PSH 1969-1970 ,
s. 161.
89/ Srv. např. HN č. 88, 29. 3. 1887.
90/ Srv. např. HN č. 87, 28. 3. 1887.
91/ Srv. např. HN č. 318, 18. 11. 1887 aj.
92/ Srv. NP č. 88, 29. 3. 1887.
93/ Srv. HN č. 316, 16. ll. 1887.
94/ Srv. HN č. 57, 26. 2. 1887.
95/ Srv. např. HN č. 22, 22. 1. 1887.
96/ Srv. též J. Strejček, Založení pens. fondu, s. 16.
97/ Srv. E. Chalupný, Advokát a advokacie jako zřízení prá?DÍ a sociální (Právní a sociologické rozbory. Praktické
rady a pokyny). Praha s. d., s. 9.

Příloha

Seznam pražských

advokát~

k 31. 12. 1886

Adámek Karel, Aull Ludvík, Auředniček Antonín, Bárta Vcjtěch, Basch Heřman, Bayer Jan, Bělský Václav, BandiPaer Ludvík, Beneš Josef Leander, Bergman Konstantin, Bilý Rudolf,
Bischoff Antonín, Brandeis Jan, Brauner Vladimír, Brdičzka
Ignác, Bretschneider Jan, Bruner Jan, Budil Ferdinand, Buchal Jan, Claudi Karel, ~erný Tomáš, ~ížek František, Dašek
Josef, Duschenes Bedřich, Duschenes Julius, Dworský František, Eger Ferdinand, Eiselt Eduard, Eiselt Eugen, Fausch Antonín, Feigel Josef, Feitis Jindřich, Fischel Šalomoun,
Fischmann Jindřich, Fleischmann J. M., Flogel Julius, Fluss&r Artur, Frank Marek, Prankel Richard, Preund Šalomoun,
Frič Vojtěch, Fučík Matouš, Gallus Albert, Goldreich Otto,
Goldschmid Alfred, Goliath Ludvík, Goppold Jan, Goschler Bohumil, Gratz Moric, Gundling Eduard, Hammerschlag Moric,
Hancke August, Hánl Linhart, Hauer Josef, Hauschild Karel,
Havlík Josef, Havránek Vilém, Hecht Viktor, Heitler Moric,
Helminger Karel st., Helminger Karel ml., Herold Josef,
Herrmenn Emil, Hlaváč Josef, Hlavatech Karel, Hochmann Josef, Hradecký Josef, Hrdlička Alfred, Hurych Matěj, Jahn
Bedřich, Jansa Alois, Jedlička Adolf, Jirák Jan, Kabeš František, Kafka lloric, Kahn Ludvík, Kaizl Edmund, Kareš Jan,
Kaufmann Bedřich, Kautmann Vojtěch, Katz Leopold, Kauders
Sigmund, . Kiemann Antonín, Kiemann Jan, Kirschb~um Bedřich,
Klaudy Karel Leopold, Klein Štěpán, Klepech Jindřich, Konrad
Gustav, Korbl Vilém, Kottner Antonín, Krajník Miroslav, Krása Alois, Krása Julius, Krekule František, Krůtzner Emanuel,
Kučera Jan, KUhn Jan, Kulík Justin, Kvíčala Antonín, Lasch
Koppelmann, Lederer Antonín, Leipen Maxmilian, Lichtenstern
Adolf, Lichtenstern Jindřich, Lichtenstern Moric, LiDha Karel, Lobl Maxmilian, Loffler Karel, Marek Karel, Marterer
František, llascha Otakar, Melnik Jul i us, Milde J osef , Mil de
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Ottokar, Motejl Karel, Nack Jan, Nejedlý Julius, Nessel Vil&m, Neumann Gustav, Neumann Josef, Nowak Vilém, Nowotny
Adolf, Osborne Jindřich, Pavlíček Antonín, Petschek Isidor,
Pick Ludvík, Pixis Rudolf, Plaček Boleslav, Podlipný Jan,
Pokorný· Samuel, Polek Jan, Pollak Arnošt, Pollak Moric, Pollak Robert, Popel Václav, Popper Alfred, Popper Altrr.~ Josef, Popper Julius, Porges Jost~ Práchenský Josef Stanislav,
Příbram Otto, Raubal Leo, Reichenstein Joachim, Reiss František, Reiss Jan, Reitler Antonín, Rihl Augustin, Rilke Jaroslav, Ritter František, Robitschek Nathan, Rosenbacher Arnold, Rosenbacher Eduard, Rosenbaum Jindřich, R~iička Jan,
Rdžička Josef, Sachs Da.id, Sametz Jan, Schedlbauer Václav,
Scheller Ludvík, Scherks Karel, Schmaus Rudolf, Schmeykal
František, Schmidt Robert, Schneider Sigmund, Schubert Egon,
Sr~ulhof Richard, Sarěek František, Sobička Josef, Sollner
František, Spitzner Vojtěch, Srb Vladimír, Stein Sigmund,
Steiner Jakub, Steinhard Adolf, Strobach Zdeněk, Suda Gustav, Svátek Vavřinee, Škarda Jakub, !olc Jindřich, Štěpnička
Antonín, Taussig Siegfried, Thorsch Ludvík, Tilsch Josef,
Toman Hugo, Tragy Josef, Tonder Ferdinand, Turnwald Emil,
Ullmann Richard, Urban Moric, Volkelt Jan, Waldert Antonín,
Vaniček Jan, Wanka František, Wantoch Julius, Vašatý Jan,
Werunský Vojtěch, Wien Ignác, Wiener Bedřich, Winter Gustav,
Vlčak. Jan, Vojáček Josef, Wurzel Josef Alois, Z'branský Stanislav, Zahn Eduard, Zavadil Jan, Znojemský František, !alud
Josef, !alud Šalomoun.
Advokáti,

kteří

nastoupili v Praze a

předměstích

v r. 1887
Ducke Emanuel, Dvořák Václav, Eialer Josef Arnošt, Fischel
Karel, Grimm Karel, Jakesch Karel, Kind Ludvík, Langer Eduard, Bagel Samuel, Podubecký Emanuel, Saar Otto, Salz Vojtich, Sachs Koric, Spindler Josef, Wollin Benedikt
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V r. 1887 ubyli
úmrtím - Beneš Josef Leander, Eieelt Eduard, Linha Karel,
lagel Samuel, Wiener Bedřich;
přesídlil - Scheller Ludvík;
~ymazán ze seznamu - Ullmann Richard
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Stanislav

Ba 1 í k

Prager ~~wa1te vor 100 Jahren (1887)
Zusammenfassung
Kit punktuellen Unterauchungen bemUbt sich d~. ~eer Beitrag dia Tatigkeit, die sozia1e und gesellschaft1iche Stel1ung der Prager Anwa1te vor 100 Jahren darzuste1len. Dazu
wurden in den Rechtavorschriften, Lehrbuchern, fachspez1f1schen Arbeiten, Rechtszeitschriften, Zeitungen und Enzyk1opadien veratreute Quellenangaben benutzt.
lm Jahre 1887 war der Zutritt zur Advokatur formell
jedem moglich, der bestimmte gesetzliche Bedingungen erfUl1te. Der Bewerber mUOte sine Bestatigung uber das Wohnrecht in einem osterreichischen Lande vorlegen und vo11j&hrig und selbstberechtigt sein, er mUOte aut juristiechen Gebiet promoviert, die AdvokaturprUtung erfolgreich
abgelegt ha ben und eine siebenjŠhrige Advokaturpraxis nachweisen. In dia bei der Aowaltekammer des Konigreicha
BOhmen gefUhrte Aowšlteliste wurden anfange des Jahrea
1887 genau 209, am Jl. 12. desse1ben Jahres 217 Anwalte
tschechiecher und deutscher Nationalitat eingetragen. Die
Analyse der realen Moglichkeiten zur Erlangung der Advokatur und Berufeberechtigung wie auch die Analyse der realen
gesellechaft11chen Stel1ung der Aowalte und Aowaltskandidaten bewies jedech, daG Bewerber aus finanziell gut ges~ell
ten Pami~ien und mit gesellschaftlichen Beziehungen grčGe
re Ausaichten hatten, sich durchzusetzen. Wenn es ge1ang,
sich selbetandig zu machen, dann etand sine reiche Auawahl
von Betatigungamoglichkeiteo offen, denn die Vertreter des
Advokaturatandee wurden in Prag nicht nur ale Juristen betrachtet , sondern a~ ale Politiker, Unternehmer und Vertreter des offentlichen Lebens. Unter den Prager Anwalten
des J 8 hrea 1887 waren Personlichkeiten aehr unterschiedli-
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eben Charaktere, veracbiedeDer Facbepezialiaieruag und
mit unterschiedlicben Interessen auBerbalb der eigentlicben beru!licben Tati&keit. Die Gruppe der Frager Aawalte bildete ale Ganzea einen bedeutenden Beetandtei1 dea
bourgeoiaen Staatemechaniamue und eine Stutze der berrecbenden Klaase. Das geeamme1te Materia1 konnte nebeA 4er
!Aa1yae der Advokaturbedingunaen des Landea und der Biograpbien bedeuteDder Anwa1te ein Auegangapunkt
die
irforachun& der tacbecbiachen Advokatur in den Jahren
1868-1918 sein, die biaher auBerba1b dea Intereaa .. der
Reobtegeechichte ataDd. iin Namenverzeiobnis der Frager
Aawa1te aus dem Jahre 1887 acb11eGt den Beitra& ab.
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Jaroslava Id e n d e 1 o v á
JOSEF MA~TKA A RODINOVA vfSTAVA V PRAZE
(Korespondence se Stanislavem Suchardou r. 1902)
;

Převážnou část

.,
\

zpracovávaného fondu Spolku ~~t~arných
uaělcd Mánes tvoří jeho výeta~ni činnost. V r. 1902 uspořá
dal spolek výstavu francouzského sochaře A. Rodina. Jeinim
z hlavních iniciátord této výstavy, přesahující svým významem pražské poměry, byl český sochař Josef Mařatka, který
přijel do Paříže jako stipendista v r. 1900, právě v době
příprav a konáni světové vtstavy. Tehdy vystavoval Rodin v
pavilonu na náměstí Alma, kde se s jeho dílem Kařatka seznámil, stal se jeho naděeným obdivovatelem a později i žákem.•
Edici tvoří vybraný soubor Kařatkovy korespondence určené starostovi spolku Mánes sochaři Stanislavu Suchardovi.
Dovídáme se zde o okolnostech, které vedly k pražské výstavě
a ~iiíme, jak silný obdiv choval Kařatka k Rodinovi e zároveň jak velká byla Kařatko~a snaha povznést české umění a
prospět spolku, jehož byl členem.
Pro výstavu byl postaven výstavní pavilon u vchodu do
zahrady Kinského podle návrhu architekta Jana Kotěry. Tento
provizorní dřevěný p~ilon zdstal o~iciální výatavní budo~ou
spolku Mánes až do r. 1914, a to i přes četné snabJ pražského magistrátu a smíchovské městské rady o jeho zbourání.
Tato výstava se stala daliím přínosem k upevnění česko
francouzských uměleckých a kulturních stykd, které se projevilo ~ dalěí ~ýstavní činnosti a orientaci spolku Mánes.
Pro edici byla použita při přepisu textd transliterace,
která nám po.dže přiblížit a nezkreslit představu o Kařatko
vě osobnosti, která se v této korespondenci projevuje vpravdě nespoutaně.
Dopisy jsou psány ve velkém spěchu, ěpatně
čitelné, většinou bez dodržování pravidel pravopisu a prozrazují silné zaujetí pro věc •
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Edice
AMP, SVU Mánes, 8.1.

:P o n d ě 1 í

I

NOTE a/ Ještě ne

24. febr:t.dr 1902

Milý Suchardo Juliuael
Tak T~dj liebesbrief jsem dostal dnes, za něj! ti všecky ruce líbám, hned jsem to obškrábnul a zejtra s tím pdjdu
na Rakouský ambasaderiamt. Těch 50 korun za kolik ti časem
pošlu nebo to připište Rodinov! jak chceš, tak dost s tou
vojnou neb já vím že teko hovory moc nemiluješ.
Poslechni Stando!
Chcete do Prahy na výstavu taky Victora Huga toho velikáho
~e skut velikosti
c e 1 o u a k u p i n u v sádře? Vejde
ae Vám tato do Vašich místností? hoši co zde byli a viděli
~ýsta~u Rodinovu na placu Alma ti mohou říct ty rozměry jak
to asi bJlO ~eliké. myslím že by se Vim to tam taky vešlo.
A1 e
r o z u mě j
d o b ř e l muselo by se o to paát
directně na Rodina a sice obratem pošty poněvadž všecko už
ae u apeditera zabaluje a muselo by se asi takto ~ tomto
amJSlu napsats že jsem Vám poslal seznam těch věcí co p. Rodin posílá do Prahy a že byste jeitě ho prosili, poněvadž
te! právě jsou ty s 1 a v n o s t n í
d n i
p a má t n í
V 1 c t • H u s a (kdyby Vám zepdjěil ještě tu
ohrOIIIDOu b/ a krásnou c/ skupinu Vict. Huga, určenou pro Lucemburskou zahradu. v sádře. Tak trošku podkoufit rozumíš?
nezapomeň (I) myalím že to z radosti udělá.
I x p o s i t 1 o n
d e P r a g u e
toto vše přijde do Prahy!
1 Tete de Rocheford
2 Adonis
sádra
3 Bourgeois de Calais
4 La Terre
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5 La Terre avec la Lune
6 Le Home et sa Pense
7 St. Jean
8 La Muse pour Victor Hugo

9 Polyfon
10 Eve

ll St. Jean {hlava)
12 Balzac {hlava)
13 Reaurection

bronzy

14 Da1on avec Co1on který musíte dát dohromady
15 la1guiere - buste
sádra
16 Genie, grand figur platr pro monument Puvis Chavanes
21 Grand Cedre Desine
14 Petite "
"
j s o u
a 1 e
5 plagátd {afiches) lxpoziton Rodin, t y
n a
p r o d e j I
jestli myslíš že se jich hodně prodá piš pošle se jich víc.
Hezapomeň všechny zprávy d/ v n o v i n á c h co se ttěe
t'to výstavy Rodinov' v Praze uschovat a pak Ro4. poslat zároveň pak
t o t o g r a f i e aby viděl, jak jste to
uspořádali, a taky vernisáž fotografii s lidstvem v
p r vn í
d e n
v ý s t e v y.
Včera jsme byli uvítat Prežáky na gare de Sied Mucha
Vácha DO a mi bylo to ohromné volalo se Vive Tchegui vive la
Boh'm D a u a e t Srb no báječně krásné.
Tak jsme to pozorovali s Muchou a jeden francouz se nás ptal
co to je co to křičeji jestli e vive le Boer jestli jsou to
Bdři. no to ale byla výjimka, všechny tady žurnály psaly báječně krásně, p. Smidt Bouchez měl dokonce přednášku o Če
ších.
Tak brzi nám odepiš
Srdečně tě zdraví
Tvdj Jules Mařatka
Pozdravuj Slavíčka Antonína kačebe už mi nepíše snad se ura-

I...... ..·... ... / -

•
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zil t.dli psaním.

ďterý e/

Mi 1 ý

S t a n d o l
Jak ~íš, máme zde tyto dny slavnosti Victora Huga sna~ taky
víš,že Conaeil Municipalis městská rada Pařížská ~~jednala
buatu v. Hugovu u Rodina pro tuto slavnost f/ tak pan Rodin
udělal tu bustu s pideatálem sakumpak se sloupem no když to
vše bylo zkoušeno tak městská rada Pařížaká t o r e f u z o v a 1 a a přijala relief (a Hugem jako žebrákem) od jiného kumštýře mr. Br. zde ti přikl. fotogr. že tedy Rodin
žádal 2 500 f r . a ten druhý jen 500 tr. Taky ještě jedna
prasečina od Bariase bude zde odhalena s vícero figurama
pfilepenýma na hromadu kamení. No to trochu zase dobr,ho Rodina dojmul o.
Mám zde přítele Limeta malíře, který je přítel velký
Rodina a Rodindv miláček, tea mi řekl, že bych mohl říci Muchov i , aby te! přivedl Če chy ti co přišli sem k Rodinovi vidět Huga Rodinova , že by to byla jakási satisfakce. zároveň
n o a pro radu pařížskou, že by tím byl Rodin velice potě
šen poněvadž vdbec Rod. se zajímá o Čechy (tea ta výstava) a
že zde maje mně u Rodina sv'ho kompatriota.
Tak dnes jsem vyhledal milého Muchu štěstí jsem měl
ohromné, ale Bdh tomu dal, že jsem ho ještě zastihl ale již
na ulici. Tak jsem mu to řekl ovšem že byl Mucha hned proto
a povídal že to je dosti choulostivé poněvadž Češi byli pozvaní od městské rady Pařížské a tea pdjdou k Rodinovi na
Huga, ale hned řekl, že to pdjde p o n ě v a d ž m á m e
v ý s t a v u R o d i n o v u v P r a z e t a k
ž e t a m přijedou jako skrz taky ní a že je tam přivede
taky jim to ještě dnes řekne ohledně té výstavy naší Rodinovl v Praze, o které zajisté oni nic nevědí.g/ Dr. Heveroch
ten to sice už ví dávno a přijde taky ještě s jinýma doktorama chtěli přijít samy již řekl že napíše Rodinovi tea ale
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to Mucha aaranžuje že přijdou všichni Češi pohromadě, doktoři a městskou radou pražskou.
Tak pan Mucha je velice štaatný že máme - že dostane
Rodina do Prahy a přeje Vám mnoho zdaru, by výstava dobře
dopadla, zde pak v Paříži máte v Muchovi druhého do'brér.o tahouna pro naši věc. Byl u pana Limeta dnes se mnou P řekl mu
vše co je Praha no jako dobrý Mánesák jak bude v~tán Rodin v
Praze a význam celé výstavy a že tím zase budeme moci pořá
dat jako revanche výstavu českou zde v Paříži. le Praha je
středisko že do Prahy přijdou spíš navštěvov&telé z Budína
a v~bec z Vídně odevšad než do jiného města jak Slovani tak
Běmci.

Ovšem toto vše se dozví pan Rodin neb p. Limet mu to

jistě vše dnes řekne (řekl nim že tam k němu hl te! zaskočí.
Bo a až přijde llucha • oh/ hažáJcama t vám tak odem to
bude slavnostní neb pan Rodin Muchu zná a cení si ho jako
lr.ullitýře jak jsem tak už vícekrát zaslechl, no a Mucha bude
si moci s ním přeci jednou pořádně o té výstavě naší popovídat, což se nám dosavad nepodařilo tak te! taky budeš rozumět proč máte žádat toho velkého Victora Huga do hahy, aby
když ne tady to vyhrál v hazel
hle! aby se Vám tam vešel třeba rozbourejte dvéře.
Odepiš tedy dobře hned p.Rodinovi.
Ba seznamu taky doatanete ceny co každý verk koštuje tak
hle!te at se něco střelí v Praze. ai tam něco z~atane na
památku.
Hned ti napíšu taky jak d o p a d n e s
č e c h a• a a ž p ř i j d o u k
n á m
aáte ten obrlicht?
Tak na zdar!
Se srdečným pozdravem
Tv~j Mařatke Julius
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5. Mars 1902
Milý Stando!
Dnes po ~elikých slavnostech jak Hugových tak Českých zde v
Paříži které tak s~ěle dopadly že to ani nemohu napsat,
přichází tea řada na nás abychom to co zde dělali Pranr.ouzi
pro ~echy oplatili mi Francouzdm. Psal jsem ti již !~ Češi
pražaké delegace byli u pana Rodina v ateliéru v raříži (p.
Srb který žádal Vict. Huga pro Prahu a ty ostatní) v Meudoně, byli jim pozvaní a taky pan Mucha je přivedl. ~čera byli zde v Meudoně, čekal jsem je na dráze přijeli v 10 a pdl
přišli páni: p. Šubrt, p. Čenkov, p. Mucha, dr. Heverech,
Skalička a ještě vícero (vyjímaje p. Srba který odjel) doktord, pak malíři Dvořák, Dědina, Vochoč.
Sestupujeme z dráhy a jdeme pěšinou našemu velkému obydlí
~ana Rodina vidím jak nám jde naproti povídám našim, hleate
pan Rodin již jsme se přiblížili pan Rodin zdraví nás mi jeho. vzájemné představování pan Rodin je šiasten a ovšem mi
taky na nádvoří již nás očekává paní Rodinová a malá Zezet
(Rdženka) Vstupujeme do velikého ateliéru (co byl na placu
Alma) pan Rodin ~še okazuje vysvětluje pak jdem do druhého
ateliéru do třetího, do čtvrtého do pátého no vidíme všechny
jeho poklady. Nastává ardečné rozloučení pan Rodin ještě se
podepisuje panu Šubrtovi na památku a již na pozvání p. Šub:rta a p. Muchy ž e
p ř i j e d e
d o P r a h y
n a
o t e v ř e n í výstavy přisvědčuje slíbil že do Prahy při
jede sám ještě podotknul že pošle ještě jednou tolik věcí do
Prahy které dá ihned odlíti, jenom že prosí o trochu · času,
te! se mu to vysvětlilo že je třeba by výstava byla otevřená
brzy dokud se lidi nerozjedou na prázdniny tak konec koncd
je že výstava se otevře 1 •
k v ě t n a
k t e r o u
o t e v ř e o s o b n ě
p a n R o d i n a věci jestli
nedojdou do té doby tak těmito se později výstava doplní.
~ ě Mařatku pak pozval pan Rodin bych ho do Prahy doprovodil
tak tak pojedu s ním a přijedu zase konečně po dlouhé době
mezi Vás. Pak ještě se tázal pan Rodin jaké to jsou místnosti ty naše v Paláci Nádherného jestli jsou dosti velké a
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dobi·e osvětlené na to ovšem jsme mu museli odpověHt 1 L. e ::J i
nebudou, ale že k této veliké výstavě se asi zvolí v e l p a 1 á c n a v ý s t a k ý
p r ů my s 1 o v ý
v i š t i, tento taky zajisté bude jediný v kterém se tato
ohromná výstava bude moci aranžovati. Jak pak pravil nf.m pan
radil Šubrt že ten průmyslový palác že se nám zajist0 propůjčí.

Tak tea k věci samé. Ti páni tea přijedou de Prahy budou
schůze, pan Šubrt ze Uměleckou besedu nám řekl že beseda
půjde Vám vstříc podporou a vším zajisté že Jednota se přidá
taky neb jedná se tu by p a n a R o d i n a
p ř i j a 1 a
c e 1 á
P r a h a
c e 1 á n a š e
z e m a
t a k y v š e c k y
k u mš t ý ř s k é
s p o 1 k y
b e Z r O Z d Í 1 Ů
C e 1 ý
e e S k ý k U m Š t.
poněvadž jen společnýma silema se nám tato velká úloha podaří, bude to první Česká národní kumštýřská slavnost (která
jednou jek se pamatuji již začínala, ale zase se rozešla).
Bude to světová událost kterou se cizina upozorní na nás
na naši Prahu, tea už byl začátek zde v Paříži už vědí Prancouzové kdo jsou ti Češi tea už si nás nebudou plést s Maaarama ale ještě nevědí, jak jest to s kumštem u nás a tímto
ukážeme, koho si vážíme a kdo si váží nás, a že z toho bude
výsledek ohromný pro naše umění to mi netřeba podotýkat.
Tato slavnost pak se rozšíří pro všechny naše ostatní
státy, k nám budou jezdit vlaky s cizincema s Rusama a našima Němci by viděli u nás výstavu dosav. největší v cizině
výstavu Rodinovu.
Te! ta reklama jaká bude, budou psát všechny žurnály, francouzští žurnalisti přijedou zajisté s námi, tea budou muset
b ý t
p 1 a g á t y plagáty né jen u nás, ale i zde v Paříži a tu
m y s 1 í m že jediný který tyto nám zaopatří
bude náš dobrý a jediný, pan 'M u c h a • který jediný to je
co toto celé dal dohromady beze všech dlouhých konkurzů bude
to to nejlepší a nejrychlejší, uvažte to dobře e napište po
úradě brzy p. 'Muchovi zdali by si to vzel ne starost a taky
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jen tím uspokojíte a zavděčíte se panu Rodinovi poněvadž pan
Mucha je jeho miláček a bude mu pozýrovat jak pan Mucha po!ádá ihned, Vy víte dobře p. Mucha co práci zde pro nás že
je to náě největší nejznámějěí zde kumitýř nejlepěí pol:ttik
a neúnavný činitel pro eeskou věc.
Pravil mi dnes že v dny slavnostní i/ v Praze ~Aad bude
~ Palestýně ale že jenom v pádě odjede j/ když tv vše u~idí
že to jde v pořádku, ale já doufám a myslím že se nesklamem
že pan Mucha přijede k/ taky e Dáma.
Tak te! víte vše a promyšlete tu věc dobře a neprodlužujte nic marně není mnoho času, delegace přijede te! to
Prahy ti Vám ještě ~še řeknou, žádejte zemský výbor ihned o
zapdj~ení výstavního paláce, abyste měli ty věci kam složit
které snad již v Praze máte, Suchardo prosím tě piš mi ihned
~
z ~ b e r
t e
t y
j a k
j s e m d o • a v a d
z a b í r a 1
j á •
Přeji mnoho zdaru. Ha achledanou n a
v ý s t a v i š t i

a

1.

hětna.

!vl1j

V

Mařatka

kavárně

na Montparnaaeu 14. Mars

Milý atauot
No~é věci co přijdou do Prahy co nevidět, jejich zase ohromni tdra dtěí nd předeilá.. Prozrazuji t i co je vyhlídnuté
pro Prahu· abys měl pojem o t t · i c 1 e 1 ní
a e z na m
j e i t ě
t 1
p o ě 1 u , mdžeš však již • tímto počí
tat ačkoliv snad se něco vyjme nebo přidá: Tedy:
1/ Kirbeau - relie!
plstre
2/ Bourgeoia· de Calais
plltre akt. studie
3/ ·!lceete, . malá skupinka ee sloupem
plitre
4/ La ..in - ~a pa a~oupu
plttre
5/ Teutatioa· ~t. !nto1ne
_- marbre mramor
6/ 2 :rannuse·. na·
' eÍoupu
' pUtre
'
7I 2 reliety pro ,Pori 1 lute.r
. plltre
'

•

• l'
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pl~tre
Guerre avec colonne
pierre
Sculpteur avec le Muee
bronze
Fugit Amor
plfttre colon
Torse unne femme
bronze
L Ancour qui passe
má přijít jako je ~ Meudoně na pidentalu ~ysokém ~ak ti
ještě pošlu míry s fotografii
13/ T'te de madame Rodin
plfttre
14/ Om~re - ohromná figura 2 metry
bronze
15/ L ege d airain figura velká
bronze
16/ Veille femme
17/ Ketamorphose d Ovide
marbre
18/ Leme et le Corps ženská s koňským trupem
platre
19/ Madame Fenaille
plltre
bronze
20/ Falqueire
bronze
21/ La Belone, busta ~elká
22/ V i c t o r
Hu g o
pletre
~ e 1 k ý
Pan Rodin chce do Prahy poslat taky katalogy z jeho výstavy
ty žluté knížky jak znáte a řekl mi bych Vám napsal jestli
byste je chtěli ~ždy po jednom vložit do Vašich ilustr. katalogd cena jednoho je 1. fr. 50 centimd a žádal by pak z
prodeje 50 procent.
Taky pak chce poslat plagáty Carriera na prodej a sice
50 plagátu a 50 těch katalogu tak mi napiš jestli to chcete
mu udělat. Potom přijdou ještě do Prahy jeho kresby, kooposiění ~ 6 ti rámech.
Tak to je prozatím Yše co ti mohu sdělit ne Tvdj dopis.
Pan Rodin již četl v "Politik" zprá~y o jeho výsta~ě ~ Prase
neb jistá společnost kterou znáš au zarazila výstřižky z noYin prozatim přišli německé. České asi nepřijdou prosím tě
abyste je tedy pro Rodina schovávali a pak mě poslali já už
mu to přeložím.
Zde ae už mnoho mluví o té ~ýstevě v Praze, taky Rodin
to každýmu povída a vyptáYa se na Prahu pan B r a n d e s 1/

8/
9/
10/
ll/
12/
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umělecký

kritik a spisovatel Norvé / ••••• /mu ji posledně
při dejenner při kterém jsem byl báječně ~ymaloval řekl že
měl banket na !otínském ostrově že tam byl Vrchlický atd. no
a j' jsem se s ním skamarádil .
Doufám že taky takový banket uděláte pro Rodina, ~ u s í
b ý t pan Rodin už mi to tak napověděl že hne~ po
Praze p~de do Londýna kde je ponč banket po~ídal no a ~
Praze asi bude taky, te~ nevyjdu z banketu to nep~jde, dě
lejte poznámky at už to praskne neb ml je to p o
p r ~ ně
co Rodin vystavuje tak hromadně~ cizině, a kdy po prvně osobně ote~ře ~ýstavu. Dělejte tu největší reklamu v no~inách svolávejte moud. aby skutečně tato výstava hnula celým světem, (už s ním začíná hýbat tak jen zabírejte co aejvíc mllžete.
P 1 a ! á t y
a t
a e "h o d ě j" d o v š e c h
z e mí .
Piš DŮl bon kuráge
Tvllj Mařatka Alois
zdraví tě srdečně.

Paris Lundi 1902 ni
Milý Stando!
Obdržel jsem tvdj telegram že jste dostali 7 beden. Tak ti
píši seznam co se dosavad odeslalo, to tedy co už máte v Praze, seznam nových soch ti nemohu ještě poslat, ale bude to
jistě Victor Hugo ten velký pak ještě St. Age d Airain bronz
no nějaké ty kypsy a m r a m o r y, pak taky jsme poslali
5 plagátu Rod. výstavy zde v Poříži ty jsou na prodej pošleme jich ještě asi 20, pak ještě se pošlou Ilustrované katalogy bude Vy znát ty žluté knížky s nápisem Exposition Rodin
a pod ním titul blat jeko na plagátech od Eugéne Cerriere
taky ne prodej.
Taky právě jsem dostel dopisnice od Stence jestli už je
Rodin odeslán no to už víte když ho tem máte, no a ten druhý
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co nevidět .
A co se těch místností týče tak se jen brzy rozhodněte
pro průmyslov ý palác ne výstavišti prostře d ní díl poněvadž
ten jediný toto vše bude moci pojmout, taky je o/ dobře representativní než ty všechny ostatní výstavní místnosti v
těch odlehlých uličkách par exemple u Štajgrů. Pan Rr~in se
už po tom ptal a já už mu to tak napověděl že to tam asi bude poněvadž on chce mít aby tak měl pořádn é osvětleni z hor~
No a městská rada pražská ho vyzvala aby poslal Huga do
Prahy a vůbec ho pozvali do Prahy na čež on přislíbil že tam
přijde tak nebude činit to žádných obtíží.
Taky mi píše Stene že bylo dnes v novinách že p. t. a
Šubrt vyzval výbor Uměl. Besedy by žádal Muchu aby to opatřil pro Besedu no na to musím jen říct tolik že to je zase
najeká kachna že netřeba si toho ani všímat protože pan Mucha za jedno to nemůže přeci poslat Um. Besedě když už Vy to
tam máte polovičku, a celá p/ ta politika zdejší je co řekl
p. Šubrt že když Mánesáci budete chtít tak že Umělecká Beseda půjde Vám vstříc jak s podporou poněvadž to bude taky ně
co stát to se vším jiným, a to ještě pan Šubrt žádal pane
Muchu aby o to ještě s tebou Suchardo promluvil, tak z toho
vidíš že žádný brikle se tu neděli poněvadž máme zde všechny
strach jen aby to vše dobře dopadlo aby nebylo žádné zbyteč
né nedorozumění, a a b y
j a k o m i zde všichni co
jsme zde ~eši j s m e pracovali všichni společně pro tu
věc taky Vy pracovali tam. Tak toto se Vám n~bízí dělejte
jak chcete jenom aby to výborně dopadlo a aby Rodin až tam
přijde byl skutečně jako k r á 1
k u m š t ý ř ů I aby
ho přišli q/ věici vítat vůbec ~ e š i
n á r o d, poně
~adž ne to jako mi z Maneea mají právo i ostatní.
Dělalo se to už kolikrát pro gymnasty francouzský tak
se to může jedno udělat taky pro Prancouského kumštýře.
A čím okázalejší a hřmotnější to bude, tím to bude lepší, zde v Institutu Bariasové a Mercierové chcípnou vztekem.
No a ve Vídni že jim to nebude po chuti panům Secesionistům
přijde

a ostatním Berlin MUnch. Dresd. kUnstlerum mdžeme říct napřed .

Proto prá~ě je třeba by jaae ty naše a111e~ pre tute lla~
...t ial1 dehreaalJ a ~ š 1 c h n 1 1 1 • I 1 1 1 1 e
D 8
t e •
Mdžete už volit slavnostní výbor a ubytovací ko~isi a
~ olit Wachsmana za předsedu poněvadž on V tom vy~Aá, n~ím
jeatli ho necháte Rodina platit v Praze hotel, nebo jestli
pro něj přijedou městské kočáry a do~ezou ho někam u! do
připraveného hotelu jako hosta taky mě1ta Prahy. No na to
máte na vše ne mnoho času, tak jen do toho. O v š e m
a i
p i š
S u c h a r d o a b y
n e do i 1 o k
n e d o r o z u m ě n í m. r/
Prvního května přijedu a Rodinem na otevření tak na schleda~~u na bánhofě. 8/
Tak nazdar!
S přátelským pozdravem na všechny Tvdj
Mařatka

Hned mi piš zajisté ul jsi dostal to rekomando psaní ode mn~
tak jak s tía souhlasíte?
jsem neugierig
Bu! tak dobr,f a řekni Homoláčovi aby řekl Máry v Platýzu !e přijedu do Prahy na hrnek amíchovakého.

Ki 1 f
S t a n d o I t/
Zase ti píši - ačkoliv Vy jste tak akoupí na slovo, doaavad
ještě ani nevím místo - kde se to via bude odehrávat, budeli
to na Letné nebo na císařské louce nevím zde nic. Já ovšem
ani o to tak nestojím - ale musím dávat pořáde zprávy a odpov ědi na rozličné otázky p. Rodina a ul mi to připadá troclm hloupé pořá4 říka t "J á neví m" , já ne'tlm, já nevím.
Jo ale nechme t o t edy nesmím Vám t o taky odplácet u/
mohu pokračovat a t ím nj á nevím nic" atd.
Přikročme tedy _ ' 0 nu 1/ otevřeni výs t avy

;

a/ bude to 1. května? což musím . vědět. - proč? - poněvadž
pan Rodin musí být 15. května v Londýně kde mu dělají banket
kde zároveň se bude mluvit o druhé kolektivní výstavě v Londině (rozuměj první kolekt. vfetava v Pra:e - druhá v Londýně) tak bude to vše hotové abysme tenhle měsíc odjeli d~
Prahy tak 27. dubna abysme tak JO. dubna přijeli do P::..·ahy a
otevřeli výstavu 1. května??? pan Rodin se chce 1.iržeti vícero dn'll v Praze a v'llbec v ~echách chce navštívit rozličná
místa ~arl~ Týn atd. kde se mu nabítl p. Mucha za pr'llvodce
což zajisté bude vyžadovat několik dn'll asi 10 dní .
takže 1. května výstava
a 10 dní pro špacír
máme 11. května kde by opustil naše šraňky pro cestu do
Anglie. Tak vidíš že toto je nutné mě vědět abych v přípa dě
e~lou tu věc zjinačil. proto prosím tě odpověz mi po zralém
u.ážení s panem stavitelem ~otěrou.
Suchardo do Prahy jsme poslali w a g o n nacpaný verkama ty maličké B o u r g e i o •
! a 1 e i s které naj deš
jak otevřeš wagon - jsme náhodou trochu o h n u 1 i
tak
bu! tak dobrý a slep to dohromldy ostatní je v ·pořádku j á
a s p o ň d o u t á m•
To velké "T o r a o" přijde na podstavec kt erý má rozměry
tyto a vypadá takto: v/ který je potažený červeným suknem
červená lomená karmínová barva. Celé torso .je tedy nekl oněn~
Tak Suchardičku bu! tak hodným a někdy po fej runtě, poněvadž
bu! ubezpečen že v í a že máš hodně práce mi něco zase napiš jak to te! a celou věcí stojí.
Ceny ještě neaám všechny pohromadě ale tento týden že
to w/ ~du mít a ~ed to ti pošlu,xl víš dá to práci pan
Rodin neaápořád čas te! - je - Salon· - taky chce poaílat tam
něco a ještě to nemáme pohromadě.
Tak přijmi milý mes Sentimen respecties a upeč to brzo.
Těším se již až budu zase mezi Váma
Zdravím tě upřímně
Tv'llj J. Mařatka
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Pozdravuj tvou paní.
Zároveň jsem poslal Vám bedničku, model která slouží k při
pevnění těch sokl~ ne podlahu, otevře se víko a spodním se
přišroubuje pak se sokl sádrový navlíkne na to.Y/

V

Paříži ~ úterý v pešiovém týh~~ne 1902 z/

Milý Stando!
Dnes právě jsem byl u Muchy aby pomohl dobit hlavní prdmyslo~ý palác pro výstavu Rodina. Je to 4 dni co telegrafoval
ne starostu Srbe je-li ~olný tento palác a Srb odpověděl že
je zadaný pro hospodářskou výste~u .. atojanskou.
Tak dnes p. Mucha zase píše ne p. Srba:
Velectěný pane starosto!
a velevážený příteli!
Odpuette, prosím Vás, že jsem ne Vás tak naláhal svým telegramem, avšak věc tváří se tak vážnou, že mi bylo úzko když
js.m na to myslel, že snad výstavě Rodinově vyhražena bude
místnost nedostatečná. Už počet ~ystevených věcí (bude jich
aai 100 kus~) a jejich d~ležitost, (jsou mezi nimi velká
mramorová, monumentální díle) podmiňuje místnost velmi prostranou a světlo výtečné.
Nemluvě ani o nezbytné zevnější důstojná úpravě, a o
zevnějším vzezření budovy, v níž výstava se bude organizovati, jest ~ěcí velmi d~ležitou, aby tato budo~a byla na místě
velmi pohodlném pro tregventaci ~elmi četných návAtěvník~.
Jediným místem, po mém zdání, ovšem by byl střední dÓm
paláce prdmyslového na výstaviAti. Ovšem padá na váhu pře
kážka zemědělské výstavy svatojanské. Snad by se obě výstavy
mohly d~stojně spojiti, aby jedna druhé netoliko nepřekáže
la ale naopak, aby jedna druhé pomáhala přiváděti návštěvní
ky. Nebot dozajista že cizinci, přišedší na výstavu Rodino~u
neopomenuli by navštíviti v sousedství i výstavu zemědělskoq
a naopak.
Na každý pád získala by naše věc česká touto Rodinovou vý-
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stavou v paláci na výstaviěti mnohem více, nežli by ~1aše zemědělství pozbylo umístěním jeho výstavy do křídel bočních
průmyslového paláce, hlavně když tato zemědělsk á výstava ze
skvělého sousedství výstavy Rodinovy by j~n těžila jak vě
hlasem tak n á v a 1 e m návštěvník\l.
Dostačilo by tedy vyhraditi na středu zemědělské výst~vy
prostřední dÓm ve kterémž ve květech a v zeleni ~j uspořádá
na byla výstava umění francouzského .
Prosím Vás tedy, Velevážený pane staros t o , a převzácný
příteli, vzhledem k d\lležitoeti a k rychlému v yř:z ení této
otázky, neobtěžujte si všechen sv\lj vliv, co možná
o s o b n ě v prospěch tohoto dÍla na patřičných místech
uplatniti a nám zde v Paříži co nejdříve výsledek který nem\lže zasáhnuti Vašeho ainouti sd~liti.
Se srdečným pozdravem
Váš převděčný Mucha .
Toto zabrání vyvolala Vaše zpráva že výstava bude bu~t o
kostele nebo že se vystaví nový d\lm. S koatel em to nejde '·
pro nový d\lm není čas a když tak to pojistné, co kdyby ta
bouda shořela jak by se to zaplatilo lede by ee prodal a ceLi
Praha. P. Mucha který je zde taky zodpovědným Vás žádá jestli něčeho potřebujete abyste mu psali, taky pojede do Prahy
te~ ale má nějakou práci, ale v pádě že byste ho potřebovali
p o j e d e ihned do Prahy. Tak jen pište na Muchu a hned
o co byste ho žádali aby tu věc na cestě promyslil aneb aby
ještě zde jednal, jak řekl pojede ihned budeli toho třeba.
Piš mi jestli jste pro to nebo jestli máte něco nového. Komu
dáte plegát (Muchovi?) Stando mám z toho strach. Zítra 53 88 /
kusy budem skládat do wegonu, který přijede direktně do Prahy bez překládání, Rodin už chtěl 25 dubne do Prahy ale já
ho zadržel že až dostane oficielní pozvání s programem.
Jsme zde v rozčilení piš hned!
Na zdar!
Tv\lj Mařatka •
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Milý příteli Stando Suchard~lab/
Tak zde ti zasílám konečně celou tu výstavu, ceny Ti taky
pošlu ce ••~141\ držte se dle těch numer a katalogu, a v~bec
podle nich najdete všecky. figury které jsou taky numerýrované až na numero 88 Fmnme assise figura ta sádrová má jitté
numero tak tam napište 88. Femme ac/ agroupie.
Celá ta výstava v Praze dělá zde strašný brd61 kaldý
to už ví ovšem p. Rodin taky se s tím chlubí, ~čera zde byla
hra~inka Wolkenstein paní rakouského Ambasader • paní Wágnerovou paní toho muzikanta nimeckého Richarda, no a dí~ali se
právě na Tempete a pan Rodin to že je určené pro Prahu, kde
mi dělaji výstavu, a paní Wagner se ho ptala jestli už byl
v Praze p. Rodin že né tak pí W., to uvidíte velmi krásné
staré město rozkošné no zkrátka, už to začíná, jen to držte
co možná velké, at už to jednou praskne, zabírejte at jsou
plagáty ve vších zemi nezapomeňte aby o tom ~ěděli ~e ~šech
koutech světa.
Mluvíme právě zde se Strettim ohledně toho zahran. plagátu, dáte ho Muchovi nebo né, hle!te nemáte na to čas; nebo
Hofbauerovi Frantovi, - poněvadž konkurenci zajisté sami
j•te dilat.
Vy musíte netisknout plagáty ve J řečích Česky, němec
ky, francouzsky není to jenom pro Prahu a Vriovice; - třeba
taky rusky poněvadž s těma ušima směrama Volnejaa je to taky takový posraDÝJD na vrch nikdo tomu nerozumí, z které země
to je, je tam sice P r a h a ale celý svět zná jenom
Prague. Prahu zase Vy a ty spojené Vriovice a !ižkov dosavad
se pan Rodin ~ždy spletl myslel že Volné směry mu posílají
z Itálie.
Pardon Streti mě upozornil že tam v~bec ani ta Praha není,
že je ale na zadní stránce ad/Šulc-víno - Praha.ae/
Tak Vdnostové st tam je P r a g u e hodně velká Streti
aá strach že ho vyloučíte z Maňasa pro tuto poznámku.
Právě te! jsem dal p. Rodinov! zprávu že výstavní sál bude
zaujímat plochu 4 5 O m e t r u č t v e r e č n ý c h
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na to pan Rodin řekl: á to je parfait v e 1 i c e
p o t ě š e n už nemá strach že to bude malé ovšem pravils ale
ještě
s á 1
p r o k r e s b yl tak stavte a tumlujte
se.af/
Zítra začne Stretti portretovat Rodina. p. Rodin svolil. Žádal jsem s ním dnes o to Rodina.ag/

Psáno po obdržení Tvého
milého dopisulah/

•

llilej Stando I
Jsem ~elice potěšen že si se konečně rozepsal, te! aspoň vidím naskycovaný plánek který Ete upekli tam u nás.
Myslel jsem že to bude uvnitř v zahradě Kinského neb
jsem to tak přeložil Rodinovi z "Politik" tak byli tam asi
špatně zpraveni, ty píšeš zase u vchodu do Kinského zahrady,
- no tak to už je jedno, ztřílet se z toho nebude, jen prosím tě at tam je 1 u f t. - totiž
h o d n ě
v y s o k é a hodně s v ě t 1 a •
Vy znáte zajisté výšku pavilonu na placu.d:Alma bude to při
bližni tak vysoké?- odpověz!?!!
Stando at to už všechno praskne n e m ě j t e
ž á dn ý s t r a c h uvidíte že výborně vše dopadne
jenom nešetřte
mluví se již o výstavě Pražské jek zde v Paříži tak v Londýně a v Americe, nemdžete si pomyslit co to je zde ze n o v i n k u •
c e 1 ý s v ě t
j i ž
o t om v í .
Angličeni žádali Rodina aby taky tento rok udělal výatavu kolektivní jako je Pražská v Londýně jenomže starej
odpověděl - že nemdže až na příští rok tak ovšem odešli s
dlouhým nosem. Tak vidíte že pro tento rok nemáte
k o n k u r e n o i tak to využitkujte.
Vy ale ste kačebové máte už v kelhotech kdyby todle mě
li ma!aři
c o b y s t o h o u d ě 1 a 1 i . řekPbt4
j estli to není pravda.
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Vy ;~ stli to nerozbubnujete (ovšem solidně) a nevystavíte
pal a c který je hodný té výstavy, tak to prohrajete jenom co
možná v e 1 k é všecko ve velkém vskutku Pařížské, takovou P a ř í ž a n k u aby už pohled na (barák, na klob cuK)
jednoho zarazil.
Vy jste velice skrovni - s Vašim sedávej panenko v kr·.;.to najdou tě stouhletou výstavou to ale tak nedělejt~ nebo
n e n a j d e
j i
n i k d o •
R e k 1 a mu
S u c h a r d o
R e k 1 a mu •
Vystavíte taky zajisté s t o ž á r y
s
f á n g 1 e m a
českýma a francouzskejma a R a k o u s k ý m a.
Poněvad ž
mi jsme ti Rakušané nejlepší, od pfíjezdu
d e 1 e g a c a
Č e s k é v Paříži. (zeptej se ne to p. starosty Srba, a
pana Muchy)
P:::·ávě dnes v neděli byl pan Mucha u nás rozloučit se s par.em
Rodinem pozýtřku jede do Prahy p. Rodin byl velice potěše n
!e si s nim mohl přes tu věc pohovořit dal mu taky všeliaký
rady což Vám p. Mucha sdělí.
O tom plagátu Mucha nic neví že jsem Vám psal abyste to
dali jemu, to byl jenom m~j náhled a z nikým sem přes to nemluvil.
Stando pozvete našeho císaře? aby přijel se podívat,
Stando to by nebylo špatné! kdyby přijel: dej si prst na Č0 ··
lo.ach/
Včera

jsem byl na vernissege v salonu Champ de Mars ze
Rodin (Les ombres a busta v. Huga) pak Bartholomé n
Bourdelle (velkou skupinu bronzovou válku) pak Niederhaurern-Rodo skupinu Verlaine, a slečna Claudel (žákyně RodinB)
pak Lembeaus, velk. bronze no a s mazalu to vyhrál Sargeut
ten jeho portrét jednoho m 1 a d é h o
p á n a, je no
báječný, no Prud'hon hadr. potom Candera dva portrety žen
figury sedící e jedna stojící ta sedící se líbí víc. pak
Cottets Mes besse en Bretagne takový pohřeb velice pěk né a
velice smutné. pak ovšem výborný Thaulov a Simon.
Jo sakra, ty holky včera na vernisáži, no já nevěděl j estli
sochařd
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mám koukat na obrazy nebo na ty žemle každá byla - no dost.
Končím ai/

;

Parýs Jho láje
Milý příteli!
Jakmile jsem obdržel Tvdj dopis a přečetl to ohlP~ě těch
plagátu tak jsem se ihned po tom scháněl a dnes právě jsem
to poslal aj/ d~a c e n n í k y už ani nevím jestli se píše senník nebo cenník z rue D'Amsterdam.
Tato společnost nalepuje · plagáty ve městě ~ ulicích tak
te! se podívej do druhé knížky kde jsou udány ulice tak si
je tam vyber a pošli. Pak v první knížce najdeš ceny kolik
stojí na př. 100 plagátu na 100 ulicích 1 m dlouhých a 50
širokých na 14 dní, atd. Kdybys chtěl vědět adresu společ .
co nalepuje na drahách tak je tos
La societe de Publicite
Diurne Bocturne
17, Rue du laub SKontmartre Paris
Vzpomínám a těším se taky že budu brzy mezi Vámi! Och v
Plzeňským velkorestaurantu u Choděr.y čís. 60 v Praze.ak/
Homoláčovi řekni by se příště slušněji vyjadřoval napíše mi
že prej jsem tluatej jako p r a s e proč nenapíše když už
to chce napsat aspoň C o c h o n to ~i! už přeci vypadá
lepší.
Jo dnes jsem taky řekl tomu Angličanovi te! je tady
prátě co pořádá v Londýně banket pro Rodina aby mi zaopatřil
ty plagátové společnosti v Londýně tak on tam napsal tak al
to dostanu tak Vám to pošlu.
Pak ten angličan rád by si koupil Bumero Rodinové Volných
směrd - tak mi to pošlete peníze Vám za něj přivezu.
Vdbec kdybyste nebyli Kačabové tak byste mi jich poslali
jich ~íc. s cenou co stojí jedno numero. abych to mohl rozfofrovat v Anglii, te! by to s tím englišmanem šlo jsme kamarádi, on je sochař e te! taky žákem Rodina. možná že při-
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jede do Prahy s náma.al/ Rodin bude spát u něj v Londýně.
Tak drazí kamarádi na schledanoul
Válí kuře.
Drahý Suchardo těilíím se na Tebe moc prozatím ti zasíláa pusu. Vyřia prosím taky mdj pozdrav srdečný drahému p. MuUhov1. Panu Stáňovi jsem psal. Strettimu jsem to vyřídil pošle
to Vé hned.

Ediční

poznámky

Dopisy mají rdzný formát, proložené věty a slova v textu
jsou v originále podtržena nebo zddrazněna větším písmem.
Dopis je psán na papíře s hlavičkou Kinistere de l'instruction publique des Beaux-arts. Slovo "BOTE" je . pře
ikrtané, na straně 15. 2 je malý ~15rt pavilonu v Kinského zahradě.
b/ Pdvodně napsáno "velkou" - škrt.
c/ llísto "krásnou" napsáno pdvodně "neb malou".
d/ Beěitelný ikrt.
e/ Připojeno za dopis z 24. 2. 1902.
tl Básledují přeikrtaná slova "tak pracovali".
g/ . Básleduje nečitelný ikrt.
h/ Přeikrtané slovo "večer".
ch/ Beěitelný lkrt.
i/ Přeěkrtané slovo "snad".
j/ Pdvodně "kdyby to v Praze" - přeikrtané.
k/ Bečitelný ěkrt.
ll Pdvodni slovo "posledně".
ml Slova "to bude" - škrt. ·
ni Připojeno za korespondenění lístek z 14. J.
o/ Pdvodně psáno "bien"
p/ Přeikrtané slovo "také".
q/
Pfeilíkrtané slovo "viichni".
•J
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Pod tím seznam věcí, které se již poslaly do Prahy.
Souhlasí se seznamem uvedeným v dopise z 24. 2. 1902.
s/ Vita je orámována ozdobným rámečkem.
t/ Dopis připojen ze lístek z 20. ). jako č. 1.
u/ Nečitelný škrt.
'9/ Náčrt torza s podstavcem a s rozměry.
w/ Zaškrtané slovo "pošlu".
x/ ~odně slova "to nic".
y/ Celý tento návod je napsán podél pravého okraje čtvrté
strany dopisu a je doplněn náčrtem postavy.
z/ Připojeno za lístek z 20. ). jako č. ).
aa/ Pd'9odně slovo "děl".
ab/ Dopis připojen před lístek z 2). 4. jako č. ).
ac/ Přeškrtané slovo "assise".

r/

8.d/

i

Přeikrtané

"Prah."

ae/ Reklama je v ozdobném kruhu.
af/ Nečitelný škrt.
eg/ Poslední věta je připsána k l8'9ému okraji poslední
stránky. Dopis je 'Vlastně jen doplňkem k soupisu Rodino'9y celé expozice. Na konci tohoto soupisu je i podpis. Soupis není v edici u'9eden 1 je totožný s '9ýsta•ním
katalogem.
ah/ Dopis je připojen před lístek z 2). 4. jako č. 5.
ach/ Přimal0'9ána hlavička s prstem ne čele.
ai/ Psáno k hornímu okraji stránky.
aU Přeikrtaná slon "dvě knížky - seznamy".
ak/ Poslední věta ozdobně zddrezněna.
al/ Nečitelný škrt.
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VysvětU•ky

Barrias Lois Ernest - francouzský sochař (1841-1905), iák
Cavelier~ a Jouffroydv, vychází z ranné florentsk' renesance.
Bartholomé Paul Albert - francouzský malíř (1848-192Pj, maloval obrazy se sociální tématikou. Po smrH své že111
se v 39 létech stal sochařem. Nejznámějším dílem je
Monument smrti na hřbitově Pére Lachaise.
Bourdelle ~le Antoine - franc. sochař (1861-1929), jeho
učiteiem na výtvarné škole v Toulouse byl Maurette, v
Paříži Palquiere, považoval se za žáka Dalouova a Rodinova.
Brandes Georg Morris Cohen - dánský estetik, kritik a literární historik (1842-1927).
Carriére Eugene- franc. malíř a grafik (1849-1906), nejprve
pod vlivem starých mistrd, později v čele hnutí modernistd, Rodin~ přítel.
Claudell Camille - franc. sochařka (1856-1913), Rodinova žákJně a spolupracovnice, modelka a inspirátorka.
Cottet Charles - franc• malíř (186J-i925), krajinář, z uči
teld měl vliv hlavně Roll a Puvis de Chavannes. Maloval
hlavně v Bretani, cestoval po Evropě a Africe, občas
pod vlivem impresionistd.
z ~enkova Stehlík Emanuel - český básník, právník (1868 d
1940), propagátor česko-francouzských vztahd, v době
světové výstavy vrchní magistrátní rada města Prahy.
Dausset Louis - franc. profesor a politik (nar. 1866), v r.
1900 byl členem rady města Paříže, v r. 1901 staroato~
Dědina Jan- český malíř (1870-1955), maloval žánrové obrazy, portréty, ilustrace, přílelitostný sochař, studoval na Uměleckoprdmyslové škole, podnikal časté cesty
do Paříže, cestoval po Itálii a Americe.
Dvořák František- malíř žánrd a podobizen (1862-1927), studoval ne praž. Akademii, v Mnichově, cestoval po Itálii
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a Prencii.
Gandare Antonio- franc. malíř (1862-1917), krajinář a portr,tiste, učitel Gérome •
He~eroch Antonín MUDr- psychiatr a neurolog (1869-1917),
od r. 1909 profesorem UK, člen řady zdravotních a kulturních institucí a společností.
Hofbauer Arnošt -malíř, grafik (1869-1944), profesor Umě
leckoprdmyalové školy, žák !en!šk~, Pirner~,a Hynai.~. člen spolku Mánes.
Homoláč Oldřich - český malíř (1872-1957), žák Pirner~ a
Hynaiadv, zakládající člen SVU Mánes, portrétista.
Lambeaux Joseph- belgický sochař (1852-1908), realista, vystavovel v Salonu v l'tech 1898 a 1899 a na světové výstavě v r. 1900.
Mařatka Josef- sochař (1874-1939), studoval na Umělecko
prOmyalové škole a na Akademii, žák Myslbek~, v r.
1900 odejel na stipendium do Paříže, stal se Rodinovým
žákem.
Kercié Antoin - franc. sochař (1845-1916), učitelés Joutfroy
a PalquUre.
de liederhšuaern zva~ Rodo Auguste - ivýcaraký sochař (186)
ai 1913), iák Kenn~ a Palguié~, pracoval osm let v
Rodinově atelUru, jehož dílo mělo rozhodující vliv.
Prud'hon Pierre Paul-franc. malíř (1758-182)), ovlivněn
· correggiem.
Sargent John Singer- americký malíř (1856-1925), byl považován za nejvýznamnějšího amerického portrétiatu ev'
doby, studoval v Pafíži (Duran~ vliv), iil v Paříži,
v USA a v Londýně, . ovlivněn francouzskými impreaioniat~
Scbaidt-Beauchez Louis -novinář (1848-1912), z česko-fran
couzské rodiny, od 12 let žil v Praze, studoval na Akademickém gymnáziu, po odsouzení za účast v Herbstovakých demonstracích odešel do Paříže a pak do Berlína,
kde spolupracoval s J. V. Fričem. Korespondent českých
1 francouzských listd, propagátor Česko-franc. vztahd •
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Simon Lucien - franc. malíř (1854-1945), studie z Bretaně,
portréty.
Skalička Václav - ~lastním jménem Václav ~ezníček (1861 až
1919), spisovatel a novinář, od r. 1907 knihovník
knihovny Národního muzea.
Srb Vladimír - právník, činný v obecní pražské správě, v letech 1890-1893 a 1894-1900 byl členem rady, ~ r. 1900
starostou.
Stretti Victor- malíř, grafik (1878-1957), studoval na Umě
leckopr~slové ikole a na Akademii (prof. Ženíšek),
pak v !.~nichově. Ce s ty po Evropě.
Sucharda Stanislav - sochař· (1B66-i916), studoval na Průmys
lové škole u prof. l:f>udre a ne Uměleckoprůmyslové škole
u N;yslbeka, starost E: spolku Mánes.
Šubert Adolf F. -spisov at el, dramatik (1$49-1915), od r.
1883 ředitel Národního divadle, člen řady uměleckých a
kulturních spolků.
Thaulow Johan Fredrik- noraký malíř (1847-1906), studoval
v Karlsruhe a v Pařili, krajinář.
Vácha Rudolf- malíř (1860-1939), studoval ve Vídni a v Paříži, maloval podobizny, · ilustrace, dekorace.
Vochoč Jan- malíř (1865-1920), studoval na Akademii v Praze, v Mnichově, cestoval po Bulharsku, ~ecku a Francii.
Vliv Cl. Moneta.
Wachsman Alois- architekt a malíř (1898-1942), spolupracovník J. Gočára, člen SVU Mánes.
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Jaroslava
Josef

1l

Xw~ařatka

e n d e l o v á
und die Rodin - Ausstellung in I'rag

Zusam;.Jenfassung
Der uberwiegende reil des Archivbestandes d~s Vereins
der bildenden Kunstler Mánes (die Grundungeversammlung
fand im Jahre 1887 statt, der Verein knupfte an die Tatigkeit des Munchner Kunstvereins Škréta an; erster Obmann
· WUrde Mikoláš Aleš) bildet seine Ausstellungstatigkeit.
Im J8bre 1902 organisierte dieeer far die Forderung der
modernen Kunst bekannte Verein eine Auastellung des franzosischen Bildhauers !. Rodin. Mit dessen Werk machten sich
die tschechischen Kunstler in Paris 1m Jahre 1902 wihrend
der Weltausstellung im Ausstellungspavillon auf dem Platz
Alma vertraut. Einer der bedeutendsten Initiatoren und
Organisatoren der Prager Ausetellung war der techechieche
Btldhauer, Rodina SchUler, Josef Mlřatka.
Diese Edition bildet die Privatkorrespondenz zwiechen
Josef Mařatka und dem Obmann des Vereins Mánes, dem Bildhauer Stanislav Sucharda. Sie bezieht sich auf die Vorbereitung der !usstellung, informiert uns aus!Uhrlich uber
die Organieation der Ausstellungen in Frankreich und in
Prag. In Prag ging es hauptsachlich um den Gewinn entaprechender Ausstellungsraume und um den Gunstgewinn der !Uhrenden Personlichkeiten der Stadtverwaltung, die schon eeit
dem Besuch Rodina Ateliers in Medon w8hrend Pariser Weltausstellung die Unterstutzung zugesagt haben. Dieee BemUhungen !Uhrten schlieOlich zum Aufbau eines provieorischen
HolzpaTillons 1a SmíchaT, und zwar am luBe Petříne (Laurenziberg) in der NŠhe des Einganga zum Kiaský-Garten. Der Pavillon wurde Ton dem Architekten Kotěra entworfen und an
der Dekoration war der Maler Špilar beteiligt.
Die !usstellung wurde ein weiterer Beitrag zur Ver-
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tiefung der Be ziehungen zwischen den tachechischen und
franzoaischen Kunatlern, deren FortfÚhrung kam in der
kunftigen Auastellungstatigkeit und in der Orientierung
des Vereins Mánes zum Ausdruck.

i
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Lenka B y d ž o v s k á
VOLNf SMfRY 1913: ~K KONTRA MAT!JČEK
V archivu Spolku výtvarných umělců Mánes, uloženlm
v Archivu hlavního města Prahy, se zachoval soubor ko~espon
dence vztahuJící se k aféře, která proběhla r. 19l) ve Volných směrech a jejímiž protagonisty se stali Antonín Matěj
ček a Josef Čapek.l/ Tato událost ilustruje spletitost vztahů v uměleckém světě v době, kdy byly ostré spory a polemiky
(veden' někdy z d~odů závažných, jindy malicherných) na
denním pořádku. 2 / Názory vyjádřené v dopisech, jež nebyly
určeny pro veřejnost, je jistě třeba posuzovat ae zřetelem
k osobním sympatiím a antipatiím autorů, zabarvujícím jejich
hodnocení skutečnosti. V uvedené korespondenci se však objevují i věcné postřehy, které zachycují dobový pohled na ně
které umělecké problémy. Právě na tyto pasáže se v následujícím textu zaměřím.
23. listopadu 1912 svěřuje výbor spolku Mánes spoluredaktorství Volných směrů Josefu Čapkovi, jenž má aamostatně vést Kroniku a zajistit technickou výpravu celého čísla včetně hlavní části, kterou bude z Ví4ně redigovat Antonín
Matějček. Zároveň výbor sděluje Matějčkovi, že se při sestavování 1. čísla 17. ročníku Směrů. projevila dosavadní situace jako neudržitelná, a proto je nutné, aby měl list přímo
v Praze druhého redaktora (a to výtvarníka), jímž byl zvolen
Josef Čapek. Matějčkovým úkolem bude opatřit texty a ilustrace pro hlavní část časopisu a přispívat do ní vlastními
originálními články nebo překlady.3/
.
Tehdy třiadvacetiletý historik umění Antonín Matějček
měl už za sebou bohEtou činnost pro spolek Mánes: od r. 1909
publikoval ve Směrech, spolu s Kubištou a Keplem připravoval
výstavu Nezávislých r. 1910, k níž napsal úvod, s Fillou
redigoval prvních pět čísel 15. ročníku Volných směrů, sám
měl na starosti 16. ročník a nyní ve spol~práci s Čapkem
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vést ročník 17. V r. 1912 ovšem získal místo ve víZentralkommission fUr Denkmelpflege a k této práci se
eoustřeauje jeho hlavní pozornost.
O dva roky starší Josef Čapek povežo~el ze svdj obor
především malířství, ale měl zkušenosti i na poli lite?árním
a v oblasti umělecké kritiky. V letech 1911-1912 by~ členem
Skupiny výtvarných umělců - řídil prvních šest e~šitd 1.
ročníku Uměleckého měsíčníku a r. 1912 se účastnil dvou výstav Skupiny. Koncem téhož roku ze Skupiny odchází, vstupuje
do •polku Mánes a dostává nabídku na redaktorsk4 místo ve
Volných směrech.4/
Oba mladí redaktoři se znali od r. 1909 ze společnosti
v kavárně Union, oba se dočasně (byt na nestejně dlouhou dobu) připojili ke Skupině, oba pomáhali prosazovat moderní
~ění. Jejich vzájemný vztah nebyl sice vysloveně přátel
ský,5/ ale sami jej při pozdější roztržce zpětně označili
jako loajální a korektní. Katějček dodával studie umělecko
historického charakteru (zabýval se Prud'honem, Constablem,
Davidem, benátským malířstvím 18. stol.), Čapkovy články byly aktuálnější a živěji se dotýkaly současných uměleckých
problémů. Čapek taty získával příspěvky od dalších přísluš
níků mladé generace (v 17. ročníku publikovali Bohumil Kubišta, Vlastislav Hofman, Václav Špála, o otázkách z teorie
umění, estetiky a filozofie pojednávali Karel Čapek a Jaroslav Kabelka) a díky jeho aktivitě měly Volné směry zajímavou a přitažlivou náplň, přestože musel přistupovat i na určité kompromisy se starší generací, zejména v reprodukční
části. Bylo oprávněně podotknuto, že "abonenti museli místy
vydržet víc než za Pilly", 6/ a také ze staršího kádru Mánesa
se ozývaly výtky, že Směry "příliš nadržují nejmladšímu
uminí".7/
S cílem poskytnout co nejvíc prostoru novému umění Ča
pek do redakce nastupoval. Původně předpokládal, že po urči
té době spolupráce s Matějčkem povede Směry sám. 8 / Jeho snahou bylo proniknout brzy do přední části listu, aby mohl
deňské
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"radikálně změnit" charakter časopisu, s jehož současnou podobou nebyl spokojen. 9 / Měl jasnou představu o tom, jak má
•ypadat moderní umělecký liet: 101 je třeba, aby byl otevřen
•šemu soudobému umění (a nejen výtvarnému - Čapek chtěl v
budoucnu včlenit do Směr~ i literaturu), ale jeho program má
zahrnout i umění dřívějších period, které je v určitP~ •ztahu k umění současnosti. _ Stejnou zásadu respektovs: také Umě
lecký měsíčník: v avantgardním uměleckém časopise se programově věnovala pozornost rovněž umění minulosti, ovšem tomu,
které bylo blízké současným snahám a které mladí umělci považovali za aktuální. V článku ďkoly uměleckého časopisu
Čapek uvádí, že "klasické" umění poskytuje příklady, které
zbystřují obecný smysl pro chápání soudobé tvorby: "···bylo
by jedině dobré, kdyby ustavičné konfrontace publika s umě
Dím minulých dob vzbudily přímý a přirozený hlad, který by
si nejvíce žádal sytit se z umění současného, jež mluví ke
všem dnes živým lidem".ll/ Čapek si nicméně nedělá •elké
iluze o tom, že by širší veřejnost přijímala staré umění a
pravým porozuměním - je jí bližší hlavně proto, že je na
rozdíl od moderních děl rozpoznatelnější v námětu. Lze shrnout, že Čapek nebyl a prior1 zaměřen proti uměleckohisto
rickým statím, ale jejich zapojení do moderního uměleckého ·
časopisu chápal tendenčně, z hlediska potřeb současného umě
ní. Později, v r. 1917, se v Čapkově korespondenci objevuje
nelichotivý komentář na adresu Volných směr~& "To tak bývá u
všech senilních výtvarných časopis~, že to končí místo moderním uměním kunsthistorií" • 121
Ha druhé straně se v řadách histori~ umění od přelomu
století zd~azňuje jejich vztah k současné umělecké tvorbě,
který jim pomáhá i při zpracování historických témat. Jakýmsi vzorem vědce citlivě reagujícího na podněty soudobého
umění se stal lranz Wickhoff. Nad jeho příkladem se zamýšlí
také ADtonín Matějček v úvodní části Poznámek k benátskému
illuaionismu 18. století: "•·· umělecká věda a historie umě
ní vyměňuji svoje zájm, o minulost v podivuhodném souhlasu
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s oněmi uměleckými problémy, které řeší současné umění, a
není smělé t~rzení, že historik rozumi umění minulosti jen
tolik, kolik v umění přítomnosti zažil a ztrávi~"·l.3/ Podle
Matějčkova názoru tedy dochází k souznění mezi t~ořícím
umělcem a historikem: "A pozorujeme-li, že přenáší dnes historie umění svoje těžiště badání do ranního středověY.~, k
oněm 'primitivdm', jichž dílo bylo atarším historikdm karrikaturou, přiznáváme, že jde ruku v ruce s uměleckým vývojem,
za impresaionismus k jevmn ~ýharného synthetismu 11 • 14 / V daném kontextu pak musí Matějček ~ys~ětlit sv~j "nepatřič
ný" zájem ó benátské malířství 18. stol. tím, že se impresionistická nálada ~yžila i v historii příliš rychle, takže
nebyl čas vědecky se vyrovnat s některými d~ležitými jevy.
Otázka poměru dějin umění k moderní tvorbě sehrála roli
tské ve sporu mezi Matějčkem a Čapkem, k němuž dalo podnět
10. číslo Volných směrd. ~odně se pro závěr 17. ročníku
připravovalo trojčíslo věnované malířskému iluzionismu . Oba
redaktoři se později přeli o to, od koho z nich vzešla iniciativa k zájmu o toto téma. Matějček v dopise Čapkovi při
pomíná: "··· slovo Benátčani vyslovil jsem já, protože od
zimy pracuji v Institutu na tomto thematě. Vy jste přidal,
že i v 19. století jsou obdobné zjevy".lS/ Čapek naopak
hrdí, že návrh na číslo "impressionistického illusionismu"
dal on a že hned uvedl jako příklad Guardiho a Canaletta 16 /
(na jiném místě uvádÍ, že o Guardim mluvili s Hofmanem v
Mnichově v době, kdy ještě ani nebyli členy Mánesa).l7/ Jisté je, že se bez"velkých problém~ dohodli na celkové koncepci. Matějček rozhodl, že jako úvod k dané látce bude vhodné
otisknout výňatek z Wickhoffovy práce Die Wiener Genesis, a
Čapkovým úkolem bylo vybrat z Wickhoffa vhodnou pasáž. Ta
pak byla doplněna řadou reprodukci římských fresek. Druhým
základním textem byla již citovaná Matějčkova stat o benátském iluzionismu (se zmíněnou úvahou o vztahu historika umě
ní k umění současnosti v úvodu), doprovázená rovněž bohatým
obrazovým materiálem. Ne Čapkdv návrh došlo z redakčních
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d~vodó k rozdělení látky do dvou sešitó - čísla 10 (Wickhoff) a čísla 11-12 (Matějček). Čepek . zpětně vysvětluje, že
10. číslo bylo již připraveno, když ho Vlastislav Hofman
upozornil na určité nebezpečí: "··· že by t~to římské fresky
mohly být na jistých místech schválně a tendenčně vykládány
jako omyl a lapsus; že nyní kdy a moderního stanoviska měli
bychom míti přímý zájem o naprosto jiné věci, přbášíme z
nějakého chybného ~kubistického'programu impreaaionistickou
illusivnost, jež je svou povahou protichódná moderním tendencím". lB/ Čapek považoval tuto obavu za oprávněnou a při
pojil do Kroniky informativní článek nazvaný Illusionismus,
v němž komentoval Wickhoffóv text.
Čapek tu nejprve vyjádřil výhrady k Wickhoffovu pojetí
pojmu iluzionismus. V úryvku publikovaném ve Směrech chápe
~ickhoff iluzionismus jako protipÓl naturaliamu. Zatímco naturalismus je založen na studiu jednotlivostí a vytváří dokonale sevřenou formu, kterou divák při nazírání pokládá za
něco cizího, iluzionistické malířství zachyouje celkový zrakový vjem. Ze souboru bod~ a skvrn lze vytušit formy teprve
pomocí podvědomých vzpomínek na předměty: spojení barevných
tÓnó v určitá tělesa netvoří štětec, ale jako při vidění samém divákova zkušenost. Divák duševně spolupracuje na "klamu" a na budování formy. Tento zpósob zobrazování, při němž
obraz vzniká teprve v divákově nitru, označuje Wickhoff za
nejvyšší formu výtvarného umění. Čapek se domnívá, že Wickhoffóv iluzionismus se netýká vlastn!ho pojetí prostoru, al.e
jen malířského zp~sobu, jak je prostor pfedstavován. Rozepisuje se pak o možnosti zacházet iluzívně přímo s prostorem,
jak k tomu docházelo v baroku, kdy součinností architektury
a monumentálního nástěnného malířství vznikaly předstírané
prostory a prostorové deformace. takový iluzionismus netkví
jen v technice, jakou je prostor podáván, nýbrž v možnostech
prostor konstruovat. V závěru se Čapek dostává k jádru svého
sdělení a upřesňuje vztah současného umění k iluzionismu:
WKoderni umění je vedeno věcným a elementárním poměrem
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k prostoru a nesměíuje tedy k prostředkům illusivním".l9/
Zájem o jiné tendence však má své opodstatněni: "··· dle obdobností nebo nepodobností můžeme si pak lépe formulovati
tvárné principy, jež jsou zese ·dnešni době vlestni 11 • 20 /
V 10. čísle Směrů ovšem chyběla zmínka, že i násl~dují
cí sešit bude pokračovat v problematice iluzionismu a že je
pro něj pHpravena Matějčkova studie. Příčinou tc.noto záměr
ného opomenutí byla Čapkova redakční polit:l.ka: v tomto čísle
totiž ohlašoval sešit budhistického umění, a protože nechtě~
aby Umělecký měsíční~ stačil zasáhnout do uvedené látky dří
ve, snažil se vzbudit dojem, že jde již o příští číslo. Matějček dané okolnosti neznal, a proto ho výslednÁ podoba 10.
čísla s Čapkovým článkem, v němž se objevily některé stJČné
body s jeho studií (i když celkově se každý z autorů souetředil na jiný problém), poněkud překvapila. Svou první reakci později popsal v dopise Čepkovi: "Stalo se, že jsem Váš
článek viděl ve společnosti v kavárně, v niž byli i členové
Skupiny. Rozčilil jsem se a dal jsem tomu výraz 11 • 211 Skuteč
nost, že svědky Matějčkova rozhořčeni byli členové Skupiny,
dala událostem rychlý spád. Vzápětí · se po Praze rozšířily
zvěsti, že Čapek "vykošeroval" Matějčkovu stat, otiskl z ní
výňatky jako své a původní článek zamít1. 22 / (K tomu seještě připojila zpráva, že prý reprodukoval Štursovu sochu Messalina jen proto, aby se ukázalo, že je špatná. 23/) Čapek
byl o pražském dění informován v místě svého letního pobytu
v Bílovicích prostřednictvím dopisů. Za původce celé kampaně
považoval Skupinu: "A to jsem předvídal už dávno, že Skupina
se bude co nejvíc snažit, aby v Manesu na mou hlavu snesla
to nejhorší a aby mi tem znemožnila všechnu činnost. Hlavně
tea, kdy Skupina zajde a kdy budou muset pomejšlet na návrat
do Kanesa, bude těch ničemných a vypočítavých klepů nejvíce.
Po té stránce už Skupinu velice dobře znám a vím, co její repraesentanti dot,!ou". 24 / ~eiení vlastního sporu mezi MatějO
tem a Čapkem (většinou za prostřednictví tehdejšího předsedy
spolku Otakara Novotného) bylo zvlášt napjaté hlavně proto,
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že neshody pronikly na veřejnost a byly překrouceny. Čapek
podezíral Matějčka z úmyslu vyvolat aféru a zniskreditovat
ho, Matějček tyto domněnky popíral a poté, co "z prvniho
~zrušeni vychladl", 25/ hleděl rozepři, která ho unavovala,
co nejdříve uzavřít.• Čapek se však hodlal energicky brár~t
proti všem nařčením.
Z celé korespondence, jejíž hlavni část přip~~á na Josefa Čapka, je nejzajímavější reakce obou bratři Čapk~ na
Matějčkovu námitku, že v článku Illuaionismus byla přejata
jeho myšlenka o poměru historika k modernímu uměni, udávajícímu mu zorný úhel k minulosti. 26 / Karel Čapek podává architektu Novotnému následující vysvětlení: "Potvrzuji, že pan
dr. Matějček při své první a poslední návštěvě u nás velebil
objektivnost method moderni historie umění, a že byl to mdj
bratr, který jej upozornil na subjektovni interessy, jež vedou historika k těm epochám umění, které jsou nějakou analogii k umění současnému; což ovšem p. Matejček nepopiral, mýbrž doložil to ddkazy z vlastní zkušenosti. Konstatuji, že
p. Matějček ve svém článku podal stylisti~kou variaci na ře
čenou bratrovu myilenku, a nic vice. Poznamenávám k tomu, že
již dávno před tím jsme v soukromém hovoru (já, bratr a Hofman) dospěli k miněni, že historie umění, má-li miti pro
současnost živou cenu, musí mit orientační počátek v součas
ném uměni, _ tekže mdj bratr v~či p. Matějčkovi jen opakoval
myšlenku data mnohem staršího. Podotýkám však, že kdyby p.
Matějček nakrásně byl zapomněl, že tu myšlenku pronesl spon-·
tánně mdj bratr, nemdže jako korektní historik ji vydávat za
póvodní, nebot musí vědět, že je implicita obsažena v závě
rech Worringerovy 'Abstraktion u. EinfUblung' (jíž, podotýkám, m~j bratr nezná), kde autor prdzračně postuluje kladný
postoj historika (a esthetika) k umění současnému".27/
Tehdejší rozhovor vylíčil i Josef Čapek: Matějček p~
vodně hájil objektivnost dějin uměni, a on ho upozornil, že
"umělecká historie je přece vždy chtěj nechtěj strhována
současným uměním". 28 1 A pokračuje: "Namítl jsem mu, proč
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tedy se vídeňská škola nyní nezajímá o antiku, proč ap1se o
románské umění nebo o gotiku, o epochy, jež se dřívějším
historik~ zdály méněcenné a dokonce ošklivé (vý1lovněl) a
mluvil jsem o zvláštní souvislosti s myšlenkou současného
uměleckého vývoje, který se spontánně o tyto atyly zajímá".29/ Základní názory z úvodu Matějčkovy studie klsP.1fikuje eapek jako výsledek společného rozhovoru: "Teh~~ p. Matějček toto stanovisko přijímal z našich úst a přistoupil na
ně. Dnes z toho dělá sv'O.j objev".JO/
Roztržka tedy v uvedeném případě nevznikla v d'O.sledku
přímých názorových rozpor\1, ale naopak paradoxně vyplynula
ze shodného postoje k dané otázce jak ze strany výtvarníka,
tek ze strany historika (je přitom samozřejmé, že nikdo ze
zúčastněných si nemohl činit nárok na "objev" této myšlenky). Situaci navenek vyřešily dvě poznámky v čísle 11-12
Volných směr\1: Matějček ke své ltudii připlal, že se shoduje
v některých vývodech s eapkovým Illusionismem, a přivítal
tuto spontánní shodu jako d'O.kaz jednoznačnosti tématu; eapek
se v Kronice omluvil, že neoznámil odloženi Matějčkova člán
ku, a potvrdil, že Matějčkova atat neni v následné souvislosti s poznámkou Illusionismus.
Nicméně fakt, že se kolem události v podstatě banální
rozpoutalo tolik debat, poukazuje na problematičnost vzájemného vztahu redaktor-o., spočív ající v odlišnosti jejich pří
stupu k časopisu. Na rozdíl od Čapka Matějček neusiloval o
to, aby vybudovali z Volných směr\1 avantgardní list typu
Umě le ckého měsíčníku; v tehdejší době se víc zabýval , zpracováním témat ze staršího umění. Avšak i když práci ve Směrech
nepřikládal takový význam jako Čapek, mohl se cítit trochu
dotčen tím, jak Čapek stále vehementněji určoval celkovou
podobu časopi su. Po doznění aféry Matějček z redakce vystoupil, ani ž by se tím ovšem jakkoli zříkal další spolupráce se
Směry . Jl/
Rovně ž Čapkovy plány " radikálně změnit" Volné aměry se
rychle rozplynuly. Od 18. ročníku se Směry spojují se Sty-

;

243

lem, Čapkovým spoluredaktorem se stává architekt Novotný a
na redakci dohlíží konzervativně laděný výbor. Čepek je nespokojen s novými podmínkami, v únoru 1914 z redakce odchází
a po dalších peripetiích je 17. dubne 1914 vyloučen ze spolku Mtnes. 32 /
Zatímco Matějček se po válce do Volných směr~ vre~í.
Čapk~v rozchod se spolkem Mánes byl definitivní.

Poznámky

~

1/

K tomuto případu se v AMP, SVU Mánes, 6.2.2.1. zachovaly následující dopisy:
I.
21. 7. 1913, A. Matějček O. Novotnému.
II.
22. 1. 1913, O. Nejedlý J. Čapkovi (edice v pří
loze).
III. /23. 1. 1913/, J. Čapek R. Kořenkovi (sekretář
Mánesa).
/23. 1. 1913/, J. Čepek O. Novotnému.
IV.
V.
/před 24. 7. 1913/, A. Matějček J. Čepkovi.
VI.
25. 1. 1913, J. Čapek o. Novotnému; přílohy:
a/ dopis O. Nejedlého J. Čapkovi (viz II);
b/ dopis A. Matějčka J. Čapkovi (viz V);
c/ K. Čapek O. Novotnému
d/ Nátisk článku A. Matějčka Poznámky k benátskému illusionismu 18. století s Čapkovým komentářem;

e/ opis dopisuJ. Čepka A. Matějčkovi;
f/ J. Čapek: Poznámky, jež mne mohou obhájiti
proti p. Matějčkovi; Kde bych se měl omlouvati.
VII. /před 30. 7. 1913 nebo JO. 7. 1913/, A. Matějček
J. Čapkovi.
VIII. 30. 7. 1913, J. Čapek O. Novotnému.
IX.
30. 7. 1913, konspekt dopisu O. Novotného J. Čep-
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I.
II.

kov i.
1. s. 1913, J. Čapek O. Novotnému.
4. 8. 1913, konspekt dopisu O. Novotného A. Matějčkovi.

III. nedat., A. Matějček O. Novotnému.
IIII. 13. s. 1913, J. Čapek O. Novotnému.
IIV. 19. s. 1913, J. Čapek O. Novotnému; př{lohes opis
dopisuJ. Čapka A. Matějčkovi.
IV.
13. 10. 1913, opis dopisu O. Novotného A. Matějčkovi.

2/

3/

4/

5/

Z korespondence vyplývá, že v souboru chybí konspekt
dopisu O. Novotného J. Čapkovi z ll. s. 1913 a dopis A.
Metějčka o. Novotnému s neurčeným datem. - V dalších
poznámkách užívám při citacích výše uvedeného číslování.
Viz J. Opelík, Josef Čapek. Praha 19SO, s. 94; J. Slavík, Malíř epistolograf. In: Dvojí osud - Dopisy Josefa
Čapka. Praha 1980, s. 312.
Ve fondu jsou opisy obou dopisd z 23. ll. 1912 s podrobnými podmínkami redaktorské práce a jejího honorování.
Své první jednáni s představiteli spolku Máne1 Čepek
živě vylíčil v dopise J. Pospíšilové z 25. ll. 1912
(in: Dvojí osud, s. 106). 14. 2. 1913 byl Čapek zvolen
do výboru Mánesa a členem výboru zdstal do 13. 3. 1914.
Vedle redakční práce se angažoval i při přípravě vý•tavy Moderní umění, kterou pro Mánes sestavil A. Mercereau a která proběhla v únoru a březnu 1914 (45. výstava Mánesa). Vystavoval 4 oleje na 43. výstavě Mánesa
(duben-květen 1913) a 8 olejd na zmíněné výstavě Moderní umění.
Z Čapkovy korespondence J. Pospíšilové vyplývá, že se
chtěl p6vodně zachovat korektněji, než bylo nutné, a
učinil svdj vstup do redakce závislým na Matějčkově
souhlasu. Nepsal mu dva dopisy a marně očekával odpověa. Mezitím se dozvěděl, že se prý Matějček někomu
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svěřil se svou nespokojenosti s tím, že má být ~9 p ek

6/
7/

8/
9/

10/

ll/
12/
13/
14/
15/
16/
17 I
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/

jeho spoluredaktorem. Čapek pek Matějčkovi sdělil, že
přijímá spoluredaktorství i bez jeho souhlasu, a dostal
odpověa, že Matějček jeho spolupracovnictví vítá. Viz
Dvojí osud, s. 105-107.
z. Kratochvíl, Mánes a Skupina . Kmen 1, 1917/191S, č.
23. s. 5.
V. Dyk - S. K. Neumann - bratři Čepkové, Korespondence
z let 1905-1918. Praha 1962 , s . 56 (dopis J. Čapka Neumannovi ze září 1913).
Dvojí osud, s. 105.
Tamtéž, s. 110.
Své názory na charakter uměleckého časopisu Čapek vyjadřoval prdběžně v korespondenci a shrnul je v při•
spěvku Úkoly uměleckého časopisu. Volné směry 17, 1913,
s. 294-298.
Tamtéž, s. 294.
V. Dyk -s. K. Neumann- Čapkové, Korespondence, s. 169
(dopis J. Čapka Neumannovi, před 15. 2. 1917).
A. M atějček, Poznámky k benát skému illusionismu 18.
století. Volné směry 17, 1913 , s. 265 .
Tamtéž, s. 268-269.
Dopis VII.
Příloha f dopisu VI.
Dopis VIII.
Příloha f dopisu VI.
Josef Čepek, Illusionismus. Volné směry 17, 1913,
s. 252.
Tamtéž.
Dopis VII.
Dopis II (viz pHloha).
Viz poznámka 1 k příloze.
Dopis III.
Dopis VII.
Dopis V.
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27/ Příloha c dopisu VI.
28/ Příloha f dopisu VI.
29/ Tamdž.
)O/ Příloha d dopisu VI.
)1/ ďmysl vystoupit z redakce sděluje Matějček Čapkovi v
dopise VII' "Abych Vám dokázal, že nechtěl jsem Vás
znemožnit nebo osočit, vystupuji z Volných s~~~ jako
redaktor". Toto rozhodnutí dává na vědomi ve dvou dopi sech i Novotnému (XII a chybějící dopis). Na Novot ného
přáni opouští redakci až po ukončení 17. ročníku, aby
jeho rezignace nep~sobila jako výsledek aféry.
)2/ Viz J. Opelík, Josef Čapek, s. 95. Vd fondu jsou zachovány opisy dvou dopis~ Josefu Čapkovi. 25. 2.· 1914 mu
výbor sděluje, že se rozhodl neměnit poměr redaktora
Smě~ k výboru v tom smyslu, jak o to Čapek žádal, a
proto přijal jeho demisi, která byla na tomto rozhodnutí ~ávislá. 18. 4. 1914 podává SVU Mánes Čapkovi zprávu, že svým zaslánem v Přehledu jednal proti spolkot ~ .
stanovám, a proto byl 17. 4. 1914 ze spolku vy -:: 1.!. e.1 .
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P ř'l oha

Dopis o. Nejedlého J. Čapkovi, 22. 7. 1913 (II).
(AMP, SVU Mánes, 6.2.2.1.)
Pane Čapek,
musím Vás informovati o některých věcech, ktdré se mi
zdají být silně politické.
Roznesla se o Vás zpráva, že prý jste vykošeroval člá
nek p. Matějíčka o "illuaionismu", otiskl z něho výňatky jako své a p~vodní článek p. Matějíčka zamítl. Mluvilo se o
tom ve "Skupině" a také mi to ještě jiní říkali. Odpověděl
jsem na to v tom směru, že to je asi nějaká politická pomluva, - a že, jak Vás znám, - kdyby ste i něco od jiného pří
j~ul a reprodukoval, že by ste měl jiné a lepší prameny, než
je p. Matějček. Myslím, aby ste se proti tomu v Mánesu silně
ohradil.
Druhá zpráva je ta, že prý jste reprodukoval Štursovu
aochu.ve Směrech jen proto, aby se vidělo, že ~e to lpatné,
(kíč). Této pověsti přičítám následující vznik. Seděl jsem
se Skupináři, a mluvilo se o věcech ve Směrech. - - A jaký
prý má vztah k tomu všemu ta Štursova socha? ~ekl jsem, že
d~vody vážné umělecké tu sice nejsou, ale že Štursa je pán - v Mánesu, - a že se musejí ve Směrech otiskovat také
věci panské, - já ale že v tom nevidím nic více, než, - jaký
je to kič proti těm ostatním věcem. Druhý den na to už jsem
se dozvěděl, že prý tisknete Štursu jen aby se atd.l/
Vedle toho jsem viděl, jek p. Pila je ve styku s p. Nechlebou, - jak rychle se to doneslo Štursovi a všelicos mi
napadlo.
Došel jsem proto včera mezi Skupináře a řekl jim, že to
co se říká o Štursově soše jsem řekl já a že když se nějaká
věc, která se řekla ve společnosti, nese na ulici, - že se
nesmí líčit falešně, a nevím proč právě takové věci se roznášejí. Já jsem řekl že to je kič a proto nezatahovat do to-
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ho Vás. P. Janák na to řekl, to prý, že už se dávno říká.
Povídal jsem, že doufám, že asi jste téhož názoru jako já, a
že oni Skupináři ne jednou dali na jevo své míněni o kičích
Štursy, Švabinského atd.
Na konci jsem řekl, že oni také tisknou špatné věci p.
Jilovi, a Kyselovi.
Beneš hájil Pilu, že prý je to v barvě dobrP.
Já, co do rozuměni a vdbec dost dám na Beneše, 2/ ale ta
barva už to nezachrání. Věru, raději bych Vám psal něco o
práci, - než takovéto klepy, ale přec považuji to za dobré,
Vás informovati, abyste věděl co se dělá. Jsou ti páni neddtkliví, co? Takoví Štursové neumí říci o mladém umění více, než že je to kič, a když to slyší o sobě, tak to nemohou
pochopit, že se mdže někdo opovážit, aít je za nuly. Také p.
Nechleba prý řádí. ~íkal Pilovi, jaké jsou ty "Volné směry
(blbé). Jeho zpdsob kritiky.
Nijak si tím zdravý vzduch venkova nesešpiňujte a při
jměte mdj nejlepší pozdrav, jakož i p. bratr Karel.
Vám oddaný
Ot. Nejedlý
Slezská 36

Poznámky k
1/

2/

příloze

I když se tato fáma rozšířila bez přímého podnětu z
Čapko~y strany, nebyla skutečně ~ poda ·~ atě daleko od
pravdy, pokud jde ~ Čapkd~ názor na Štursu. Čapek nedokázal ocenit hodnoty Štursovy t~orby a měl k ně~u také
řadu osobních výhrad. V Mánesu byla Čapkovi !idaky 1
umělecky bližší nejstarší generace, zatímco s třicátní
ky •~'děl nej~íc bojd.
Vincenc Beneš a Otakar Nejedlý spolu otevřeli v listopadu r. 1913 "Moderní školu malířskou" ~e Slezské ulici
na Vinohradech.
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Lenka

By d ž o v s k á

Volné aměry 1913 a Čapek kontra Matějček
Zusammenfassung
In dem Archivbeatand des Vereins der bildend~~ Kuaat1er Mánes (1m Archiv der Hauptstadt Frag) 1st eine Samm1ung
der Korrespondenz erha1ten, die sich auf die Affare 1m Jahr
1913 in der Zeitschrift Volné -.ěry (lreie Strčmungen) bezieht, dessen Protagonisten Redakteure der Vereinszeitschrift
- Kunathiatoriker !nton Matějček und Ka1er und Publizist
Josef Čapek waren. Čapek strebte Torwiegend aktue1le Prob1eme zu verčffentlichen, die mit dem Schaffen der jungsten
G~neration der bildenden Kuastler verbunden waren. Die
kunsthistoriscben Abhandlungen akzeptierte er tendenzios,
Tom Gesichtspunkt der Bedůrtnisae zeitgenoasischer Kunst.
Grund der Streitigkeit bildete die lrage des Verhaltniase~
der Kunstgeschichte zum modernen Kunstschaffen. Nicht ganz
grund1egende Meinungsverachiedenhaiten und 1rgendwe1che
Redaktionsunklarbeiten blies die llU&terpropaganda in
Prager Kunst1erwelt auta hochste aut. Der Zwi•spa1t, der
nur wegen eines MiOverstandnisses entatand, wurde bald
vertilgt, beide Redakteure verliessen aber bald die Redaktion und die Zeitschritt behielt auch danach einen
konservativeren Charakter.
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POKUS J. TEIGEHO O POI\...'t.AČOV ÁNf V SOUPISU RUKOPIS6
CHOVAN1CH V .ARCHIVU KRÁLOVSI\tHO HLAVNÍHO tdSTA PRAHY

V r. 1920 vyšla ve Sborníku

příspěvk~

k

dějiným ~levní

ho města Prahy práce tehdy již zesnulého pražského městského
archiváře, profesora Karlovy univerzity Jaromíra aelekovské-

ho Soupis rukopisd chovaných v Archivu hlavního města Prahy.
~ást I. 11 ~elakovský zde v úvodu podává výklad o nejstarších
městských knihách pražských, o jejich vývoji a rozdělení.
Svou práci považoval Čelakovský za dílčí a předpokládal, že
se bude ve vydávání soupisu pokrečovat. 2 / .
~olu se ujal další městský archivář Josef Teige, který
přišei do Archivu hlavního mlate Prahy jako adjunkt v r.
1696 a který po odchodu J •. Čelakovského do výslužby přeyzal
r. 1906 jeho fUnkci. Blbem svého pdaobení provedl Teige revizi všech oddělení archivních sbírek, obnovil a doplnil katalogy rukopisd a městských knih, uspořádal archivní knihovnu a navázal na dílo začaté Karlem Jaromírem Erbenem - zpracovával velkou sbírku měštanských dokumentd a soukromoprávních měštanských listin,)/ Za působení J. Teigeho v archivu
byla založena stará spisovna Archivu hl. města Prahy. V současné době obsahuje písemnosti z let 1851-1925. Materiály
z let 1926-1945 shořely e. května 1945 stejně jako katalogy,
které Teige s velkou pečlivostí pořídil.
Kromě archivní činnosti (pracoval v archivu prakticky
až do smrti) se Teige věnoval také vědeckému bádání - zabýval ae pražským místopisem, papežskou diplomatikou, prameny
k nejstarším českým dějinám i diplomatikou čeakou. 4 /
Jak už bylo naznačeno, J, Teige navazoval ne práci
svých předchddc~, zvláště ne dílo J. Čelakovského. Tak
vznikl Soupis rukopisň chovaných v Archivu král. hlavního
města Prahy. Část II. Soupis měl být vydán ve SPDHMP, ale
zůstal pouze v rukopisu, uloženém dnes ve sbírce rukopisň
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AMP rkp. 6077.
Práce byla psána pravděpodobně v posledních letech autorova života, asi v letech 1919-1920. Josef Teige 6. března
1921 zemřel a dílo už nedokončil - svědčí o tom kromě vynechaných miat v textu i to, že inzerované přílohy nejsou dopsány a končí uprostřed věty.
Soupis má 39 listd a podává se tu výčet vyb~aných měst
akých knih většinou ze 16. až 18. atol.
Teige se při vytvářeni soupisu přidržoval tříděni měst
ských knih, který zavedl J. eelakovský. Sám ne titulním listě svého rukopisu píše: "Aby pokračování toto přičleněno mo
hlo býti bezprostředně k části prvé, pojednám o vedeni knih
městských, jich písařích atd. na konci soupisu, kde připojím
v ·příloze i dokumenty, které sice obsahují staré zprávy, leč
~ení na ten čas naděje, že by jinde vydány byly. "
Některé rukopisy jsou popisovány velmi podrobně, takže.
popis mdže do jisté miry dobře přiblížit originál. ~o se tý•
ká i městské knihy Starého Města, AKP rkp. 326,5/ která shořela s. května 1945 při požáru Staroměstské radnice. 6/ Shodou okolností právě popis tohoto Liber viridis rerum memorabilium conailii magni 1596 zaujímá sedm listd a je natolik
obsáhlý, že je aožné získat poměrně přesnou představu o obsahu zničen& knihy.
Těžko říci, podle jakého klíče Teige postupoval při výběru rukopisd, jimiž se hlouběji zabýval. Největší pozornost věnoval knihám pamětním. Méně už ho zajímaly knihy patentd (byly to jen písemnosti přijaté, patenty nevznikly z
činnosti městských úřadd). Stejně jako J. Čelakevakt vy~íral
také feige z knih, které nepopiaoval podrobně, některá poří
zeni, která ~áděl v soupisu, a to formou stručného nebo i
deliího regestu. Všechny jím popisované rukopisy jsou už
dnes zachycenr v Čark09ě práci o městských knihách 7 / a i
v ~odci po fondech • •birkách Archivu hl. města Prahy,
ovl .. mnohem struěněji. 8 / Je to pochopitelné, protože při
tak velk'- množství rukopiad, jaké archiv hlavního města
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ucho~á~á,

by byl systém ze~edený J. Čelakovským aJ. Teigem

nerealizo~atelný.

Soupis
knih

začíná

pamětních.

ala~ného

knihami Starého

Města

pražského,

řadou

J. Teige o nich uvádí: "VeJ.kou zásluhou

primátora

Václa~a

Krocína z Drahobejle jest za:ožení knih pamětních, které počínají ae jeho primátem (l~d4),
pokračují až k roku 1784, do konce bytí Starého MP~ta. Krocín naiel historiografii měata zcela zanedbanou. Kniha na•
z~aná pamětní č. 99.3 nyní v Budyšíně chovaná končí ae sice
rokem až 1587, jeat však pouhý opia, z něhož nemožno bezpeč
ně aouditi, jaký byl veškerý obsah originálu. 9/ Jako v době
starší jaou tyto knihy sn\lškou listin, které považovány byly
za ddležité, takže až na malé výminky není atopy o nějakém
zpraco~ání látky."
V této řadě pamětních knih jsou zahrnuty rkp • .326•.330
(z let 1584-1741). Pamětních knih řada druhá aá jen dva rukopiay, rkp. 995 (1669-1729) a rkp. 1000 (1720-1782), ale
J. Teige podotýká, že řada je zakončena rukopisem se signaturou IX D 5 archi~ní knihovny. Tento dnes nezvěstný rukopis
mil název Gedenkbuch des Prager Kagistrats. Kniha vznikla r.
18.35 na popud hraběte Chotka, ale byla vedena jen do r.
1844. 10 /
.
Básledují rkp. 69-71 (z let 1571-1757), tj. knihy renovací rady městské (knihy trhd a obnov, kniha památná).
Po nich přicházejí knihy pri~ilegií městských rkp. 28, .31,
41, 48, 194, 2.30, 1825, 2995 vesměs z doby do 17. atol.
Do akupiny vládních nařízení j&ou zahrnuty knihy pa.tentd Starého Města (rkp. 609-620 z let 174.3-1782). Hned za nimi následují knihy patentd novoměstských (rkp. 621-6.35 z let
1725•1784). O dalších rukopisech rkp. 6.36~654 s písemnostmi
z let 134.3-1783, tz~. Pragmaticae petentes et rescripta, nelz~ zjistit, kterému z pražských měst patřily.ll/ Za knihami
patentd Malé Strany (rkp. 657-66.3 z let 1716-1783) pokračují
rukopiay rkp. 655 a 656, které jsou v podstatě rejstříky k
malostranským patentdm, Pak přicházejí rukopisy rkp. 1719 a

254

1720 (z let 1700-1780), tzv. Genium und Extractum aller Generalien. U poslední knihy patent~ se opět neví, kterému
městu náležela (rkp. 1842 z let 1722-1724). 12/ Knihy dekretů
(rkp. 744, 744a-752) obsahují písemnosti z 1et 1611-1674 a
patřily Starému Městu.
Ha konci Teigeho soupisu jsou připojeny čtyři (•.ož vzpomenuté) nedokončené ediční přílohy, popsané a oz~óčené J.
Teigem takto:
I.
Doklady k Zprávě omluvné rady Star. M. pr. o pozdvižení
r. 1620 (rkp. č. 326, fol. 161).
1. Přípis psaní pp. defensorův.
II. Outrata tohoto Starého M. pražského za armádu JMtiC
při Praze po štastném vítězství a dobytí téhož města
Prahy ležící.
!li. Patent pod datum na královském hradě pražském 12. dne
m. července 1. 1751 tejkaje se nejv. zachování řádu,
resp. těch ne poště jezdících aneb se vezoucích effektů
neb zboží (rkp. 612?).
- Der Rom. Kng. May. Cammererern etc. (rkp. 636, p. 66~
Již više byla učiněna zmínka o rukopisu AMP, rkp. 326,
který padl za obět květnovému požáru v r. 1945. Tím se vytvořila mezera v dlouhé řadě pamětních knih Starého Města.
Liber viridis rerum memorabilium oonsilii magni 1596 zahrnoval období 47 let (1584-1630), tedy dobu poaěrně dlouhou.
Proto by snad bylo vhodné, aby se alespoň částečně osvětlil
obsah této městské knihy. Přitom je třeba mít na zřeteli, že
její edice byls připravována z pramene, který měl povahu
konceptu a nikoliv čistopisu. Z toho také plyne, že se v
předloze často objevují škrty, doplňky, vynechávky apod.
I při popisu tohoto rukopisu Josef Teige zachoval systém J. ~elakovského. 13 / Nejprve stručně popsal podobu rukopisu a pak se zabýval jeho obsahem. Ke každému zápisu v pamětní knize pořídil stručný regest, který opatřil pořadovým
čísl.. a poznamenal u něho stránkový rozsah p~odního zápiau. S průběžným číslováním však z neznámých příčin •končil
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u regeatu č. 6 (L. 16), a tak kv~li lepší orientaci byla
~ edici chybějící čísla doplněna. Teige hodlal navíc publikovat ~ plném znění některé zápisy, které byly v edici ze
stejných d~~od~ (tj. pro přehlednost) zařazeny až do pozn'mek, i když se v Teigově rukopisu prolínají s jednotli~ými
regesty.
Jelikož se jedná o pramen novodobý, nebylo t reba pro~á
dět ~elké texto~é úfra~y. ďpra~a edice se řídÍ příslušnými
edičními pravidly. 1 I Tak bylo upra~eno psaní ~elkých píaaen
(Staré Město, pražský) a interpunkce dle dnešního pravopisu.
Zkratky byly rozepsány do plného slovního tvaru, ponechána
byla jen zkratka JM, JMtC (Jeho Milost, Jeho Milost Císař
ská).
Podoba číslovek zůstala totožná s rukopisem, stejně jako byly ponechány konco~ky -óv, -uov (místo dnešního -~) .
Dvojhláska au byla upravována na ou (ouředník místo auřed
ník). Vlastní jména osob a názvy obcí byly pře~zaty v póvodním tvaru. Kulaté závorky byly použity pro póvodní Teigovy
dodatky, šikmé závorky jsou vyhrazeny pro poznámky ediční.
Nejčastějěím zápisem do popisované měatské knihy byly
opisy instrukcí a nařízení městských úřad~ nebo úředníků,
opisy panovnických dekretů. Hojné jsou i prosté pamětní zápisy.
Zvláštní pozornosti si jistě zaslouží v ediční poznámce
2 a 5 uvedené zápisy, které věrně evokují at.oaféru a problémy své doby.
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Poznámky
1/

2/
3/
4/

5/

6/
7/
8/
9/

10/
ll/
12/
13/
14/

J. Čelakovský, Soupis rukopis~ chovaných v Archivu
hlavního m/; sta Prohy. Část I. SPDIII.\P I/2, 1920, s. 1 až
12).
Tamt&~, s. 2.
B. Kubíčková, .Ar chiv hlavního města Prahy. Dt::Jiny. s. 58
až 78. N edo k ončené korekturní obtahy jsou uloženy v AMR
Podrobnější údaje viz V. Vojtíšek, Josef Teige. SPDHMP
III, 1922, s. 203-22); J. B, Novák, Dr. Josef Teige.
Nekrolog. Almanach ČAVU 31-32, 1922, s. 170-174.
Signatury jednotlivých rukopis~ AMP, uváděné J. Teigem,
jsou až na výjimku (viz pozn. 9) totožné se signaturami
dnešními.
J. ~erek a kol., Městské a jiné úřední knihy Archivu
hlavního města Prahy. Praha 1956, s. 44, č. 122.
Tamtéž.
V. Hlavsa a kol., Archiv hlavního města Prahy . Pr~odce
po fondech a sbírkách. Praha 1955.
Správně má být uvedeno rkp. 99)a, Kniha pamětní z let
14)6-1587. Rkp. 993 je kniha pamětní z let 1366-1540.
K tomu viz J. Čelakovský, Soupis rukopisd, s. 40-44,
č. 25 a 26; J. Čarek, Městské a jiné úřední knihy, s.
43, č. ll) a 115.
Také teto kniha patrně shořele 8, 5. 1945. Viz V. Hlav sa a kol., Archiv hl. města Prahy, s. 1)).
Viz J. Čarek, Městské a jiné úřední knihy, s. 148, č,
7229~72)1, 723)-72)7, 7239-7249.
Tamtéž, s. 148, č • . 72)8; v. Hlavsa a kol., Archiv hl.
města Prahy, s. 31-)8.
J. Čelakovský, Soupis rukopisd.
P. Roubík, Pravidle pro vydávání pramend k novějším dě
jinám. Arch~ 1957/2, s. 59-65; J. Kašpar, ďvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k čes
kým zemím. Praha 1975, s. 149-153; J. Šebánek, Základy

..
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pomocných
•• 67-66.

i

věd

historických. I, Praha 1976 ().vyd.),
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Edice
J. Teige, ze Soupisu

král. hlavního

města

rukopisů chovaných v Archivu
Prahy. (AKP, rkp. 6077, f. l-7)

( l. l)
č. 326. Liber viridis rerum memorabilium consili:!. magpi 1596.

Ha papírovám itítku na hřbetě týž nápis. Rukopis jest
papíro~f, obyčejného folia ~ deskách bílé kůže, na níž vytlačeny jsou ozdoby obvyklého typu. Papír dobrý jeví vodní
znamení dvou věží městských s malou brankou uprostřed. Listů
bylo 280, k tomu přidán v 18. století na šesti listech rejstřík obsahu. Ha počátku schází čtyry listy, na nichž dle
rejstříku byl a na listu pátá se končí .Artikule o e!mi laahn a řád, patr11.ě • r •. 1584, & kter'l dob;r pochásí i ae~
~á BáaleduJící kua;r.
1.
L. 1-4.
Artikule o ohně hašení a řád (z r. 1584?).
2.
L. 5-6.
Snešení jisté pana purgmistra a pánuov z strany řádu, jak se
sousedé~ městě chovati mají (~ sedmi artykulech). Dato~áno
dne 17. srpna 1584.
3.
L. 7-ll.
Snešení všech tří měst pražských o prokurátořích a řečnících
(o šesti artykulech) ze dne 20. srpna toho roku. Při tom
připsáno: Tento vejpis přepsán jest z exempláře imprimovaného. K tomu na listě 8 připojeno: Snešení všech tří měst pra~
stých miao ty artykule, kteráž vuobec vydány a imprimovány
jsou(§§ 6.) a 1. g. Sneiení pana purgmistra, pánuov Starého
Města pražského, samých, mimo novoměstských pánuov o některé
obecní artykule (§§ 10).
4. L. ll-12.
Z jistého poručení JKtiC nařízení taxy kanceláře pražské,
podle kteréžto jeden každý bude věděti, čím se zpraviti. Ze
dne 30. srpna 1584.
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L. 13-16.
5.
Instrukcí dvěma osobám, kteříž k úřadu rychtářalc4mu za soud-.
ce voleni bejvají. Přísaha dvěma soude~ Je úřadu rychtářslc4.u vole~. Taxa při úřadě ryohtářsk4m ze ůne 20. Jcvětna
1598.
6.
L. 16.
lter4 osoby Je jakýmkoli povoláním jsou zvolení (~ penis~
obecním, zbytlcovalcjm, k poětdm vyřizování, úřadu solnímu,
nad víny, nad sirotky a Je deposicí penis).
1.
L. 17.
Sneiení o !pitálsko ze dne 29. arpna 1584, sneiení z strany
dvou velikých konflikuov /1/ Je úřadu purgmistrovsk4mu podaDÝCh ze dne 5. září toho roku.
8.
L. 11-18.
Dekret JKtiC o řezníky pražské a lidovek,, z strany loje
vez /1/ mlat pražských vyvození se dne 19. listopadu 1584.
9.
L. 18-20.
Instrukcí podle sneěení pánuov rJChtářuov JMtiC i talc4 pánuov pur~st~ a rad viech tří aist pralslcých vydani řez
níkuom, avíěníkuom, aejdlářuom, jalc by v prodeji loje, avíěek a mejdla chovati se mili z r. 1584.
10. L. 22-28.
Bařízení s strany moru se dne 2). září 1585;
(1. 2)
.
dekret JKtiC o nařízení řádu s strany morového povitří se
cble 2. siří t. r., aandát JKtiC, nímžto nařízení avrohu 4otěeného s strany infekcí aorové potvrzovati ráčí ze dne 19.
ziří t. r.
ll. L. 28.
Přeneiení platu pozounárdm vycházejícího do ouřadu aolního
s 18. března 1586.
12. L. 29-JO.
Inatrukcí písaře v ipitále u sv. Pavla ~a Poříčkou /1/ braDOU pro opatrování d~choduov i táté dvo~ a mlejn~ Je t6auž
ipitálu náležejících s rady vydaDá 1. 1585.
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1). L. )0.
Iutrukcí posounlruom vydaná 1. 1585.
14. L. )1.
B.Prlwa oaob nařízených k uaazov~~ piv v městsch praiských.
15. L. 32•)).
O překupníky a hratnílcy.
16. L. 33
Snesení v ienkoviní piv hostinských všech tří měst praiakfch
se dne 7. prosince 1588.
17. L. 33-37.
Baříaení jisté pánuov purgaist~ a rad všech tří měst pra!skfch, k-terak se pekaři v pečení chlebdv režných a bílých
chovati mají (stalo se při shromáždění purgmistrdv a konieluov všech tří miat praiskýc~ na rathouze Starého Města
praiského den sv. Kltmenta (23. listopadu 1589) a k tomu
prdba s stra~ drahoty neb lacinosti lita a pečení chleba od
JllUC vydaú..
lB. L. · 38-40.
Bařízení JlltiC při obnovení rady, kteréž se stalo v pátek
den sv. Markéty 1590, vydané.
19. L. 40.
Dekret JlltiC o pekaře a pokuta na ně pro zmalení chlebuov se
dne 12. července 1590.
20.

L. 41.

Jisté sneiení o lidech duchovních, aby domové nebyli jim
prodáváni ani jménem dluhdv zapisováni (z 12. března 1591).
21. L. 41.
Snešení o pondcku denní ve dni sváteční (25. června 1592),
jisté sneiení všech tří měat v čas války (13. října t. r.).

22. L. 42-44.
Instrukcí porybného ouřadu, jak by se v něm říditi a cho.ati
mělo od těch, jenž k tomu nařízeni jsou (z r. 1592).
23. L. 45.
Revers o uvozování vín cizích (1592), a instrukcí a strany
piva rakovnického, které! se k šenku do měst pražských vezou

i:!b.L

i

(1593).
24. L. 46.
lamět o zbroji zakoupené obcí (1593).
25. L. 46-47.
Neřízeni JMtiC při obnoveni rady 31. březne 1594.
26. L. 48.
InstrUkcí písaře úřadu ~pitálského sv. Pavle.
27. L. 48-49.
Neřízeni a strany uvozování vín hostinských z cizích zemí do
měst pražských (1593).
28. L. 49-51.
Instrukcí na mlejny Helmové i také ~amenské o~oje obecní
(1597).
29. L. 51.
Opatření čeládky rychtářovy s strany alužby (1597).
JO. L. 51-53.
Instrukcí na mlejny Jtostské ( 1597) a inatrukcí s'Yuoníkon
při 'Yěži, strojích a trubách vodáckých (asi též z r. 1597).
31. L. 53-56.
Instrukcí rychtáře a písaře městského, taxa při úřadě rychtářském ( 1598) .
32. L. 56-57.
Punerni taxa pán6v farář6v, officiál~ školních , žákovatve,
noník6v, pulaent~, hrobnilcllv a truhlár~, co se z nich
jednomu každému má dávati a platiti.
33. L. 57.
Bařízení o opatrování domu U zlaté hvězdy v no'Yě k obci koupeného (1599).
34. L. 57-58.
Zápis na mydláře (1599).
35. L. 58-60 .
Artykulové JKtiC ve všech třech městech pražských ne rathousích 'Yyhláiení 1598.
36. L. 60-62.
Bařízení JMtiC při obnoveni rady 1. 1599 vydané.
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37.

L.

Přijetí

do stavu

)8 .

6)-6~.

L.

•

62-6).
~ěstakého

Bydžovských a Boleslavských.

Sneiení 1. 1599 , co se osobám radn:ím, kteří! •ti'ad purkmiatrovaký držívají, t'ž kancléři, píaařdm radním a písař~
vedleji! kanceláři se platiti má.

39.

L. 64.

In.trukcí inspektordm s strany

40.

čistoty

po miati v

čas

morní .

L. 65-66.

lfřadnÍci batipanští k d~hlídání hbrákdv i dech zaháleč•

Dtch lidí takto ae chovati budou (1599).
41. L. 66-67.
Artykulové a ·atrany ráDy morové od JltiC
42 • . L.

nařízení

(1599)

67~

Bsřízení císařské

o prodávání mas

ěa.u

postního (1605).

L•. 68.
PrdlDa o sealení
4).

(1. 3)

mouky a chleba pečení ( 1606).
44. L. 69-72. Bařízení v příěině moru z let 1606-1607. 1/
45. · L. 72.
Dekret císařský, aby· Židé z ulice sv' ~aae ~ycházati mohli
(1607). tK tomu na konci připaános Potom některého dna ••konce !iduoa sapovidíno, aby ani na tyto artykule ven nevycházeli, ale v ulici své věickni se zdržovali).

46. L. 73.
O Taapli ( 1607).
47. L. 74.
~rtykulové, kteří

48.

obci

předneieni

byli 1. 1608.

L. 74.

Psaní arciknížete Matyáše ze dne 16. dubnJ 1608, 2/ v příčině
příjasdu jeh~ aartykulové lidu pěšÍI!:lU V St.rém Městě prdaká,
( l • .4)

vydaní oaaého dne .laíce ·máje t. r.,

opatření

to proti vpádu

Katyášo~ě,

i psaní Matyášovo o nový glet /1/ pro posl7 jeho
zemskému ze dne 22. května 1608.
49. L. 81-84.
Majestát obci Tejnu nad Vltavou ze dne 8. srpna 1609 a při
jetí k stavu třetímu téhož města jakož i Preebatic.
50. L. 85-87.
Vyměření písařům radním (1610), dekret komory čeP.~é Židdm
v příčině přijímání svědomí před rychtáře jich (t. r.), neřízení o mustruňk, psaní nejvyšších úředník~ zemských ~ pří
čině hotovosti proti lidu vojenskému, kterýž u Peso~a leží
(vše z r. 1610) .
51. L. 88-91.
Patent o uvozování vín cizích ze dne 22. září 1610 a pamět
o depo,icí movité poz~stelosti.
52. L. 91.
Neřízení čtyřem práporcům lidu pěšího (1611).
53. L. 92-93.
Soupis cechů, jak mnoho z každého cechu osob se vystavuje.
54. L. 93-94.
Instrukce JMtiC nejvyšším úředníkům zemským 1612.
k

sněmu

55.

L. 94-95.

Neřízení

strany ohně haěení (1611) a resolucí místodržících J/ o nedovolení revisí Danielovi Hrochovi proti Anně
Puglové.
56. L. 96-99.
Pověření výňatku z privilegie Zikmundova pro Plzeň z r. 1434·
obcí města Stříbra (česky!), odpověa císařského perkmistra
na požadavek obce, aby perkmistr byl vždy brán ze Sterého
Města pražského, poděkování Matiášovo za gratulaci k zvolení
za krále římského, přípis téhož Kutnohorským (německy) z 1.
1611-12.
57. L. 99-104.
Neřízení arciknížete Ferdinanda z r. 1557 o frýdu, nařízení
při obnovení rady r. 1612, odpuštění odchodného poplatku Matěji Rustovi (1613), nařízení v příčině moru (t. r.) a Spis
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o ráně boží morové, jak by se jeden každý s pomocí boží
opatrovati v čas té rány měl léta 1613 z exempláře před ně
kolika lety vytištěného a v~bec vydávaného vypsaný.
58. L. 105-106.
Smlouva v příčině handle vinýho v Rychtě (1614).
59. L. 107-110.
Listy v příčině sněmu budějovického 1614 a v pří~ině handle
solního.
60. L. 111.
Opia erekční listiDY kaple Betlémské z r. 1391 a nález pořádku punčochářského o Kateřině Vokáčové z r. 1614.
61. L. 112-113.
L. 1616 toto rosvržení dobytka všelijakého jest podáno do
rady od starších řezník~v.
62. L. 114-116.
Instrukcí )O osobám k tříbení škddcuov zemských vydaná z
15. ledna 1618 a vypovědění jarmarku, kterýž při av. Václavu
1618 držán býti měl.
6). L. 117-12).
Poručení JKtí pánuov direkto~ z atraDY vožení profiant~
do ležení ze dne 5. listopadu, inatrukcí 60 osobám k vartování města ze dne 31. května vie r. 1618, instrukcí 145 osobáa k vartování města ze 12. ledna a colmiatru vojenskému
Danieli Jelínkovi z Louže ze dne 14. dubne 1619.
64. L. 123.
!fiaaha měilan~ při munstruňku dne 22. listopadu 1620.
65. L. 125-132.
·
Liati~ 4/ u.neaení purkmistra Mathfadesa 5/ a Víta Keloara,
složení pokuty židovské 10 000 zl. r,fn., z které založena
nadace pro ·.

(1. 6)
koDVikt.
66. L. 137.
Barovnání se !idJ v příčině kontribuce z 50 domd a úpisy na
3 500 kop míi. jezovitdm (1622).
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67. L. 142..;173.
Zpráva omluvná k~ížeti z Lichten~tejne v příčině minulého
pozdvižení (otištěná Erbenem v Č~1 1857 str. 174-187, avšak
bez příloh, které proto zde v přílohách dodáváme). 6/
68. L. 174-175.
Postoupení vsi Smíchove ( 16·2 2).
69. L. 176-178.
Poznamenání, co jest se po třikráte lidu vojenskému vydalo
(1622).
70. L. 179-189 a l. 193.
Přípisy komoře české v příčině židovskych domd ze dne 17.
června 1623 (otištěná u Čelekovského).7/
n. L. 19o.
Revers Jene Albrechte z Trněe z r. 161).
n. L. 191-:-195 .
Pokorná omluva proti rozvržení v příčině vychováni eoldat~.
73. L. 196.
Léta 1594 popsány jsou po všem městě řetězy, kde by se v čes
potřeby najíti mohly.
74. ~ · 198.
Obec kupuje obilí od Alžběty Lobkovaké roz. z Lobkovic a od
Viléme ďdrěekého z ďdrče (1624).
75. L. 199-211.
Dobré zdání o koupi e prodeji viktualních věcí.
76. L. 211.
Relací o šejdovnu na mlejních Kamenských.
77. L. 212.
Obec zaručuje se ze 10 000 kop míi., které z pardonu Staroměstských měla dostati Anna Špetlová z Dubé (vie z t. r.).
78. L. 213.
Soupis privilegií městských v deskách zemských.
79. L. 214-222.
Listiny o sporu Menšího Města se Starým
( 1. 7)
Městem

..

pražským v

příčině

bran v Menším

Městě

(kteréžto
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město

poulívá zde již němčiny).
80. L. 222-224
Vymahání příspěvku od obce ne vydržování vojska (1624) .
81. L. 225.
List Karla IV. kupc\lm norimberským z r. 1351 (otUtěný ., Če
lakovského priv i legiích ě. /nedoplněno/). 8 /
82. L . 226.
Glejt Ferdinanda I. Žid\lm.
83. L. 228.
Spis správc~ handle solního (zde ze dne 26. ledne 1625 první přípis německý rady staroměstské).
84. L. 230.
Kajestát Rudolfa II. z r. 1579 v příčině vozeni piva rakovnického.
85. L. 231 a 234.
Ferdinand II. odpouští měitan\lm staroměstským po zaplacení
pokuty jich provinění (1624).
86. L. 232-234.
Výpis z desk o příroěí r. 1625.
87 . L. 235-240.
Dekrety v příčině posudného a sbírky z vín (1625), výsad
městských, bran městských (1626), eaigrantd, o postoupení
kostela sv. Štěpána mučedníka na zdech městských a sv. Jana
na Vršku pán\lm dominikánllm.
88. L. 241.
Výpis z deek o právu komorničím v Bělěi z r. 1477.
89. L. 242.
Privilegium Ferdinande II. Židdm (viz u Čelakovského č. /ne-

doplněno/). 9 I

90. L. 246.
Resoluce z komory české v solním handli (1623).
91. L. 247, 251 a 276.
Resoluce apelačních rad v příčině nadeěního statku Sorinského (1628).
92. L. /nedoplněno/

...

Z

města

93.

Hory Kutný o

pasíro~ání

Vejpisové některých artykul~v z
Albina z Weisenblutu.

94.

Mslivě

(1628).

majestát~

k

potřebi

Samuele

L. 254-275.

Perdinandi II.

95.

cla na

L. 25).

~erneuerte

Taxordnung (1629).

L. 276.

Vejpis z kněh památných Špitála blíž moatu. 101
96. L. /nedoplněno/
!tteatace o Markétu Roliastku a výpis z desk o sporu
čině tvrze Litovic (16)0).

~ pří

Poznámky k edici

1/

~vodně

bylo napsáno: Léta 1606 jsou tyto artykulov~ z
JKtiC všem třem měst~ dány (~ příčině moru) .
Vlastní text psaní, u~edeného v příloze, je přeškrtnut .
Zřejmě jej J. Teige nehodlal otisknout:
poručení

2/

(1. ))
~

První tento politický dokument t~to sbírky zní takto:
Matyáš, z boží milosti arcikníže rakouský, kníže burgundský, hrabě tyrolský etc. Slovutní naši obzvláště
milí. Nepochybujeme, že ~ám dobře o tom ~ědomo jest,
kterak na poručení a plnomocenství JMtiC pána a bratra
našeho milostivého, pojminulejch let pokoj s Uhr1 a
Turky prostředkováním naším a p~čí bedlivou k dobr4mu,
jakž všeho křestanatva, tak obzvláště Království české
ho učiněn jest, potom pak na jistou v~li a rozkaz JMtiC
od vyslanejch téhož království a jinejch k němu připoje
nejch zemí, jakož i arciknížectví Rakouského pečetai a
podpisy jejich stvrzen. Kdež my nejsouce jiné nadije,
než že takovou pro dobré všeho křeatanstva a Království
českého vedenou práci těm mnohým a nevypravitedlným bídám, kterými království a země JMtiC skrze tu dlouho

t~ající válku obklíčené a obtížené byly, s pomocí bo~í
konec vinšovarj zp~sobíme a jak~ jim potřebné a žádos•
ti~é odpočinutí, tak i sobě slušného a náležitého podě
ko~ání dobudeme, shledali sme to, ~e puovodem někte
rejch nevážnejch a neupřímnejch lidí, jakž JMtiC e domu
našemu slavnému rakouskému, tak i Královst~í ča~~ému
nic dobrého nepřejících, místo vdičnosti v ~ozličné poml~y , vejklady a podezření sme vešli. Skrze které~ ti
nedobří lidé jsou ~ejš psanou JMtC pána a bratra našeho
nejmilejšího k tomu přivedli, že ještě až do dnešního
dne toho, což jest tak skrze nás s nimi Uhry a Turky
sro~náno a sneieno, na veliké nebezpečenství jak~ JMtiC
a domu našeho, nejvíce pak Království českého splněno .
a dosti učiněno není. Odkudž, jakž tady nic jiDÝho pojíti nemohlo, následovalo nové týchž ~ a Tur~v se
pozdvižení, rocení a pro nezdrženou víru danou proti
JMtiC, nám a Království českému i také zemím rakouským
nebezpečné obmysly. Kterýmžto abychom v cestu časově
~ešli, nechtěli-li sme dokonale skáze a zahubení čas
topsaného králo~ství a zemí se dívati, museli jsme se
do Prešpurku vypraviti, takový pokoj s Uhry i Turky
stvrditi a pro lepší duověření (poněvadž prvnější
smlouvy nedosti činění k velikému domnění je přivedlo)
s nimi v smlouvu vjíti. A~šak ani na tom dosti jmíti
nechtěli, leč by Království české a země k němu připo
jené týž pokoj s nimi obnovili a k smlouvě naší při
stoupili. Protož netoliko jsme jim toho povoliti museli, aby do Margrabst~í moravského, jakožto země jim
nejblíž příležící, své posly za tou příčinou vypravili,
než také i sami se v to uvolili, že toho od osoby naší
příčinou, aby se od nás neloučili, bejti chceme, což
jsme i učinili a s stavy téhož margrabství v jisté,
celé a dokonalé k dobrému Království čeakáho srozumění
vešli. Poněvadž na jiném již nepozuostává, než aby stavové Království českého totéž učinili, umínili jsme se
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mezi ně s osobami z týchž zemí nařízenými vypraviti,
jakož pak již i na cestě jsme. Za kteroužto příčinou
nechtěli jsme pominouti, vám toho v známost uvésti a
milostivě napomenouti i žádati, jsouce tono vieho kfestanstva, obzvláště pak Království českého, vlasti naií,
nevyhn~tedlně potřebí, abyste se vy, jakožto pře~ní v
stavu městském, vyslané vaše v větiím počtu r-~dle ji•
DÝCh vyšších stavuov, pánuov, rytířstva a vladyk, t'ž
osob vyslaných z měst krajských, o čež jak hejtmanuom
krajským, tak i městuom všech krajuov Království české
ho od nás také psaní učině no jest, v neděli, jenž slove
Cantate, to jest 4. dne měsíce máje, do města Čáslavi
s plnomocenstvím vypravili, kdež i ~ téhož dne • nemalým počtem obyvateluov jiných přísedících zemí budeme
a tu vám dále túž nevyhnutedlnou potřebu a veliké těmto
zemím a zvlášt Království českému nastávající nebezpečenství v známost uvésti, a jak by to zlé přetrženo i
témuž nebezpečenství časně v cestu ~kročeno bejti .ělo
a mohlo, s vámi se všemi se o to uraditi a snésti chceme. Nepochybujeme, že rozvážíc to u sebe bedlivě,
(1. Jv)
se dle psaní tohoto našeho a otcovského napomenutí volně najíti dáte. Což budoucně vám a vlasti vaší ke všemu
dobrému a velikému vzdělání bejti má. Jestli byste se
pak vedle tohoto psaní našeho tak nezachovali, tehdy
tímto psaním naším před Bohem a vším křesianstvem protestujeme a osvědčujeme: Jestli vás a Království české
něco těžk~ho, zlého a zarmouceného potká, že davši MY
vám o tom věděti a vystřihnouce vás, vy sami vlastně
tím vinni budete a z toho odpovídati máte.
Naěež zjevné, učinlivé a příjemné odpovědi očekávati
ráčíme, jsouce vám vší milostí a láskou náchylní. Datum
v městě Klosterneuburku 16. dne měsíce Aprilis, jinak
dubna, 1. P. 1608 •
Katthias.
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Postscripta některým měst~: Netajíme tolikéž toho před
vámi, kterak nás jisté a pravdivé zprávy docházejí, ano
1 některé podezřelé osoby jaty jsou, kteříž od lidí
zlých a tomuto dobrému a všechněm zemím křeetanským
užitečnému předsevzetí našemu zlými obmyely a prak~yka
mi vedle povahy své překážku činiti usilují a v ~ěstech
těch, kdež náš lid leží a kvartyry své mají, nestrojeni
jsouc, pálením a ohněm škodu činí; aby nás tudy v zlé
domnění a pověst škodlivou, jakoby lid náš to činil a
my záhuby chudých lidí a zemí těchto zk nzy vyhledávali,
uvésti e skrze nepravou omluvu zvoškliviti mohli, nic
na pilnosti své ejíti nedají. Protož vás za to žádáme,
že pokudž se co toho a tomu podobného vás skrze pověst
nedůvodnou od koho pak koliv donese, že tomu, aby to od
lidu našeho pocházeti mělo, žádného miste při sobě dávati a dokonce věřiti nebudete, nýbrž to vše lstivým,
smyšleným a oukladnim praktykám těch zlých a nešlechetných lidí, dobrého pokoje a svornosti nenávidídích,
přičtete a přivlastníte, k nám jak jiného nic než všelijaké ochranné ruky, milosti, láSky a v potřebách vašich skutečné pomoci. A retuňku se nenadějte ani se komu nač jiného scestného navésti dejte. Nebo i to nás
došlo, kterak by krajové Království českého všickni
vzhůru bejti a se k nějaké defensí strojiti měli. I poněvadž my žádným nepřátelským obmyslem, než jakž pro
stvrzeni jednou učiněného pokoje a dobré i jiných zemí,
jak obzvláště a předně pro zachování a vzdělání užiteč
ného dobrého Království českému a zemí k němu připoje
ných do téhož království jedeme, neni se potřebí niče
hož takového, což by nějaký strach a nebezpečenství na
obyvatele od nás a lidu přijíti a je potkati mělo,
obávati, ani se proti nám a lidu našemu k jaké brání a
defensí sahati a na odpor se stavěti.
(Citát Tomkův (Dějiny Prahy XII strana 435) jest nesprávný).
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/K tomu: Tomek uvádí na

zmíněném

už

místě,

že: "Psaní

ku Pražen~ bylo poslem arcikrúžete dne 26. dubna do

3/

rukou purkmistra Starého Města Sigmunde Kapra odevzdáno. Přepis se nachází v knize úřadu mos•u Pražského
č. 2162 v archivě městském fol. 74. " Tento údaj je ·Skutečně nesprávný. Rkp. 2162 AMP je podle J. ~erka ~Měst
ské a jiné úřední knihy Archivu hlavního měst~ Prahy.
Praha 1956, s. 64, č. 1238) kniha na kladeni počt~ z
let 1583-1665 záduší ev. Pilipa a Jakuba na Smíchově.
Kromě toho je f. 74 v rkp. 2162 AMr zcela prázdné./
Hned za tím je poznámka, ale není uvedeno, k čemu patř~
Pravděpodobně se vztahuje k zápisu č. 54 (1 . 93-94):
Zde vzpomenuto ku konci smrti Rudolfa II. slovy: Toto
na kázáních ranním a velikém po všech farách všech tří
měst pražských od pánů farář~, konaietoří pod obojí se
řídících, dne zejtřejšího v známost u~ésti ee má a to
z poručení JMtí nejvyšších pánů úfedník~ a soude~ zemských. Předně v známost uvésti smrt a vykročení z tohoto světa JKti císaře Rudolfa - kterýžto ilaatně a pokojně mezi šestou a sedmou hodinou na p~l orloji v pátek minulý s tímto s~ětem dle cíle od Pána Boha uloženého rozděliti se ráčil. Protož Pána Boha žádati, aby
toto skrze smrt s JMtiC proměnění ke ~šemu dobrému a
apasitedlnému sloužiti mohlo. Druhé , aby skutečné a
ardečné želení a truchlení v~bec ode ~šech pro smrt tak
znamenitého a velikého potentáta a monarchy všeho křes
lanstva držáno bylo. Protož aby všudy ve všech městech
každt beze všech povyk~ chovati se hleděl. Z té pří
činy zapo~ídají se ~šem v~bec, jak při svatebních ~ese
lích, tak všech jinejch kvaaích a hodech , též také i po
ienkovních domích ~šechny muziky, bubnováni, tance a
jiné kratochvíle hodokvasné a masopustní, nýbrž abJ v
bázni boží k~dý pokojně živ býti a chovati se hleděl.
Nadto také aby po všech šenkovních domích díleji přes
hodinu na noc l<ci řád !ádného piti, jak piva tak vína se
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4/

5/

nedávalo. A kdo by se toho dopustil, ten vedle uznáni
pana purgmistra a pánóv skutečně strestán býti má.
Actum 21. Januarii 1612.
Pdvodně za tím napsáno a pak škrtnuto: O finančních
obětech obce po pokoření odboje z r. 1621.
V poznámce je napsáno:
Z nichž budiž zde uvedeny: (I). Léta 1621 2P.. Junii
kníže jedno saské František Albrecht, nejvyšší laytenambt, maje kvartyr svdj v domě na rynku u Vilímkó začasté jest k panu purkmistru a pánuom vysťlal a od nich
1 500 zl. rýn. na vychování jak osoby jeho tak jiných
officíróv jmíti chtěl, v čemž když sou se pan purkmistr
a páni o to k knížeti z Lichtenštejna utekli - načež
jak od JMtiKn tak i od pana Pavla Michny z Vacínova za
odpověa dosáhli, aby témuž nic nedávali. O kteréžto odpovědi když jest kníže Pranc Albrecht zvěděl, pohróžky
nenáležité učinil, že
(1. 5)
kohokoliv z sousedóv dojde, do želez jej ukovati dá a
• aebou pryč z měst pražakých odveze. Jakož pak maje
odjeti sám osobně s některými jízdnimi, pana mistra Jiříka Kathyadesa od toul~ purkmistra jest z domu vyvedl, na vdz usaditi poručil a z měat pražských nejprv
do Brandejsa, odtud do Nymburka, až potom do B.ydžova
odv,sti a arestem stížiti dal a z něho, pokudž se jemu
v 1 000 zl. rýn. jistým reversem nezavázal, propuatiti
nechtěl. Což když učiniti přinucen byl, teprvá jej 2.
Julii do Prahy přivésti dal. (O tom všem podal mistr
Kathfadea zprávu obšírnou v tato sloves) Dne 28. Junii
JM knížetcí Jranc Albrecht z Sassu ráčil k ouřadu lokaje svého a podle něho dva z rytífatva poslati vyhledávaje toho, abych hned k JKti dva neb tři pány radní vypravil na krátké a nimi promluveni. I vidouce já, že
toho oumyslu býti ráčí dva neb tři z radních arestírovati a tím zpósobem toho, co tak na vychování jak osoby
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.. ý tak svých aufvarterdv a koňdv od nich ~ádati ráčil,
dob~ati chtíti ráči, toho sem učiniti ae zpečoval, ~e
tak na hbito žádn,ho dosáhnouti nemohu, aby při Jlti
mne omluvna učinili, za to tých~ vyslaných žádal. On
naproti tomu, abych sám iel, na mni to jmiti chtěli,
které sem tim odbyl, že patinnoat má to • aebou pfináii, abych v domě svám vždycky zdstával se pf!cinou tou,
kdyby Ďáká věc hbitého opatřeni potfebujíce naatala.
Tu z nich dva k Jlti běželi a jeden pfi 1111ě s6atá-tal a
ab;rch nikam neodcházel, nechci-U, aby db adj humován a na ruby obrácen nebyl, je4nostojnl hrozil. Vlak
potom i ten dold seiel. j v tom JK Kní!eoí od r"Dku •
rejtharstvem svým jeti, když na ddm mdj okúáno b;rlo,
zpátkem se zase vrátiti, s ko~ě dold aet\Jlouti a u d&a
tlouci poručiti ráčil. Já z vokna to apatfujice neprodlen6 dol~ sjíti a ddm otevříti aem dal, do něho! JM a
za Jití mnoho aufvartem, když vkročiti dčil, phd.ně
se tázati, já-li sem purkmistrem. Po oznámeni zase Jl,
že já na ten čas nehodný aluiebník, JM ráčil takto mluviti: Proč ate vy mne tak, jak na kniže náleží, netrak~
tírovali a na vychování mne a mých aufvarter~ ani nejmenií věci učiniti ste nechtěli, nýbrž, ne jakoby k:nile,
ale jako nějaký lehký člatik b;rl, tak ste mne aobě vážili a ietřili. lačež ode mne ietrně Jlti oznámeno, le
nikdy k ouřadu od JMti žádný nepřiiel a něco podobného
vyhledáváno nebylo. Tu mne Jl sa ruku ujavie Met ráčil& Bu já s vámi dlouho o to mluviti nebudu, jděte,
se4něte ihned do vozu. Poroučejíce přítomným autvarter6m, aby mne na vdz posadili, k čemuž oni čeratvě se
měli, z domu mne vyvedli a k vozu, někteří táhnouce,
někteří strkajíce, přivedli a mocně na vdz vsaditi
chtěli. Já JM uctivě sem žádal, aby ne osoby mé uletřo
vati, než povinnosti JMtiC ráčil, však nic stačiti neIIIOhlo, nýbrž po oznámení, že Jl4 také JMtiC služebnik
jest, poručeno opravdově, aby mne na vdz vsadili a se
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mnou pospíšili, jakož se tak stalo a přes ulici i rynk
staroměstský dobře se mnou až do Brandejsa pospíšili.
Kdež dočekavše po některé chvíli JMti, měl sem sobě Y
známost uvedeno, že posel bude do Prahy vypraven, abych
pánům radním psal, dokud JM neráčí od nich býti ko~ten
tirován, že z arestu propuštěn nebudu. Učinil se~ tedy
psaní pánům, jaké, z přečtení jeho mdže se pcrozuměti,
kteréž sem také knížeti prve ukázal. Na též psaní odpovědi z Brandejsa očekávaje, ani odpovědi ani jakého jiného psaní, kterak bych se v té příhodě chovati měl,
dočkati sem se nemohl. Okolo lJ hodin JMti nejvyšší do
Brandejsa s panem Vřesovcem a jinými ráčil přijeti a
dříve nežli ke stolu sedli, kníže pana Vřesovce ke mně
poslati ráčil, s tím oznámením, chci-li se uvoliti, že
pány radní k tomu míti budu, aby, jak se do Prahy navrátím, l 000 fl. JMti odvedli. Pakli by toho oni ne-.
učinili, že já takové peníze odvésti chci a v tom abych
se reversem zavázal. Ba kteréžto oznámení odpověděl
sem, že já té moci nemám, abych pány radní k tomu nutiti mohl ane\ je bez přítomnosti aneb povinnosti jich
v něco zavazoval. Co se pak osoby mé dotýče, že s to
nikoli bejti nemohu. Pročež že sem té naděje, že JM od
jednoho i druhého upustiti a mne z toho arestu propustiti ráčí. Pan Vřesovec žádné odpovědi na to mně zase
od knížete nepřinesl. Po jídle pak, když JK ven vyjíti
ráčila, osobně jsem Kti žádal, abych toho arestu byl
osvobozen. Ba žádost mou to mně oznámeno, že jináč neráčí chtíti, než tak, jak mně skrz pana Vřesovce ráčil
dáti věděti. Po hodině asi ráčil JK na vdz sednouti a
do Bymburka jeti, kdež i mně poručeno bylo, abych na
pfedešlý vdz sedl. A v Nymburce teprv okolo 24 hodin
odpovědi od pán~ radních sem dostal. Po přečtení jí
nahoru, kdež JMti knížata a JM
(1. 6)
nejvyšší z Valdštejna večeřeti ráčili, sem šel a JKtem
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túž odpově~ přednesl. JM nejvyšší z Valdštejna ráčil ji
čísti a co ~ sobě obsahovala, německým jazykem JMtem
vyložiti. Po navráceni mně též odpovědí žádal sem, aby
JM ráčila žádost mou několikerou v své laskavé paměti
míti, s tou další žádostí JMti nejvyššímu panu z Valdštejna, aby se k tomu ráčil přimluviti. S tím s~~ odtud
odešel očekávajíce potěšitedlné odpovědi, z~ jiné nemaje, nežli že se podle též odpovědí všeckno stane a že
arestu toho budu osvobozen. Však všeckno jináč mimo naději mou mne potkalo, nebo po večeři, když se JMti rozjíti ráčili, nahoru od hofmistra sem povolán a od něho
to sobě oznámeno měl, že JM jináč učiniti neráčí, nežli
jak mně v Brandejse jest předloženo. A proto, chci-li
arestu prázden býti, abych tak učinil a toho jistým reversem potvrdil, jináče že se obává, !e se JM ráčí rozhněvati e že musím kdo ví jak daleko s nimi maršírovati. Vždyckny sem, že toho učiniti nemohu, uctivě se
omlouval, žádaje, abych v to potahován nebyl. Po někte
ré chvíli zase od hofmistra nahoru sem byl povolán a tu
v přítomnosti mé profousovi JMti jménem jest poručeno,
aby mne v své opatrování vzal a do kvartyru svého uvedl
a na mne, abych neodešel, pozor dal, sice že bude, co
tak JM na mně chtíti míti ráčí, z toho museti odpovídati. A tu v přítomnosti téhož hofmistra, rukou dáním, že
nikam neodejdu, musel sem se zavázati. Však on nedůvě
řujíce mně, chtěl od purkmistra dvou nebo tří ponocnejch žádati a sotva sem ho z toho svedl, že jest toho
pominul. A tak sem té noci s profousem na slámě za vděk
přijíti . musel. Na ráno zase na vůz předešlý abych used4
od profousa jest mně ukázáno, odtud až do Dymokur k
snídaní a k večeři do Bydžova sem maršíroval. Tu opět
okolo 23. hodiny při JMti, abych byl propuštěn, toho
sem vyhledával. Načež poslední vůli svou JM mně oznámiti ráčil, abych na konec věděl, dokud toho reversu neučiním, že bych měl půl léta v arestu zůstávati, propus-
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titi

mně neráčí

a že všudy musím s JMtí maršírovati.

Čehož doslejchaje, ani žádného naučení od pán~v radních

6/

ani koho jiného nemaje, kterak bych se chovati měl, za
tak dlouhý čas doček~ti se nemoha, toho také co mně od
hofmistra, tak od profousa bylo mluveno, považuje,
abych se na dekrety nebezpečil, že vidí konečnP., by
jich dvacet přišlo, že JM dokud peníze odveůené od pán~ radních mu nebudou, a tedy ten despekt JMti učiněný
napraven nebude, dokonce nic učiniti neráčí. Nad to
vejš obávaje se, aby té noci nastávajíc~ hůře nežli
předešlé na mně aaženo nebylo, s těch příčin, aby JM
ten revers někomu sepsati poručiti ráčila, k tomu sem
povolil. Když napsán byl a nic umenšeno a zjinačeno na
něm býti nemohlo, k němu sem sekryt přitiskl a svou
vlastní rukou se v něm podepsal, té nadije k pán~ radním jsouce, že co se strany jich v témž reversu doloženo, poněvadž ne ode mně spisován jest, na zlou stranu
toho mně vykládati neráčí. Po učiněném revereu ten večer JM při hofmistru svém naříditi ráčila, aby nazejtří
se mnou do Prahy se vypravil, jakož pak ráno ve čtvrtek
okolo 12. hodiny na témž voze jinými klisnami ieatmi s
~d!ova sem vypraven a dne pátečního okolo dvanácté hodiny sem do Prahy přivezen.
Z těchto ohlášených příloh je v rukopisu jedna, a to
pouze její začátek. Teige je pravděpodobně zamýilel dopsat později.
I. Doklady k Zprávě omluvné rady Starého Města pražského o pozdvižení r. 1620.
1. Přípis psaní pán~v defenaordv. {Rukopis č. 326 tol.
161). Pozdravení přátelské a službu svou vzkazujeme.
slovutné a mnohovzáené poctivosti páni a přátelé na•
ši zvláitě milí. Zdraví a v něm jiného všeho dobrého
vám na Pánu Bohu žádajíce věrně rádi přejeme. Netajíce toho před vámi, že jsou toho znamenité, d~leži
té /zde Teigeho edice končí/.
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Odkaz Teigeho se nepodařilo zjistit.
Tím Teige rozuměl nejspíš práci J. ~elakovského Codex
juris municipalis regni Bohemiae, tomus I. Privilegia
měst pražských. Praha 1886. Tam však k r. 1351 ani k
nejbližším let~ žádný list otištěn není.
9/ Viz tamtéž, s. 516, č. 305. Dáno 23. ledaa 1623 ~ ftezně. Pod listinou poznámka ed.: "Kniha pamhn.! Staroměatská č. 326 list 242 v archivu města Prahy a poznámkous "Concordat in omnibus oum originali." Actum 29.
Junii 1623. J. Zigotta." (s. 52J).
10/ Zní takto: L. P. 1571 ten pondělí po Třech králích byl
jest výjezd životně učiněný od JMtiC /1/ pana pana arcibiskupa pražského jakožto nejvyššího mistra křižotní
k~ s červenou hvězdou na Špitálská pole, kdež JM při
přítomnosti komisař~ od JMtí míatodržících vyslaných
ráčil jest na snažnou žádost pánd Pražen~ Star,ho Kleta pražského pro rozšíření silnice k měst~ praiakým,
kteráž od povodní častých pokažena byla, takže sotva v
některým místě s jedním toliko vozem jeti se mohlo,
pole Špitálského (a to proti těm kolím, kteří dole v
řece atojí) JO loket na iíř do pole ustoupiti a vzdíti,
pokudž by toho potřeba a ouzko bylo, co by tři vozov'
mimo sebe jedouc, volně minouti mohli, ukazovala. (Bylo
potoleno).
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J. Teiie& Veraucb. um di u Fortsetzuni des Verzeichllisses
der im Archiv de~ koL Lilichen Hauptstadt Prai au!bewahrten Handschriften
Zusammenfassung
lm Jahre 1896 kam ale Adjunkt in das Archiv der
Hauptstadt Prag Josef Teige, der nach dem J. Čelakovský

Abgang iA die Pension im Jahre 1906 der Stadtarchivar wurde. WBhrend seiner Wirkung im Archiv fUhrte er die Revision aller Abteilungen der Archivsammlungen durch, eraeuerte und erganzte die Handschriften- und Stadtbucherkatalo, .. , weiter ordnete er die Archivbibliothek und verarbeitete eine groOe Silllllllung der BUrgerdokumenh und der privatrechtlichen BUrgerurkunden. Er knuptte an die Arbeit seiner
Vorganger, besonders an das J. Čelakovský Werk an. So entstand das Verzeichnis der im Archiv der konigliohen Haubtstadt Prag au!bewahrten Handachriftea. Der zweite Teil des
Verzeichnisses sollte in der Beitragssammelschrift zur
Geschichte der Haubtatadt Prag herausgegeben worden, aber
blieb nur ala Handschrift, die sich heute in der Handachriftensammlung des Archive unter der Nummer 6077 befindet. Die
Arbeit wurde w&hrecheinlich in den 1etzten Jahrea des Lebens Autore, d.h. ungef'Bhr in den Jahren 1919-1920, geschrieben. (Teiie starb am 6. 3. 1921.) Davon zeu,t auaer
den 1m Text ausge1assenen Stel1en auch die Tatsache, daO
d1e ·illserierten Bei1agen nicht zu Inde geschrieban sind und
inmitten des Satzes enden.
Das Verzeichllis bietet eine AutzŠh1ung der ausiewan1ten Stadtbucher meistens vom 16. bis 18. Jahrhundert. Sohwer
su &&ieD, nach welchem Sch1Usse1 Teiie bei der Auswah1 der
Handsohriften arbeitete. Er beschattigte sich mit dan Gedenkbuchera und mit der Erneuerung des Stadtrates der Prager

279

Altstadt, weiter befa3te sich mit den BÚchern der Stadtprivilegien, Patenten und Dekrete.
Einige Handschriften sind sehr ausfÚhrlich beschrieben,
so daO die Beschreibung zu einem gewissen Grad das Oriii.' lal
&AAahera kann. Das bezieht eich auch au! das beim Feuer
des Áltstadter Rathauses am s. 5. 1945 verbrannte St4dibuch
der Prager Altstadt (Handschrift Nr. J26 des Árchivs der
!!auptatadt Prag). Durch ein Zusammentreffen von Umstanden
umtaOt die Beschreibung dieses Liber viridia rerum memorabilium consilii magni 1596 aieben Blatter und ist soweit
um!angreich, da3 man eine verhaltniBmaBig genaue Vorstellung von dem vernichteten Buch, dessen Inhali nichi anders
bekannt 1st, gewinnt. Deswegen ist die Edition der Teiges
Beschreibung dieser Handschritt beigefÚgt.
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Josef

Ko 1 1 ma n n

OKRESN! PROKURATURA PRAHA

(1. 2. 1949 - Jl. 12. 1956)

Okresní prokuratura v Praze byla zřízena na zákla ·.iě zákona o zlidovění soudnictví (č • .319/1948 Sb. z 22. ~rosince
1948), který znamenal zásadní a hlubokou reorganizaci našeho soudnictví, jež byla odrazem nových pomě~ a změn odpovídajících zásadám lidově demokratického zřízení. Paragraf
20 tohoto zákona stanovil, že v sídlech okresních soudd se
zřizují okresní prokuratury jakožto Úřady veřejné žaloby
pl'V'ní instance, skládající se z okresního prokurátora a z
potřebného počtu jeho náměstkd. Stejného dne jako jmenovaný
zákon byl vydán i s nim související zákon o Územní organiza~i krajských a okresních soudd (č • .)20/1948 Sb.). Nařízenim
ministra spravedlnosti z 19. ledna 1949 (6. 8/1949 Sb.) bylo stanoveno, že oba tyto zákony nabývají Účinnosti dnem
1. února 1949.
Tímto dnem je dán vznik Okresní prokuratury v Praze,
která začala působit jako Úřad veřejné žaloby pro Území hlavního města Prahy, kdežto dosavadní Státní zastupitelství v
Praze, které tuto Úlohu plnilo sto let, zaniklo. Na jeho místě byly zřízeny prokuratury dvě, a to jednak zmíněná jil
Okresní prokuratura pro obvod pdsobnosti rovněž nově zříze
ného Okresního soudu, trestního v Praze, jednak Krajská prokuratura pro obvod pdsobnosti Krajského soudu v Praze.
V nové Územní organizaci našeho soudnictví sídla a obvody krajských a okresních soudd i prokuratur byly v podstatě
shodné se sídly a obvody krajských a okresních národních výborU (§ 1 a 2 zákona č • .)20/1948 Sb.) s výjimkou hlavního mista Prahy, které bylo v této soudní organizaci pojato jako
pouhý okres, t}ebaže bylo jasné, že pražský ďetřední národní
výbor je Úřadem druhé instance, jemuž jsou podřízeny obvodní
národní výbory. Avšak vědomí, že město Praha by mělo být v
soudní organizaci postaveno na úroveň kraje, dosud nepron~•

..
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Jakožto Úřad první instance Okresní prokuratura byla bezprostředně podřízena Krajské prokuratuře v Praze a dále
ministerstvu spravedlnosti.
Jakožto Úřad veřejné žaloby Okresní prokuratura byla
příslušná pro všechny trestní věci, které se staly na •4emí
hlavního města Prahy s výjimkou těch, které byly po~~e - zá
kona přikázány do kompetence Státního soudu v Pr4ze. Její
působnost (podobně jako prokuratur všeobecně) byla poněkud
širší, jak to vyplývalo ze zákona o zlidovění soudnictví.
Podle t 55 a 105 tohoto zákona bylo dáno do pravomoci generálního prokurátora podávat stížnost pro zachování zákona
do pravomocných rozhodnutí soudů ve věcech obČanskoprávních
i trestních, jestliže byl jimi porušen zákon. Výnosem čj.
Pres. 60/299 g.p. generální prokurátor požádal okresní prokaratury, aby ho upozorňovaly na právní věci občanské, kde
zájmy veřejné a státní vyžadují zvláštní ochrany. Výnosem
ministerstva spravedlnosti č. 18559/49-Il/2 z 27. srpna 1949
bylo pak přímo stanoveno, že podnět k podávání stížnosti ke
generálnímu prokurátorovi pro porušení zákona o obČanských
věcech mohou podat i jiné Úřady veřejné žaloby, tedy i
okresní prokuratury. Vývoj · pak směřoval k rozšíření působ
nosti okresních prokuratur na poli dohledu nad dodržováním
zákonnosti, jak to bylo zakotveno v zákonech o prokuratuře
z r. 1952 a 1956.
Zákonem č. 87/1950 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), který vstoupil v platnost dnem 1. srpna 1950, byla
vymezena kompetence a stanoven postup v trestním řízení. Nařízení ministra spravedlnosti č . 192/1950 Sb., kterým byly
vydány podrobnější předpisy pro řízení v trestních i obČan
skoprávních věcech, obsahovalo n ě která us_tanovení týkající
se organizace prokuratur, organizace práce i spisové služby.
Mimo jiné bylo stanoveno, že u okresní prokuratury se vede o
každé věci trestní deník, který není součástí ~restního spisu
a vede se odděleně. Toto ustanovení má zásadní význam pro vytváření spisoven u prokuratur.
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Frvní zákon o prokuratuře (č. 65/1952 Sb.), který
vstoupil v platnost dnem 1. ledna 195.3, byl zásadního významu, a to jak z hlediska organizace, tak i působnosti.
Jim byl vytvořen jednotný systém prokuratury o třech in··
stančních stupních v čele s generálním prokurátorem. ~Ga
la se samostatným orgánem všeobecného dozoru nad do~ržová
nim zákonnosti, který byl podřízen přímo vládě republiky.
V zákoně bylo stanoveno, že generální prokurátor střeží,
prosazuje a upevňuje socialistickou zákonnost (§ 1). Jeho
kompetence byla stanovena takto (§ 2)a
Dozírá na to, aby ministerstva a jiné Úřady, soudy, národní výbory, orgány, instituce, Úřední osoby i jednotliví
občané zachovávali zákony a jiné právní předpisy,a proto zejména
a) upozorňuje Úřady, národní výbory a orgány na zjištěné závady a dává podnět k přezkoumání rozhodnutí a opatření, která odporují právnímu řádu,
b) pečuje o zjištování trestních činů a spravedlivé potrestání pachatelů a dohlíží na výkon trestů jim uložených,
c) dohlíží, aby orgány národní bezpečnosti postupovaly podle
zákona,
d) Účastní se řízení před soudy podle ustanovení soudních řá
dů, - dozírá, aby soudy správně a jednotně používaly zákonů, a
zajištuje ochranu zájmů státu a pracujících v řízení občan
skoprávním.
Proti rozhodnutím a opatřením, odporujícím právnímu řád~
byl generální prokurátor zmocněn podat u Úřadu, národního výboru nebo instituce, jejichž rozhodnutí nebo opatření mělo
být odstraněno, protest (§ .3).
V § 7 bylo stanoveno, že krajští a okresní prokurátoři a
jejich náměstkové jsou orgány generálního prokurátora, rozumí
se, že v ~emním obvodu své působnosti. Proto výie uvedené
stanovení kompetence je směrodatné i pro pražskou Okresní prokuraturu. Dále zákon stanovil, že prokurátory ustanovuje, pověřuje funkcemi a z nich odvolává generální prokurátor (§ 9)
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a že okresní prokurátoři jsou podřízeni krajskému prokurátoru a spolu s ním generálnímu prokurátorovi (~ ll). To
znamenalo, že podřízenost pražské okresní prokuratury vůči
krajské prokuratuře trvala i nadále. Konečně bylo stanoveno, že sídla a obvody okresních prokuratur js_o u shodné se
sídly a obvody lidových soudd.
Tento zákon zdstal v platnosti pouze do Jl. prosince
1956. Byl nahražen novým zákonem o prokuratuře č. 65/1956
z 19. prosince 1956, který vstoupil v platnost dnem 1. ledna 1957 a který znamenal zásadní reorganizaci pražské prokuratury. Její podstata spočívala v tom, že agenda dosavadní Okresní prokuratury byla decentralizována na nově zří
zené prokuratury a místo Okresní prokuratury byla zřízena
Městská prokuratura v Praze, která byla druhoinstanční inetitucí, tj. nabyla charakteru krajské prokuratury. V dů
sledku tohoto zákona Okresní prokuratura tudíž zanikla dnem
Jl. prosince 1956. V její činnosti pak pokračovala - ovšem
se změněnou působností - Městská prokuratura, která také
převzala spisovnu Okresní prokuratury.
Nový zákon stanovil, že sídla a obvody městských a obvodních pr.okurátorů se shodují se sídly a obvody ÚStředních
a obvodních národních výborů (~ 29). Dále stanovil, že obvodní prokurátoři jsou podřízeni městskému prokurátorovi a
spolu s ním generálnímu prokurátorovi.
V zákonu byla opět zddrazněna Úloha prokuratury jakožto
strážce nad dodržováním zákonů. Zákon prohlašoval, že nejvyšší dozor nad zachováváním socialistické zákonnosti vykonává
jménem státu generální prokurátor, a že jeho Úkolem je stře
žit a prosazovat social.istickou zákonnost, chránit především
společenský řád a státní zřízení republiky. Zákon stanovil,
že tyto své Úkoly plní bua sám nebo prostřednictvím podříze
ných prokurátorů. V praxi to znamenalo, že dozor nad zachováváním socialistické zákonnosti vykonávali obvodní prokurátoři i městský prokurátor ve svých obvodech působnosti. Jak ukazují dochované spisy, dílo, které na tomto poli vykonali,
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bylo významné. Prokuratury se intensivně věnovaly vykonávání dozoru nad dodržováním zákonnosti u orgánd bezpečnosti,
národních výbo~ i národních podniků.
Od 1. ledna 1957 tedy v Praze působilo místo okresní
prokuratury celkem 13 prokuratur, a to Městská prokuratura
a 12 obvodních prokuratur. Město Praha bylo sice teb~y ještě rozděleno administrativně na 16 obvodd, avšak ~bvodních
prokuratur bylo zřízeno pouze 12, nebot z ÚSporných a lokačních d~vodů byly některé sousední obvody spojeny (4. a
16., ~a 6., 10. a 11., 14. a 15.). V souvisloeti se zákonem o Územním členění státu č. 36/1960 Sb., který stanovil,
že Území hlavního města Prahy tvoří samostatnou jednotku,
dělící se na 10 obvodd, s platností od 1. dubna 1960 počet
obvodních prokuratur byl snížen na tento počet,· a tento stav
trvá dodnes.
Vnitřní organizace Úřadu byla v kompetenci vedoucího
prokurátora. Agenda prokůratury byla rozdělena na referáty
(oddělení), jichž bylo p~vodně 14 (byly označeny I-XIV).
Presidiální (později správní) oddělení vedl vedoucí prokurátor, ostatní oddělení vedli prokuritoři. V souvislosti se
zavedením nového trestního zákona a trestního řádu, které
vstoupily v platnost dnem 1. srpna 1950, se provedla reorganizace celého úřadu a došlo k novému obsazení referátd
(č. Pres. 13984/50). V r. 1950 bylo referátd Illl. Od 1. září
1951 byla provedena nová organizace, podle níž byla agenda
rozdělena do 10 oddělení (č. Spr. i448-8/51). Toto rozděle
ní bylo provedeno jednak podle čtvrtí města, jednak podle
věcného hlediska. Zvláštního významu nabylo dopravní odděle
ni, jehož územní působnost přesahovala území města Prahy. Ve
věci železničních dopravních nehod a trestních čind spáchaných na železnici se jeho kompetence vzhledem k jeho specializaci pro tuto agendu vztahovala na oblast ředitelství ČSD
v Praze (Pražské dráby). Z něho se vyvinula Dopravní prokuratura- pro území hl. města Prahy, zřízená od 1. dubna 1964.
Při svém zřízení Okresní prokuratura převzala regiatra-
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turní systém státního zastupitelství. Proto tam byly dnem
1. úaora 1949 zavedeny st ejné rejstříky, jaké byly vedeny u
Státního zastupit.elstvi , jehož agendu veřejného žalobce při
býv. krajském so1..du t . ·estním zčásti převzala. Byly to rejstříky St (pro trestní věci), 1St (všeobecný rejstřík) - Tk
(tiskové věci), které byly vedeny jednotně pro celou ~~oku
raturu. Kromě toho byl veden presidiální deník pro dpisy týkající se vlastních záležitostí prokuratury. Těmto rejstříkdm
odpovídaly i spisové znaěky deníkd a apied. V prvních měsí
cích po zřízení Okresní prokuratury byla provedena rozluka
agendy s Krajskou prokuraturou a spisová rozluka, t.j. pře
vedení spisd býv. Státního zastupitelství na Okresní prokuraturu. Byl to složiti Úkol, nebol kromě jiného bylo třeba
pátrat po dřívějších denících. V případech, kdy je nebylo
možno nalézt, prokuratura se snažila provést jejich rekonstrukci podle soudních spisd. Proto ae pátralo ve spisovně
býv. Krajského soudu trestního 1 ve spisovně jeho nástupce
Okresního soudu trestního po spisech nějak,ým zpllaobem již
odložených za tím Úěelem, aby se z nich rekonstruovaly deníky. Pokud šlo o spisovou evidenci, ddležitá změna oproti
dosavadnímu zpdeobu nastala v tam, že od 1. ěervna 1949 byl
zaveden seznam osobních jmen lístkovou formou (dosud byl veden ve formě knih). Dllvodem toho byla rozsáhlost agendy prokuratury (čj. Pres. 1)984/50).
Dnem 1. srpna 1950 byla provedeaa v souvislosti se zmínen,ým již zavedením nového trestního řádu .změna oznaěení
rejstříkd a tím i změna spisových značek. Zn. l!:!!.• se změ
nila na Spr., §!.na ll• U!, na !!!, a ~· Nejddlditější
rejstřík byl rejstřík Pt, protože se v něm aouatředovala
hlavní agenda prokuratury.
Podle výnosu ministra spravedlnosti ze dne 15. prosince 1950 ě. 4921/50-142-IV/c, kter,ým byl vydán kancelářský
řád pro prokuratury a řádné soudy, u okresních prokuratur
byly vedeny tyto rejstříky a evidenční pomůckya
1. Rejstřík Pt
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2. Rejstřík Ptd
). Všeobecné rejstříky Pnt a Pno

4. Lhlltník P. O.
ll

s.

Seznam nápravných

opatření

6. Záznam o trestech, které ne.mohou být nastoupeny
7. Seznam přikazd k zatčení

a.

Kalendář

9. Seznam odeslaných
Doručná

spisů

kniha
ll. Kniha spisů Ódevzdaných d.o spisovny
12. Seznamy jmen k rejstříkdm, seznamdm a pod.
Kromě toho byl veden i rejstřík pro správní záležitosti.
Do rejstříku Pt se zapisovala všechna trestní oznámení, která d.ošla na okresní prokuraturu. Do všeobecného rejstříku
Pat náležely věci týkající se zahlazení odsouzení, podání
učiněná ústně do protokolu, návrhy, aby soud vyslovil zabavení tiskoviny a jiné tiskové věci a konečně opatření související s výkonem trestu.
Do rejstříku Ptd se zapisovaia dožádání a žádosti o správní
pomoc.
Do rejstříku Pd se zapis ovaly věci všeobecného dozoru nad
dodržováním zákonnosti.
RejstřÍk Pc byl určen pro věci dozoru v občansko-soudních
záležitostech.
Rejstřík Spr. byl určen pro správní záležitosti prokuratury.
Správní spisy byly řazeny v jednotlivých ročnících podle
věcných skupi n.
Od 1. ledna 1954 byla trestní agenda u Okresní prokuratury rozdělena. Do rejstříku Pt se napříšt ě zapisovaly pouze
věci, v nichž prokurát or podal žalobu. Pro ostatní věci byl
zaveden nový rejstřík, rejstřík pro dozor nad vyšetřováním
Pv, do něhož se zapisovaly všechny věci, v nichž prokurátor
vykonával v I. stolici dozor nad vyšetřováním VB, t.j. pří
pady, v nichž prokurátor
a) dával příkaz nebo souhlas k zahájení vyšetřování,
10.
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b) bral na vědomí zprávu o zahájení vyšetřování,
c) rozhodoval v příp ad ech, kdy vyšetřující orgán VB
upustil od provedJní vyšetřování,
d) konal-li aám vJšetřování,
e) případy vyšetřování proti neznámým pachatelům.
Jestliže prokurátor rozhodl u věci, vedené v r~jstříku
Pv, že podá žalobu, byla tato převedena do rejstříku Pt pod
novým číslem. Tato změna měla být vyznačena v rejstříku i na
spisovÚI obalu.
Rejstříky Pt a Pv nebyly vedeny jednotně pro celou prokuraturu, nýbrž pro každé oddělení byla vedena zvláštní kniha. Počet oddělení rejstříku se měnil podle organizačních
změn, ke kterým u prokuratury docházelo. V r. 1950 jich bylo
32, v r. 1951 35, v r. 1952 ll, v r. 1953 a 1954 po 10, v r.
1955 ll, v r. 1956 22. Tajné spisy byly zapisovány zvlášt a
byly ukládány do tajných oddělení (většinou byla dvě). Počet
oddělení rejstříku Pv byl shodný s rejstříkem Pt.
Pro vyřazování písemností v tomto období platily tyto
předpisy: zmíněný kancelářský řád z r. 1950 (oddíl pátý),
výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 23. března 1951 (č.
3817/51-III/1), kterým byl vydán vyřazovací plán pro prokuratury a soudy, a výnos generálního prokurátora ze dne
15. července 1953 (č. Ev 79/53-16) o vyřazování písemností
prokuratury.
V letech 1982-1986 zde AMP prováděl prohlídku písemnosti, navržených ke skartaci návrhem Městské prokuratury
v Praze ze dne 28. 5. 1980, čj. 1 Spr. 383/80. Její prdběh
je zachycen v 9 dílčích skartačních protokolech, které také
obsahují seznamy písemností vybraných pro archivní ÚSchovu.
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Josef

Ko 1 1 ma n n

B&zirksataataanwaltschaft Prag ( 1. 2. 1949 - Jl. 12. 1956 )
Zusammenfasaung
Die Bazirkaataataanwaltachatt in Prag wurde ~em Geset ze Nr. Jl9/1948 der Sammlung gema8 ale Amt der otfentlichen Anklage dar areten Inatanz gegraodet. Gleichzeitig
wurde das Gesetz uber dia Territorialorganisation der Kreiauad Bezirkagerichte (Nr. )20/1948 der Sammlung) erlaasen
und trat ale daa Vorgesetz am 1. Februar 1949 in Kraft.
Mit diesem Tage 1st dia Staataanwaltachatt in Prag eingegangen. Diese spielte hundert Jahre die Rolle der apateren
S' aataanwaltschaft. In Prag wurden zwei Staataanwaltachatten
gegraodeta Bezirkastaataanwaltschaft beim Bezirkagericht un4
Kreiaataataanwaltachatt fUr dea Wirkungabereich des Kreiagericbtea in Prag. Dit Hau,tatadt Prag war nur ein Btzirk und
deawegen stand die Bezirkaataataanwaltachatt der Kreiaataataanwaltschaft und dann dem Justizministerium unter.
Auf Grund des ersten G&aetzea uber dia Staatsanwaltacbaft (Nr. 65/1952 der Sammlung) wurde daa Einheitaayatem
der Staatsanwaltscbatt mit drei Instanzatufan mit dem Generalprokurator an der Spitze gebildet. lm § 7 wurde bestimmt,
daO die Kreis- uad Bezirk&prokuratoren die Organe des Generalprokurators sind. Diese ernannte der Generalprokurator
(§ 9); die Bezirksprokuratoren atanden dem Kreieprokurator
und damit dem Generalprokurator unter.
Dieses Gesetz blieb bia zum Jl. Dezember 1956 in Kraft.
Seit dem 1. 1. 1957 verinderte sicb nacb dem Gesetz Nr.
65/1956 vom 19. 12. 1956 die Organisation der Prsger Staataanwaltscbaft. Es wurde die Stadtprokuratur mit dem Charakter der Kreisstaatsanwaltscbatt gegrUndet und die Bezirksataatsanwaltschaft ging ein. Weiter waren in Prag lJ Staatsanwa1tacha!ten, d. b. Stadtprokuratur und 12 Bezirksstaats-
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anwa1tachatten (aus ErsparungsgrUnden nur 12 in 16 Bezirken). Seit dem 1. 4. 1960 wurde die AAzah1 an 10 Bezirksstaatsanwa1tschatten vermindert.
Die Bezirksataataanwa1tachatt in Prag ubernahm 1m
Jahre 1949 das System der Aktenregistratur der Staata&D·•
wa1tachatt; es wurde aber dia !ktentrennung der Bezi~~•~
ataataanwa1tschatt von der Kre1aataataanwa1taoha!~ durchgetUhrt.

r
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500 LET PRAŽSKtJiO KNIHTISKU V DOKU14ENTECH
ARCHIVU HLAVH!HO JdsTA PRAHY
Katalog výstavy v Clem-Gallasově paláci
12. 1987 - 15. 1. 1988

a.

Jake součást oslav 500. vfročí pražského kni~tisku při
pravil Archiv hlavního města Prahy expozici, která chtěla
pfipomenoat mnohostrannost dějin vfroby knih v hlavním aěatě
Českého krilovatví od konce 15. do počátku 20. atol. !rChiv
sároveň uaiioval o to, ukázat pestrost a specifičnost svých
pramend k to.uto tématu. Vědomí souvislosti s výstavou v Památníku národního písemnictví, která se zaměřila ne histo- .
rickou a umělecky hodnotnou knihu, i • vtstavou Státní
knihovny ČSR, která dokumentovala pražský knihtisk v předbě
lohorském období, hlavně jazykově český, vedlo pracovníky
Archivu ke hledání specifických akcent~ archivní expozice.
Výstava především usilovala o postižení vývoje pražského knihtisku nejen v dlouhém časovém rámci, ale i v co největší obsahové šíři. Vedle známých a slavných knih chtěla
připomenout i široké spektrum běžné užitkové literatury _
školní, hospodářské či lékařské, úřední tisky, letákové i
pravidelné noviny a časopisy; knihy přírodovědné a technické. Stranou nebyla ponechána politická publicistika, krásné
knihy umělecky koncipované, ani věčně živé vydavatelské
bestsellery - od kramářských písní až ke Třem mušket~.
Výstava dále chtěla ' návštivníkovi připomenout, že kniha, a zejména tištěná kniha, existovala vždy ve dvou základních podobách. Tou jednou byla kniha jako výtvarné dílo, kde
se inteligentní obsah setkává s ušlechtilou sazbou 8 pěknými
ilustracemi, aby vše uzavřela dokonalá, umělecky pojednaná
vazba. Stačí nahlédnout např. do Melantrichova vydání Matt~i
olliho Herbáře a zjistíme, že "krásná kniha" existovala v
Praze od 16. stol. Vzorníky, publikované okolo r. 1900 v
oborovém časopise 1Jpografia, nás pak ubezpečí, že umění
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~yrobit všestranně

krásnou knihu nezaniklo v

české

metropoli

ani po staletích.
~niha však byla t~ž zprostředkovatelem podivuhodných,
vzruiujících či dojemných příběh~ pro ~olné chvíle a ovl.. i
uiitkovfm předmětem, zbožím za několik groš~, krejca~ 3i
hal&~. Proto byly vystaveny také "rozečten~" školní slovmíčky se 16. stol., pobělohorské uče~nice čeitiny, slabikář
s doby josetinské stejně jako spisky o nemoeech morních,
kraaářaké písničky nebo seiitová vydání verneo~ek z konce
19. atol. Vývojová linie běžela totiž bez větších přerušení
od napínavjch kapitol Paaionálu Jakuba de Voregine, vydaného
v Praze r. 1496, až k beletrii konce 19. stol., od školních
kníiek s tiskárQy Melantrichovy či Hadovy k uče~nicím vyrobeDtm v Tiskárně normální ikoly, od letákových novin 16.
atol. al k Báro~ liatdm.
Kniha byla vž4J jedno· z nejroziířenějiích intormačnich
aedií. Hromadně a čím dál tím levněji zprostředkovávala paané i obrazové zprávy, polemiky i umělecká díla širokému ok~
hu zájemc~. Statut hrolladného levného vjrobku a touha po doaaiení co nejvyěiího n&kladatelakého zisku ataly •• ovšem
nejednou aotivem ke aníiení kvality papíru i aasby na útor
výtvarné úra.ně a trvanlivoati polygrafického díla. Agreaivita dneiního a.z4uší ae projevila kataatrofálni sejaéna na
;troja.jeh papírech 2. poloviny 19. atol. O to ~•ácRijší aoh0\1 ~jt dnea či ~ budoucnoati některé z oněell. k4Jd bi!Jitch
"uiitkovjeh" knih.
Drubtm vddčím motivem při koncipování výatavy ~ylo úsilí ukisat širší souvislosti a záseaí vzniku knih, jak ae odrálí ~ archiváliích 1 v materiálech abírky dokumentace a totosratií Archivu hl. miste Prahy. Tyto sbírky jsou pochopitelně jeětě daleko bohatěí a rozsáhleji! než archivní kniho,na a e~írka starých tiskd.
V městských knihách byly ~yhledány rdzné typy zápisd,
~stahujících se k tematice výstavy. ·Pozornost byla nutně ~ě
nována přede~ším nejznámějším a nej~ýznačnějším z pražských
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tiskařd. Tak pro 1. polovinu 16. stol. stál v centru zájmu
Pavel Severýn, hlava tiskařského rodu, staroměstský patricij
a mistský radní. Připoaeňme zápis o jeho sporu s Martinem
Kuthenem o tisk Kroniky české. V 2. polovině téhoi stoleti
byli na výstavě vyzdviženi do popředí tiskaři Kelantriců,
Veleslavín a Nigrinue, snad nejskvělejií jména pra!e~~ pfedbilohorské typografie. Luterán Jiří Melantrich dokazal spoluprací s katolíkem Bartolomějem Betolickým, vi~ přívr
ienc.. lerdinanda I., překonat následky zákazu knihtisku z
r. 1547 a jako bohatý etaromě ' ~ský aěitan - od r. 1559 spolu
s tiskařem Janem Hadem Kante; · staromiataký kenlel - velkolepě rozvinout své podnikání az na .. ainárodní plattor.u.
Jeho set, profesor pražské univerzity Daniel !daa z Veleelavína, převzal poslése vedení podniku a souatředil k tiskárně
vynikající kruh spolupracovníkd - humanisticktch uěencd, s
jejichž pomecí dokázal vydat řadu viestranni pesoruhe4nich
knih. Jiří Čeruď-Nigrinua proslul nejen jako činoro4f vydavatel řady příležitostných tiskd a jedDoliatd, ale téi jako
vfsD&mnt předbělohorský nototiskař a výro~oe ipanělských
knih pro dvorský okruh.
Před~ilohorské o~dobi aylo na vtstavě vedle saaotQjch
tiakd (českých, německých, latinských i řeckých, llotevaB;fch,
ilustrovaných, graficky zdobených i prostých - užitkových)
reprezentováno inventáři ofi cín, testamenty výsaaaalch tiakařd, zápisy radních manuáli o cenzurních naříseních i
striDII:aai protokeld o sporech, soudech či pokutách tiskafd,
trhevt-1 knihami apod. Pro p obělohorskou dobu byl pololen
menií ddraz aa jednotlivé výn.umé tiskaře či fi1'111 (jméu.
Jana .lrnolia a Do'broslnína , Jiřího Černocha, Jiřího La'bou•.
Ba, hrabovské či rosenmůll erovské firmy, uaiverzitní tiskár~ apod. nebyla ovšem opomenuta ). Šlo však především o to,
ukázat nepřerYanou konti nuit u ro zvoje knihtisku v Praze pfed
r. 1620 i po něm. V době temna byly v pražských tiskárnách
vyro~eiiY knihy stejně kvalitní jako v době rudolfinské. Při
byl křestanaký tisk hebrejštiny, tisklo se též aramejsky,
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arabsk;y, francouzsky ·a od počátku 19. stol. i anglicky. Po
nenUých začátcích mědirytu v osadedtých letech 16. stol.
tato grafická te ~hnika r kniiních ilustracích po Bíl' Hoře
zcela převládla, ale lřevořez a dře'VOrJt přesto iil ai do
19. stol., zejaéne " drobných lidových tiscích. leupadl ani
praiskt netotisk, dále byla produkována masa hospod4~ské,
ikolak,, technick' i úřední literaturJ. V archiv~~ch pramenech vybrali orsanizátoři pro 18. stol. předeviím materiál7
koaskripční povahy a písemnosti ceehovnía knihu učĎd, knihu
nařízení a clekretd, tour,iakt list.
Pro 19. atol. se podařilo paletu vystavených aateriáld
dále rozhojnit o soudní akte masistrátu (Schonteld, Hanka),
o aasistrátní spi-.y rdzné~o charakteru - od i"ostí o povolení iistárnJ přes soupis7 knihkupcd či knihtistařskfch to"arJid ai ke tonskripčnía archdm. lejdce exponátd viak posqtla archivní sbírka clotwaenhce - odbirní lístek na uvi~ vedle platátd, fireaních papírd či politických breiur a
katalosd produkce jednotlivých nakladatelství naznačuje \ohatat•í fondd Archivu i v tomto smiru. lxposici knih, n.win,
časopisd i dro\~ch příležitostných tiskd doplĎC'Valy ukázky
ze s\írk;y fotografií - pohleif na e\jekty, v nichž pracovaly
sl&'Vaé tisk~ a nakladatelské podniky ainulých staletí.
Závěr výstavy patfil pftde'Viía typografick,fa apoltdm, časo
pisu fypografia a reklamním ukázkám práce je4notlivých tiskúen, které byly " teate o.\orovém časopi.. pfipojováDy jato
přílo~.

Výatata nemohla a nechtila být dijinami pražského knihtisku a nakladatelství v obrazech. Chtila pouze naznačit iíři, bohatost a promě~ pražsk' knižní produkce v rdzných
historick.fch obdobích od konce 15. stol. až do vypuknutí
prvé e'Vitod války, upozornit na skupi:ey materiálu .lrchivu
hl. města Prahy, které doaud stály stranou badatelského zá•
jau. Z prostorových d6Yodd nebylo možno v expozici umístit
vie, co bylo p6Yodni připraveno - stranou zdstaly např. církevní matriky, knihy svatebních smluv či celý okruh praž-
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akých soudních akt. Přesto ae snad podařilo · tokázat, ie rozs~l' a ~sácné fondy !rchi~u hla~ního města Prahy jsou s to
poak7taout o řatě tiakařd, Dakladateld, knihařd a knihkupcd
nenahraditeln' informace - o\dobni jako o Yětiinl jiujeh t'aat s pralských dějin. Patří k hlavním úkoldm !rchi~u t~cho
~•t tato ~itec~í a sesnamo~at • nimi nov' a nov4 S•DOrace
e\JVatel hlavního .lata naieho státu. Výsta~u pod ve4eDfa
Jiřího Peika připrovili a inatalOYali praco~níci Archivu
I. DejakOYá, J. Jílková, J. Kutila, J. Mendelová, J. Preiak,
H. Svatoiová a B. ZilJn&kJj.
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Pfílou
Soupis ezponát~ ~jsta~1 "500 let pražak~ho knihtisku
fondech Archivu hlavního města Pr&hJ"

~•

Seupia

sacho~á~á pořadí

teaatických celkd

~jata~J (~it

rin, panel~) a osnaěuje je římskýai ěíalicemi. ~ otiitění
t ..to s\ornítu -717 doplněny pe4re~•~ edkaz1 na archi~ní,
resp. kniho~ ní tondf a abírky, s ni ohl b7l7 exponát1 ~1-rá
ny. !okud je undena pouhá aisnatura ~ d.~orce, j b o ezponát z archi~ní kniho~ny.

~

I

Jacobua cle Voragine, Pasionál (Lesenda aurea). Staré Město,
tiskař Prault' bible,' 1495. (2 P 7)
Briltoí s Liclta, f7tu1ow' sta~u tucho~ního a ~itsk,ho. S~aré
Kěato, Pa~e1 s .. er.fn, 1534. (2 B 67)
Paul s .. or;tn z lapí Hory ltupujo r. 1535 clb ae sahradou u
Karl~i. 1. radní kniha tťho~á lo~'ho Kiata z let 1528
až 1538. (rkp. 2191)
Rozaudelt ~e sporu aezi Martinem Kuthenea a tiakařem Pa~l ..
Severfnea r. 1539 o tisk Kuthene~7 Kroniky ěeslt,. 5.
ltn1ha nález~ ratních Starého Města z let 1523-1544.
(rkp. 1130)
Václe~ Hájek z Li'boěan, Kronika ěeská. Malá Strana, Jan Kubeš a Pa~el Se~•rtn, 1541. (2 l 47)
lo~é sřízení o ~7•d~ižení cleak zemských pohořelých Království ěeského. Staré Miato, Severýn mladší, 1541.
(2 D 48)

Art71tulné na anbu obecním, kterýž l.r!án 'b7l na Hreiě prdakém. Kal' Strana, Bartolomij Betolický, 1545.(2 B 383)
Decretum aneb jist' a kon~aé sneiení ~iech tří miat prai•ltfch o vína hostinaká. Bez místa a tiskaře, 1547.
(2 B 381/1)
.lrt71tul~é ne sněau obecnim o4e "Yšech sta~~ ~oleey. Praha,
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bez uvedení

tiskaře,

1547. (2 B 381)

II

Pavla Severýna z Kapí Hory, pořízený r. 1553. Kniha
Starého Města z let 1518-1554. (rkp. 2142)
Zikmund z Púchova, Kosmografie česká. Star6 Město, Ja~ Kosořský z Kosoře, 1554. (2 J 2)
Jména Jiří,ho Melantricha a Jalla Hada Kantora uvedena spolu
se jmé~ ostatních konšel~ v zápisu o obnovení staroměstské rady r. 1559. Manuál výpovědí Starého Města z
let 1558-1579. (rkp. 1165)
Císaře římsk,ho, uherského a českého krále/ ••• / o mincech
v Království čtském zřízení. Staré Město, Jiřík Melantrich z Aventine, 1559. (2 H 22)
Jsn starší Hodijovský z Hodijova si vybírá podle rozhodnutí
konšel~ Starého Města knihy místo splátky dluhu tiskaře
Šebestiana Oksa r. 1562. Protokol (manuál) věcí ~or
mich Starého Miste z let 1561-156). (rkp. 1235)
Bohuslai Hassenateynii Lucubrationes oratoriae. Praha, Tomáě
Mitis a Jan Kozel, 1563. (2 A 50)
Bohuslai Hassisteinii larrago poematum. Praha, Jiří Melantrich z Aventine, 1570. (2 A 51)
lormy a notule listóv všelijakých/ ••• / . Přitom také jest i
tytulář stavuov duchovního i světského. Staré Město,
Jiřík eerný v tiskárně dědiců Jana Jičínského, 1572.
(2 A 36)
David . Crinitius, Psalmi regii vatis in odas redacti. Praha,
Jiřík Černý-Nigrinus, 1591. (A 1162)

Kěaft

testament~

III

Petr Andreas Matthioli, New Kreuterbuch. Praha, Jiří Melantrich z Aventine, 1563. (2 J 3)
Petr. Codicillus, Nominum genera et declinetiones. Praha, Jiří Melantrich z Aventine, 1580. (2 A 489)
Pavel Kristian z Koldína, Práva a zřízení zemská Království
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českého

v krátkou summu uvedená. Praha, bez uvedení
1563, (2 A 47)
Soupis knih melantrišské tiskárny, připravených pro svatováclavský jarmark r. 1586, Kniha inventář~ Starého Měs
ta z let 1584-1597. (rkp. 1173)
Artykulové tito ne sněmu obecném, kterýž držán byl nP. Hradě
pražském 1, 1589. Staré Město, Jiř:ík Nigrinll.o, 1589.
(2 B 383)
Daniel Adam z Veleslavína, Kalendář historický. Praha, Daniel Adam z Veleslavína, 1590, 2. vydání. (2 F 170)
Adam Roaacius, Tempestates praecedentis / • • • /. Praha, Johann
Schuman, 1591. (2 A 364)
Henricus Buntingus, Itinerarium sacrae scripturae, to jest
Putováni svatých písem. Praha, Daniel Adam z Veleslavína, 1592. (2 E 87)
Joannes Honterus, Rudimentorum cosmographicorum libri. Praha, Jan Schuman, 1595. (2 A 211)
Petr Ondřej Mathioli, Herbář aneb bylinář. Praha, Daniel
Adam z Veleslavína, 1596, 2. vydání. (2 H 104)
tiskaře,

lV

Zápis o vyšetřování novoměatského tiskaře Sixta Palmy Močid
lanského pro vytištění písně o M. Janu Husovi r. 1602.
Manuál list~ císaři (zpráv7 do rady) Bového Města z let
1601-161.). (rkp. 412)
Zápis o pokutování a u.,ěznění tiskaře Jiříka Dačického, "že
jest v domě svém lehký osoby nevěstky přechovával", z
r. 1606. Protokol (manuál) věcí sporných Starého Města
z let 1605-1607. (rkp. 1289)
Inventář knižního skladu veleslavínské tiskárny, pořízený r.
1606. Kniha inventářd Starého Města z let 1596-1614(22).
(rkp. 1174)
Kšeft tiskaře Jiříka Nigrina z Nigropontu z r. 1606, Kniha
testamentd Starého Města z let 1582-1620, (rkp. 2205)
Al~ín Moller štraupický, Kal~ndář hospodářský a kancelářský.
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Staré

Město,

Mikuláš Pštros, 1615. (2 D 34)

v
Zápis z 16. ledna 1618 e svolání staroměstských tiskař~ a
jejich poučení, že bez svolení městské rady nemohou
tisknout knihy, písně ani noviny. Protokol (manu~l) ~i
cí sporných Starého Města z let 1617-1620. (~kp. 1294)
Artykulové při sjezdu, kterýž držán byl na Hradu pražském r.
1619. Praha, Samuel Adam z Veleslavína, 1619. (2 B 381)
Grafický list s korunovací l'ridricha Palckého na českého
krále r. 1619. (sbírka grafiky 31/14 b)
Unser lriedrichs, ~om Gottea Gnaden Konigs in Boheim / ••• /
offen Ausschreiben, warumb wir die Kron BOheimb / ••• /
Regierung aut uns senommen. Staré Město, Jonata Bohutský z Hranic, 1619. (2 B 218/l)
Der Hussitenglock / ••• /oder spanischer Krebsgans und Jesuiter Alarm. Praha, Theophil Hieronyai Y jezuitské koleji, 1620. (B 676)
Grafický list a vyobrazením popravy předák~ stavovského odboje dne 21. Června 1621. (BbÍrka sratiky 31/22)
Al\ín Koller z Štraupic, Kalendář hospodářský a kancelářský.
Staré Kieto, Mikuláš Pštros, 1622. (2 D 34)
Císaře římského, uherského a če•kého etc. krále Jeho ~ilosti
·Jerdinanda II. o-novené právo a sřísení zemské didičné
ho Královet~í českého. Staré Kiato, v iapra•í !um&DSké,
1627. _(2 l 163)
VI

Rabbe Barchia• Nisdanus, Parabolae vulpium. Steré Město,
universitní tiskárna v Klementinu, 1661. (2 A 220)
Bohualaus Balbin, Syntagma historicum / ••• / coaitum de GutteDStein I ..• / uaa cua..Jib B. Hroenata•. Shri lliato,
uni~ersitní tiskárna~ 1665. (2 G 28)
Bohualaus Balbin, Diva Kontis Sancti / ••• / in Sancto Konte
Regni Bohemiae ad argentifodinas Przibramensea. Staré
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Misto, uni~ersitní tiskárna, 1665. (2 B 89)
Bohuslaus Balbin, Versimilia humaniorum disciplinarum. Star~
Město, universitní tiskárna, 1666. (A 1645}
Výborně dobrf zp~sob, jak se má dG~ře po česku psáti neb
tisknouti. Staré Město, uni~ersitní tiskárna, 1666.
(2 A 134)
Jan Arnold z Dobroslavína kupuje pro svou tiskárn~ d6s u
Plavín~ na malostranském r,ynku r. 1670. 1. ra4Dí kniha
trh.. á Menšího Města z let 1664-1671. (rkp. 2278)
Bohuslaus Baliin, Epitome historica rerum Bohemioarum. Staré
Město, universitní tiskárna, 1677. (2 G 63)
Rozliční dobří prostředkov~, kteříž se v čas morov~ rány
užívati mohou. Praha, Jiří Černoch, 1680. (2 A 490)
M1ssale Romano-Bohemicum. Praha, arcibiskupská tiskárna v
Králově d~oře, 1690. (G 147)
Inventář tiskárny a knižního skladu staroměstsk~ho tiskaře
Daniela Michálka, zemřel~ho r. 1689. Kniha iuvent~
Starého Města z let 1684-1702. (rkp. 1179)

ni
Michal KrySDer, Roční kalendář ho•podářský a kancelářský.
Menší Město pražské, Karel ler4inand Arnold z Dobroslavína, 1700. (D 2689)
Pragerische Intectionsor dnunc. Praha, bez udání tiskaře a
roku vydání /1713/. (1 A 624)
Eigentlicher Entwurtf und Vorbildung der/ ••• / Prager Brucken sambt deren darautt postirten Statuen. Star~ Mě s
to, Jáchym Jan Kamenickf, 1716. (1 A 668)
Rada Bov~ho Města pražsk~ho potvrzuje statute knihařského
cechu téhož města r. 1717. (fond Knihaři (cech), č.i.6)
Ignatius lrantz, Institutiones theologicae de verbi Divini
incarnatione. Praha, universitní tiskárna, 1761.
(C 551)
Kristian Joachim, Bový tytulární kalendář ke cti svat~ho
Tácslava. Praha, labaunská tiskárna, 1731. (C 1454)

JOl

Lu4o~icus

Hugo, Vita sancti Norberti. Staré Město, dědico~é
Helminití, 1732. (G JJ)
Pridericue Kauachke, Das gutthatige und dankbere !be1a / ••• ~
Praha, Jiří Labaun, 1740. (2 G 200/1)

•

VIII
Roberte Be11armino, Dottrina cristiana composta ~~r ordine
di C1eaente VIII., pontefice. Praha, Giuseppe Dieabach,
1768. (2 A 491)
~onakripce o~ate1 Starfho Města pražského z r. 1770, kde
u.eden ~ domi U tří stříbrných růží tiskař Jan Hrabe.
Soupis aužakýoh obyvatel Starého Města pražského z r.
1770. (rkp. 8090)
Beue Chronik ~on Bohmen ~om Jahre 530 bis 1780. Praha, Jo•
bann Perdinand Schonteld , 1780. (E 6957)
Českf slabiktf, to jest krátký způsob alabiko~ání a ětení.
Praha, Jan Hochen\~rger , 1782. (2 ! 79/1)
Kniha uěiů knihtiakařakjch z přeloau 18. a 19. atol. (fond
IBihtiakaři (cech), č.i. 1)
Kronika ěeaká, od Přibíka Pulka~y z Radenína na poručení
~arla IV. latině sepsaná/ • .• / z starožitného apiau pepné ~ydaná od Prantiěka Pauetina Prochúky. Praha, Jan
Josef Dieabach, 1786. (A 531)
Kniha Braaaa Retterodámakého, ~ tterémž jednemu taždéau
třeaiaDMt'-u ělo~ěku nauč ení i napomenutí ae 4á~á, jat
by se k n.rti hotoviti měl. Praha, Kdpar Wicltaann,
1786. (B 587)
Kniha nařízení a dekretů pražských knihařl\ od r. 1786. (rkp.
57Jl)
Schonteldsté cts. král. pražské noviny ze dne 15. srpna 1789
•• sprá~ou o dobytí pařížské Bastilly. (2 C 41)
Krame17W1o~y cís. král. ~laotenské noviny ze dne 9. února
1793 se zprá~ou o popravě fra ncouzského krále Lud~íka
XVI. (2 C 139)
Píseň dítek na den narození Jeho Císařské Královské Milosti
\

)02

Prantiika II., zpí~aná při škole ~atého Štěpána. Praha, Bertnkov akým pir.mem, 1797. (2 A 79/4)
Das judiache Groasmut t ~r chen oder der achreckbare Geist der
Prau in sch~ arzt ~ Gewande. Praha, Kaipar Widtmann, 1798.
(2 A 212)
Jaroslaua lchaller, K~z!efaaate Beschreibung der ko~!sli
Chen Haupt- und Residensstadt Prag. Praha, ~~dpar Widtaann, 1798. (1 A 1617)

u
Lístek k odbírání novin Vlastenskj zvěstevatel z r . 1621.
(abírka dokuaentace)
Haydn's Oratorium Die Worte des Erloaers am Kreuze (příle!i
toatný tisk k představení stavovského divadla). Praha ,
Pranz Jeřábek, 1623. · (2 D 27/1)
Johann Gotttried Sommer, TaschenbuCh zur Verbreitung geographischer Kenntnisee. Dritter Jahrgang. Praha, J. G.
Calve, 1825. (2 A 217)
Nová píseň aládencdm a pannám pro obveaelení ~ydaná. Praha,
u Hrabovských dědic~, bez roku vydání . (soukromá sbírka)
Bová píseň pro mládence a panny. Alou, páai auzikanti ••.
Praha, J. Rokos, 1799. (soukromá sbírka)
ďředni akta • likvidaci schontel dské tiskárDy z r. 1820.
(fond Preaidium magistrátu 1819-1625, G 7a)
Soupis pražských knihkupc~ z let 1605 a 1824. (fond Presidiua magistrátu 1819-1825, G 6/1)
Special-Tariff uber dia Ein- und Ausfuhre-Zoelle. Praha, o.
k. dvorní tiskárna, 1610. (2 G 143)
Josef Dobrovský, Slovanka. Praha, Herlošovo knihkupec~!,
1815. (A 744)
Prager W.Sftiser. Praha, P.• .Ye-thrl z Wildenllrwmu, 1817.
(l A 634)
Adolf Martin Pleischl, Des chemische Laboratorium an der k.
t. Univeraitat zu Prq. Praha, Sommerova tiskárna,
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1820. (1 A 638)
Pražská kuchařka, aneb: Co strojiti dnes? Kniha příruční pro
šet~é hospodyně/ ••• /. Přeložil Kadeřavský. Praha, Karel Vilím Endere, 1823. (A 1070)
Čechoslav. Národni časopis pro Čechy a Moravany. Praha,
z šénfeldeká česká novinárna, 1825. (2 D ll)
w. F. Wellaba, Abbildung, Schilderung und Beschraibung dar
Statue des heiligen Wenzel auf dem Rossm~rkta zu Prag.
Praha, Sommerova tiskárna, 1827. (1 A 628)
Carnevals-Alaanach aut das Jehr 1830. Praha, c. w. Enders,
bez roku vydw. (2 A 226)
Chnalier John de Carro, Eesay on the llineral Waters ot
Carlsbad, tor p~aicians and patiente. Praha, synové
Teotila Haaseho, 18)5. (A 3503)
Dr. Legis-Gluckselig, Aktenmissige Daretellung des konigl.
bohaischen Erbhuldigungs-, Belehnungs- und Kronuns-Cer~oniela. Praha, Litoměřice a Teplice, c. W. lledau,
1836. (2 D 30)
I.

Jan Svatopluk Preel, Seavactvo. Rukovět soustavná k poučeni
vlastnímu. Praha, Kronbargar a Weber, 18)4. (C )02))
Jan Svatopluk Prasl, Technologie všeobecná a obzvláštní.
Praha, knížecí arcibiskupská knihtiskárna u Josefy vdovy Patterlové, 18)6. (C J505)
!nt. Hanegirg, Katalog českých knih od léta 1774 až do konce
roku 18)9. Praha, Jan Spurný, 1840. (D 5)76)
Ponaučné i zábavné listy pro polní hospodáře a řemeslníky v
Čechách. Pátý ročník. Praha, synové Bohumila Háze,
1842. (2 c 287)
Rukopis kralodvorekf, a jiné výtečnějšie národnia epěvoprav
né básně. Vydánie čtvrté. Praha, tisk a papier eynÓv
Bohumila Háse, 1843. (! 4527)
Ota na otevřeni holoaoucko-prežeké c. k. státní železné dráhy dne 20. srpna 1845. Složil prof. J. P. Koubek. Pra-
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ha, Jaroslav Pospiš:i.l , bez roku vydání. (1 C 320/20)
~aako-němacký reYlamní l eták na publikaci Manuele Ritualis

Pragenais, vydfno~ r . 1848. (sbírka dokumentace)
Jan Loth, Vyobrazeni a vyovětlení čtyr výjevd valit' povodně
v Praze dne 29. března 1845. Praha, J. Pospíšil, bez
roku vydání. (1 D 60/6)
Ondřej Kammart , Pouč ná knížka pro Národní gardu o •ojanak'
službě . Přeložil Jan Kaška, oud divadla čeak'ho a ~
rodní gardista. Praha, c. k. dvorní knihtiskárna BJnd
Bohumila Haase, 1848. (A 700/6)
Jan Kaika, Přehled vojenskáho velení a výkladem německým.
Praha, Karel Vilím Medau, 1848. (2 C 32)
V~ela. Časopis pro vzájemné vzdělání i pro slušnou zábavu.
Praha, tisk K. v. Kedaua, 1848. (2 G 53)
Pražský ve~erní list. Praha, tisk. K. V. Medau a sp., 1848.
(2 ' 54/1-6)
Přehled pražských tiskáren a jejich personálu v r. 1850.
(fond Magistrát 1871-1880, Nomenkletura E 11/8)
Konakrip~ní arch z r. 1834 tiskaře a nakladatele Gottlieba
(Bohumila) Haaseho. (fond Magistrát - stará konskripce)
Eduard Pokorný, Marzelieder. Praha, dvorní tiskárna B. Ha~
seho, bez roku vydání /1848/. (2 D 27/8)
Emanuel Arnold, Upřimná slovo vzhledem na příltí sněm k milým Čechdm. Praha, bez udání tiskaře, 1848. (2 D 31)
ďplný seznam knih, vyšlých nákladem Jaroslava Pospíšila v
Praze / ••• /. Od roku 1843 do konce r. 186). Praha, Jaroslav Pospíšil, 1863. (1 A 1420/13)
II

!ertovná píseň aneb ~ádění Prus~ v Čechách. Praha, Jan
Spurný, bez udání data. (2 D 27/5)
Historická píseň o knížeti Arnoštovi a Bělince. Praha, Jan
Spurný, bez udání data. (2 A 79/3)
Nová píseň na příklad věrné lásky všem mládencdm a pannám
vydaná Na blízce za městem. Praha, Jan Spurný, bez

-.

305

udáni data. (2 A 79/9)
o dvou zamilovaných a jejich smutný následek. Praha,
Jan Spurný, bez udáni data. (2 A 79/10)
Nová píseň vojanská. Sepsal Josef Benda. Praha, Jan Spurný,
bez udáni data. (2 A 79/12)
Nová píseň o králi italském. Nákladem a sepsáním Antr.nina
Jamatky. Praha, Jan Spurný, 1867. (2 D 27/3~
Nová píseň o řezníku a ševci, kteří sv4 ženy prohandlovali.
Praha, Jan Spurný, bez udání data. (2 A 79/2)
B. Merklas, Geschichtliches und topographischee Gemalde von
Prag und eeinen Umgebungen. lin Premdenfiihrer. Praha,
K. Jeřábek, 1852. (1 A 693)
Váceslav Hanka, Načala russkago jazyka. Počátky rusk~ho jazyka. Druhé rozmnožené vydáni. Praha, c. k. dvorní
knihtiskárna syn~ Bohumila Haase, 1857. (B 1103)
Slovník naučný. Redaktor& dr. l. L. Rieger. Díl čtvrtý. Praha, národní kněhtiskárna I . L. Kober, 1865. (XIX B ))
Josef Bojislav Pichl - Josef Leopold Zvonař, Společenský
zpěvník český. Sedm~ rozmnožen' 'fydán!. Praha, národní
tněhtiskárna I. L. Kober, 1872. (A 1062)
Almanach na oslavu 25let~ho trvání Akademického-čtenářského
spolku pražského 1849-1874. Praha tiskem dra Edv. Grégra, 1874. (! 1065)
S'fitozor. Obrázkový týdenník. Ročník II. Praha, tiltěno u
V. Bagla, 1877. () D 18)
Vleobecná zemská výstava Y Praze 1891. P~odce retroapekti'fní 'ffstavou gremia knihtiskař~ a písmolijc~ v Prase. Sestavil Antonín Schiller. Praha, tiskem l. B. Batovce, 1891. (1 A 884)
Jos. R. Vil!aek, Z Prahy k Baltick~mu moři v balonu. Dojm1 a
npoaínky z 9hodinné plavby. Druh~ vydáni. Praha, tiskem Jos. R. Vilímka, 1891. (A 1064)
Seznam knih, časopis~, hudebnin a umileckých prací, jež
vlastním nákladem vydal J. Otto, majitel knihtisk~ a
nakladatelství v Praze / ••• /. Praha, tiskem a nákladem

Píseň
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~lastního

závodu, bez data vydání. (3 C 209)
Illustrovaná encyklopaedie obecných
~ldomostí. ~trnáctý díl. Praha, J. Otto, 1899.

Ottdv slovník

naučný.

(IIX B 1)

Seznam ruiiteld !ivnoati knihkupeck~ - vyietřování Vác:a~a
Hanky pro aimoživnostenský prodej Rukopisu krá1ov4dvorsk6ho. (fond Magistdt 1845-1854, E 12/123)
Eduard Gr4gr ládá r. 1862 magistrát města Prahy o koncesi
k provozo~ání knihtiskařsk6 !ivnosti mí•to sv6ho odsouzeného bratra Julia. (fond Magistrát 1855-1864, E 11/5~
Edvard Gr6gr, Slovo osudn6. ~esová úvaha o jazykových pomě
rech naiich. Praha, Id. Gr6gr, 1883. (D 1650/1)

XII
!rof. Dr. Vil6m Kurz, Studentdv prdvodce po Praze. S plánem
a 23 pdvodními perokreflbami Václava JaMy. Praha, knihti8kárns Dr. Ed. Grégra, 1901. (1 A 771/1)
První uaělecko-prdmyslo~ý ústav knihařský a ozdobnický v
Praze, Alois Liska. I ... / /!lropagační tisk/. Praha,
tiskem l. B. Batovce, 1892. (1 A 250/2)
Otokar Materna, Šest rozhovord o technických pomlrech král.
hlav. města Prahy. Praha, tiskem knihtiskárny Politiky,
1894. (1 B 600/15)
Výtah ze spisd o projektech kanalisace král. hlav. města
Prahy a předmlstí. Praha, tiskem Edv. Beauforta, 1894.
(l 400/12)
Vilém Kritík, Bestie triumphans. Praha, bez udání tiskaře,
1897. (1 B 642)
Praco~ní řád pro veikerý personál závodní zaměstnaný v knihtiskárně Dra. Ed~. Gr6gra v Praze. Praha, tiskem vlastního zá~odu, bez data vydání. (fond Magistrát 1855-186~
I 11/53)
Zlatá Praha. Ročník dvacátý a prvý. Praha, tiskem Česk~ grafické společnosti "Unie", 1904. (3 D 3)
Volné sairr. Klsíěník umělecké kultury. Praha, tiskem knih-
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tiskárny Dr. Eduarda Grégra a syna, 1905. (3 C 20)
lnilka pracovní (Arbeitebuch) sazeče Prantiika Svatoěe se
•'pisy z let 1902-1918. (sbírka dokumentace)
Anenský 4vdr slovem i obrazem. Monografie domu A. Haase v
Praze. Praha, vypraveno úplni vlastním závodem, 1908.
(1 c 80)
Stanovy gromia knihtiskařd a písmolijcd pro obvod ~bchodnÍ a
iivnostenské komory pražské a apr,vní okres lounský v
Praze. Praha, tiskem M. Knappa v Karlíně, 1910.
(1 J. 775/7)
Leták č. 5. VydG.o na oalavu ~lezu Žižkových kostí v Čúla
vi. Praha, tlakem Dělnické knihtiskárny, 1911. (2 E 25)
Interpelace poslance Prant. Bufívala a spol. Korupce c. k.
státní pralské policie. Sensační odhalení. Praha, knihtiskárna národni sociálního dělnictva, bez udání data.
( 1 J. 771/19)
Michelské litanie. V Paříži městi napsal a rodné vlasti avé
k libosti její vydal Karel Horký. Po konfiskaci interpolováno poslancn prof. Drom T. G. Maaarykem na schdzi
říiské rady dne 10. prosince 1913. Praha, tiskem Grafie, dělnické knihtiskárny, bez udání data. (D 2775/2)
První ročenka Ludvíka BraUčo, knihaře. Rok 1916. Praha,
vlaatním tiskem, 1916. (J. 5364)
Ukásky firemních tiakovin, nabí4kových katalogd a účetních
tormulářd pralských nakladatelství a knihkupectví.
(abírka dokuaontaca)
IIII

J.lozander Dumas, Tři muiketýři (Las troia aouaquataires).
Ffeložil Pr. B. Toasa. Druhé, veskrze opravené vydGí.
Díl II. Praha, tiskem J. Otty, 1892. (soukromá sbírka)
Katalos odborné výstavy knihtiskafské v Praze. Praha, knihtiskárna J. Otty, 1895. (1 A 1420/14)
Pamětní spis vydaný na oalavu sté ročnice vynálezu litografie. Redakci vedl V. Koranda. Praha, tiskem c, a k.

.)08

dvorní knihtiskárny A. Haase, 1899. (G 152)
Stan-.y Spolku bibliofil~ v Praze. Praha, grafick~ atelier
v. Preissiga, tiskem Dělnické knihtiskárny, 1908.
(1 J. 760/.3)
Dobrodružné ro~ Julia Vernea. Svazek XLII. Vychází každých čtrnáct dn:!. Dva roky prázdnin. Díl I. Prlll'.a, tiskem E. Beauforta, 1908. (soukromá sbírka)
Dr. Václav Vojtíšek, "U černé ~že". Historie pražakého do.u. Praha, Pražská akciová tiskárna, 191.3. (1 A 157)
Ukázky grafických příloh, otištěných v odborném listu knihtiskařd Typografie, ročník IIX. (1908) -XXIV. (191.3) a
provedených tiskárnou !olitik,r. (.3 B 49)
Hávrh stanev spolku "Typografie" v Praze a ukázky jiných písemností spojených s jeho činností. (fond Spolkový katastr, sign. XI/199)

XIV
Praha kolem r. 1490. Dfevofez, Kich. Wolgeaut - W. Pleydenwurtf, s: Hartaan Schedel, Liber cronicarum. Norimberk
149.3. (sbírka grafiky 1/1)
Praha kolem r. 1590. Lept, P. Hoogenberghe - G. Hoetnagel,
se Georgius Braun, Civitates orbis terrarum. V. svazek.
Kolín 1572. (sbírka grafiky 1/3)
XV

Partie z Nuslí. Kolorovaný lept 1815, A. Gustav. (sbírka
grafiky 13/56)
Hrad z žofínsk' plovárny. Kolorovaný lept 1815, J.. Gustav.
(sbírka grafiky 13/32)
Katalog knižní aukce z r. 1827. (sbírka dokumentace)
Kruhové panorama Prahy. Lept 18.)0, anonym. (sbírka grafiky
20/10)
KaroliDua, v letech 16.35-1785 sídlo jezuitské tiskárny, tiekirny J. Labouna a dědic~. tiskárny lr. A. Jelínka a
dalších. Lept 1740, l. B. Werner - J. G. Ringle. (sbír-
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ka grafiky 3/35)
Kleaentinum, v letech 1818-1860 sídlo Ar~ibiskupsk' tiskár~· Lept 1740, P. B. Werner - J. G. Ringle. (sbírka
grafiky 3/37)
Praha z Bar.ířsk,ho ostrova. Kelorovaný lept 1830. V. Moratadt. (sbírka grafiky 16/73)
Praha z hradeb mezi Koňskou a Novou branou. Kolorovaný lept
1830, V. Morstadt. (sbírka grafiky 16/72)
Prašná brána a Král~ dvdr, v letech 1635-1817 sídlo Arcibiskupsk' tiskárny. Kolorovaný lept 1825, V. Morstadt J. Dobler. (sbírka grafiky 16/27)
Klementinum, v letech 1818-1860 sídlo Arcibiskupské tiskár~· Kolorovaný oceloryt 1850, ano~m. (sbírka grafiky
16/97)
Clea-Gallas~ palác. Kolorovaný lept kolem 1720, J. B. Jiseber z Erlachu- J. A. Delsenbach. Album Bntwurt einer histor. Architektur. Wien 1721. (sbírka grafiky
2/33)
Tovaryšský list pražských knihvazač~ z r. 1812. (sbírka listin pap. IV 7738c)
Posezení v Kravíně. Kolerovaný lept 1815, A. Gustav. (sbírka
grafiky 13/57)
Babídkový seznam antikvariátu J. Taubelese z padesátich let
19. atol. (sbírka dokumentace)
Babídkovi leták knihkupce Jana Buchlera na 3. díl Gallerye
aneb Wyobrazenosti / ••• /. 1806. (sbírka dokumentace)
~

Ukázky firemních tiskovin, nabídkových katalogd a účetních
formulář~ známých pražských Dakladatelství a knihkupectví. (sbírka dokumentace)
D~ I-471 U červeného srdce, dříve U dvou velbloud~ a U Melantrich~, zbořen 1893. V letech 1~67-1757 zde byla
tiskárna Jiřího Melantricha, Daniela Adama z Veleslavína, Samuela Adama z Veleslavína, š. Byliny, J. Byliny

3W

D~

Dům
Dům

Dům

D~

a 1. P. Pr~i. (sbírka fotografií)
111-36 U Splavínů, Malostranské ntm. 22. V letech 1540
al 1669 zde měli tiskárny B. Netolický aJ. Arnold z
Dobroslavína st. (sbírka fotografií)
1-432, Michelská 12. V letech 1722-1856 zde mili t1.akárDU K. J. Jeřábek, B. F. Mohrmann. (sbírka foto~:·afií)
1-232 U tří stříbrných růží, Husova 10 - Jal~vcová 1.
V letech 1735-1818 zde měli tiskárnu dědicové K. J.
Hraby, v letech 1793-1804, 1805-1807 zde eídlila Česká
expedice. (sbírka fetografií)
I-211, \ývalý kláiter sv. Anny, Anenské ntm. V letech
1795-1835 zde měli tiskárnu J. P. Schonfeld, P. Sommer,
od r. 1836 zde sídlila firma B. Haase. (sbírka fotografií)
I-435 U zlatého půlkola, Michelská 21. V letech 1793 al
1830 zde měli tiskárnu P. Jeřábek, J. Jeřábková, F. A.
Jeřábek ml. V letech 1790-1793 zde sídlila Česká expedice. (sbírka fotografií)

)ll

,-

Jacobus de Voragine, Pasionál (Legenda aurea).
taré Město, tiskař Pražské bible, 1495

3U

Artykulové na sněmu obecním, kterýž držán byl na
Hradě pražském. Malá Strana, Bartoloměj Netolický,

1545

Zikmund z Púchovs, Kosmografie
Jan Kosořský z Kosoře, 1554

česká.

Staré

Město ,

.314

--- ........ .

----~

Soupis knih melantriěeké tiskárny, připravených
pro svatováclavský jarmark r. 1586

)15

.

pSA LM V S 1.·
Bcatus vir qui .ion abijc .ke.

Pro vcra picwc.

David Crinitius, Psalmi regii vatis in odas
redacti. Praha, Jiřík Černý-Nigrinus, 1591

..

)16

Petr Ondřej Mathioli, Herbář aneb bylinář. Praha ,
Daniel Adam z Veleslavina, 1596, 2~ vydání

lěeft tiekeře Jiřike Nigrina z Nigropontu z r. 1606
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Rabbe Barchias Nigdanus, Parabol a• vulpium. Staré Misto,
universitní tiskárna ·~ Klementinu, 1661
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Bohuslaus Balbin, Versim111a humaniorum diaciplinarum. Staré Kiato,
tiskárna, 1666
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SUMMA.RIUM
ln
Librum Primum Hiftoricum.
De

VITA S. NO·RBERTI,
ARCH I- EPISCOPI
MAGDEBURGENSIS.

Norberill.t HaftiHW Sm#s;
NatitlitattM pt·trctdunt ",;..
r«IÚa.. EdiKatllr rilbilittr e!fone·
,;. · Fit Cat»niciU Slltllntlů, ~
SllbdiaCfnatu", ~~ 111imibN.r Friik·
rici Art/Ji .. Epifcop; OJI#nienji.t fllf
cipit. SefNilflr Ejtu Atúain ; Fit CmroniCII.t 0,.
·lonien(l.r. Ntmtium rtmittit Au/1 Frián-ici ut
ft feroitij.r Henrici P. lmp"atoris manciptt. Sequitur Etmdem in itinere Romano. /mprobat
pelfona O.fficia, a Dil!o Pt·incipť Pafcbali I L
exhibita. Refpuit Epifcopatum Cameracetýem.
A
c.".
Ej~~.r

Ludovicus Hugo, Vita sancti Norberti. Staré
dědicové Helminští, 1732
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Český slabikář, to jest krátký zp~eob slabikování a čtení .
Praha, Jan Hochenberger, 1782
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Ode na otevření holomoucko-pražské c.k. státní
ielezné dráhy dne 20 . srpna 1845. Složil prof.
J, P. Koubek. Praha, Jaroslav Pospíšil, bez
roku vydání
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Ondřej Kammer t, Poučná knížka pro Národni gardu o
vojenská službě. Přeložil Jan Kaika, oud divadla
českáho a národní gardista .
Praha, c. k . dvorní
knihtiskárna syn~ Bohumila Haase, 1848
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Žertovná píseň aneb ~ádění Prusuv v Čechách. Praha,
Jan Spurný, bez udání data
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bez data vydání
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Interpelace poslance Prant. Buřívala a spol . Korupce
c. k. st átní pražské policie . Sensační odhalení.
Praha, kni htiskárna národně so ciálního dělnictva ,
bez udání data.
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STA~ GARDA TYPOGRAFIC~ BESED'
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Reklamní leták firmy J. R. Vilímek
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500 Jahre des Prager Buchdrucks in den Dokumenten des
Árchivs der Hauptstadt Prag. Katalog der Auastellung
1m Clam- Gallas-Palast s. 12. 1967 - 15. 1. 1966
Zusammenfassung
Ale Bestandteil der 500. Jubilaumafe1erl1chkc1tea
des Prager Buchdrucka bereitete das Archiv der Hauptstadt
Prag eine &xposition, die an Vielseitigkeit der Buchtertigungsgeschichte in der Hauptstadt des KČnigreichs BČh
men vom Ende des 15. Jahrhunderta bis zum Anfang des 20.
Jahrhunderts erinnern sollte . Das Archiv s trebte gleichzeitig die Buntheit und das Spezifikum aeiner Quellen zum
Thema zu zeigen. Die Auaetellung wollte die Entwicklung
d~s Prager Buchdrucks ni cht nur in langem Zeitraum, sondern
auch in der meiat gr08ten Inhaltsbreite begreifen. Neben
den bekannten und berUhmten Buchern zeigte sie auch das
breite Spektrum der gebraulichen Schul- , Wirtschaftaoder Medizinnutzliteratur, weiter Ámtadrucksorten, llugblatter und auch regelmaGige Zeitungen und Zeitschriftea,
sowie naturwissenschaftliche und technische Bucher. Neben
der politischen Publizistik waren hier schone Bucher mit
kunstvoller ÁusfUhrung gezeigt und ewig lebende Verlagsbeataellere von den Bankelsangerliedern bis zu den Romanan
Vernes und Dumas in den billigsten Heftlieferungen Torgelegt. Das Buch wurde hier ale Kunatwerk, Bedarfsartikel und
ein der meiat verbreiteten Informationsmedien vorgefUhrt.
Die Áueatellung wollte aber den Besuchern auch daa Binterland der BUchererzeugung, wie sie sich 1m reichen Spektrum
der Árchivalien und Materialien der Dok~entationa- und lotogratiensammlung des ArchiTa widerapiěgelt, ann&hern. Sie
machte auch auf diejenige Gruppen autmerkaam, die 1m Árchiv
autbewahrt eind und die bia jetzt seitena des lorschersinteress es uber die Geechichte des Buchdrucka, des Verlags
und des Buchhandela atanden.

T

(

)))

SEZNAM POUŽIT1CH ZKRATEK
.WP
.lrchČ

.AU CP
.AUK
CDB
CDM
ČAVU

ČG - Publ.
ČOA

DP
fl.
fr.

P'RB
HN
kgě

Kr •• kr.
NP

'

OP
PR

PSH
Rlll
SD
SPDBJ4P
zl.

Archiv hl. města Prahy
Archivní časopis
Acta Universitatis Carolinae Pragensis
Archiv Univerzity Karlovy
Codex diplomaticus Bohemiae
Codex diplomaticus Moraviae
Česká akademie věd a umění
České gubernium - Publicum (archivní fond)
Českoslovanská obchodní akademie
Documenta Pragensia
zlatý (měnová jednotka)
frank (francouzská měnová jednotka)
Pontes rerum Bohemicarum
Hlas národa
kopa groěd českých (měnová jednotka)
krejcar (měnová jednotka)
Národní politika
Ochrana památek
Právnické rozhledy
Pražský sborník historický
Regesta Bohemiae et Moraviae
Sborník Národního muzea
Sborník příspěvkd k dějinám hl. města Prahy
zlatý (měnová jednotka)
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