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KNIHOVNÍCI PIARISTICKÉ KOLEJE V PRAZE V LETECH
1752�1780

Václav Bartù�ek

Knihovna klá�tera nebo koleje byla dùle�itým místem pro vzdìlávání pøí-
slu�níkù církevních øádù a pro jejich spojení s tehdej�ím katolickým vzdìlaným
svìtem. Není proto divu, �e hrála témìø v�dy významnou roli v øeholním �ivotì
a �e jí vìt�ina církevních øádù vìnovala nále�itou pozornost. Nejinak tomu bylo
i u piaristù, kteøí patøili mezi øeholní kleriky a vyvíjeli v tomto smìru od svých
poèátkù v roce 1597 pod vedením Josefa Kalasanského velmi intenzivní èin-
nost. Právì tento svìtec, zakladatel øádu piaristù (Ordo clericorum pauperum
Scholarum Piarum Matris Dei = Øád chudých øeholních klerikù pobo�ných �kol
Matky Bo�í), rozhodl v prvních øádových ustanoveních o úloze knihovny pro
øádovou èinnost.1 V hlavì 8 o zakládání gymnázií a piaristických �kol bylo sta-
noveno, �e právì knihovna patøí, podobnì jako i �kolní zahrada, mezi nejdùle-
�itìj�í vybavení øádových uèili�� a kolejí. Ve výètu prostøedkù k zaji�tìní jejich
provozu se dokonce nacházela na prvním místì.2 Toto naøízení platilo i po poz-
dìj�ích úpravách øádových stanov na základì jednání a závìrù generálních ka-
pitul, které se scházely vìt�inou pøi volbì nového øádového generála nebo
v jiných záva�ných pøípadech.3

Také na území piaristické provincie Germánie, která byla první zaalpskou
enklávou piaristického øádu od roku 1631, kdy pozval kardinál Ditrich�tìjn pi-
aristy do Mikulova, máme v mnohých pramenech dolo�enou èinnost piaristic-
kých knihoven pro jednotlivé lokality. Jejich poèet vzrùstal úmìrnì se vznikem
nových piaristických kolejí.4 V tomto smìru je mo�né odkázat pøedev�ím na
pøehledné práce Jana Bombery, zejména v dùle�ité monografii o piaristech
v Èechách, na Moravì a ve Slezsku i v mnohých dal�ích dílèích èláncích a stu-
diích tohoto autora,5 hlavnì v pøehledném èlánku z 1. konference k historickým
fondùm v Olomouci, která se konala v roce 1991.6 Z dal�ích roèníkù této kon-
ference, z ní� zaèal vycházet i pravidelný samostatný sborník �Problematika
historických a vzácných kni�ních fondù Èech, Moravy a Slezska�, který s ní
mìl shodný název vze�la pak i øada èlánkù, která byla vìnována dìjinám piaris-
tického knihovnictví.7 Èást tìchto prací a pøíspìvky z odborných konferencí
z Pøerova v letech 2000�2002 a z Jindøichova Hradce v roce 1997 (byla zejmé-
na orientována na 19. století) zamìøovala se také na dìjiny piaristické knihovny
v Praze ulo�ené v souèasné dobì v knihovnì SÚA v Praze a osobnosti, které
s jejím fondem nebo dìjinami souvisely.8 Jiné práce se sna�í i pøípadnì èásteènì



6

øe�it konkrétní postupy pøi jejím dílèím zpracovávání, které probíhá i v souèasné
dobì.9 Nìkteré instituce pøikroèily dokonce také k vydávání soupisù starých
tiskù, mezi nimi� se nacházejí i exempláøe z piaristických knihoven rùzných
kolejí.10

Tato literatura spí�e jakoby se ov�em týkala pouze okrajovì na�í otázky.
Ptáme se toti� vlastnì na to, jak byla knihovna pra�ských piaristù zabezpeèena
po personální stránce a jakým zpùsobem se toto zabezpeèení vyvíjelo. Pokud se
týká odborných studií o knihovnících øeholních institucí, povedla jen nìkolik
dílèích prùzkumù, napø. pro jezuity Anna Fechtnerová a pro pra�skou knihovnu
premonstrátù na Strahovì Vìra Bøeòová.11 Odpovìï je tedy nutné hledat
v pramenech, z nich� vìt�ina se nachází ve fondu Øádový archiv piaristù v SÚA
v Praze, k nìmu� byl v roce 1965 zpracován dodnes pou�ívaný inventáø.12 Nej-
dùle�itìj�ími Prameny, ze kterých se dovídáme informace o tom, jaké funkce
zastávali zde uvedení obyvatelé pra�ské piaristické koleje bìhem jednotlivých
�kolních rokù jsou obsa�eny ve dvou knihách, z nich� jedna byla urèena pro
celou provincii a druhá pouze pro pra�skou piaristickou kolej.13 Provinciální
seznamy uvádìjí pouze hlavní povinnosti èlenù jednotlivých piaristických ko-
lejí, které se v námi zkoumané dobì týkají ji� jen èeských zemí, zatímco zázna-
my v druhé knize pro Prahu zapisují vedle hlavních povinností (officia maiora),
�lo napø. o vyuèování ve tøídách, výuku hudbì (vedoucí 1. a 2. oratoøe), záva�né
knì�ské, ekonomické a jiné øádové povinnosti (napø. kazatel, revizor úètù, vi-
cerektor, rektor apod.) a také údaje o tzv. men�ích funkcích (officia minora),
jednalo se o ménì dùle�ité, ale pravidelné, povinnosti � ètení z Bible u stolu,
seøizování �kolních hodin, zvonìní apod. Povinnosti spojené v pra�ské piaris-
tické koleji s výkonem knihovnické funkce se vázaly právì k tìmto men�ím
úkolùm. Bohu�el nebyly na rozdíl od povinností vìt�ích zaznamenávány u� od
roku 1752/3, ale a� od roku 1765/6, kdy to tehdej�ímu rektorovi pra�ské piaris-
tické koleje P. Gelasiovi Dobnerovi a S. Catharina (*1. 6. 1719 Praha, �24. 5.
1790 Praha) naøídil piaristický mikulovský provinciál P. Jeremiá� Soudný a Matre
Dolorosa (*2. 10. 1702 Bene�ov, �19. 3. 1768 Kromìøí�, provinciálem provin-
cie Bohemia byl v l. 1760�1766), k èemu� P. Gelasius Dobner neprodlenì pøi-
stoupil. Tato zápisová praxe o povinnostech jednotlivých èlenù øádu se uplatni-
la i v dal�ích letech i potom, co P. Gelasius opustil rektorský úøad v roce 1778.
Mezi tím se také zmìnilo místo, kde piaristická kolej pùsobila, ze Starého na
Nové Mìsto pra�ské.14 Na základì takto získaných údajù, pøedev�ím pak infor-
mací o men�ích povinnostech, mezi nì� byla funkce knihovníka v pra�ské pia-
ristické koleji zaøazována, jsme schopni identifikovat vìt�inu knihovníkù pia-
ristické koleje v Praze a za pomoci dal�í literatury lze alespoò èásteènì poodha-
lit rou�ku jejich nìkdy i velmi zajímavých osobních osudù a zaøadit do pra�ské-
ho prostøedí osobnosti, které by jinak zùstaly zapomenuty.15
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Okolnost zmìny na rektorském postì v pra�ské piaristické koleji v roce 1778,
zahájení �kolní výuky v duchu reforem panovnice Marie Terezie ve �kolním
roce 1777/8 i vyèerpání informací z hlavního pramene, kterým byla kniha se-
znamù piaristických povinností v zaalpských provincíích z let 1724/5 a� 1779/80
jsou hlavními mezníky, kterými je limitován rozsah této studie. Reformy v èeském
�kolství a vùbec v celém pojetí vzdìlávacího systému habsburské monarchie
realizované ve �kolním roce 1777/8 mù�eme pokládat za tak dùle�itý poèin, �e
je mo�né ho pova�ovat za jeden z nìkolika mezníkù, od kterého se zaèíná psát
ponìkud jiná historie �kolství. V knize familií nakonec mù�eme je�tì tyto zmì-
ny vidìt a srovnat je pak s obdobím pøedchozím, které reformám dlouhou dobu
pøedcházelo. Tím, �e v této dobì ode�el z rektorského místa v pra�ské piaristic-
ké koleji P. Gelasius Dobner a S. Catharina naznaèuje se i pøíchod nového ob-
dobí v pra�ském mikroregionu zdej�í piaristické koleje, aèkoliv bývalý rektor,
který se nyní je�tì daleko více vìnoval své èinnosti vìdce a historika, byl v Praze
pøítomen a funkci poradce pra�ského øádového domu mo�ná v tomto smìru
je�tì èasto vyu�íval. Z tìchto dùvodù byl rok 1780 zvolen jako horní hranice
první etapy tohoto prùzkumu.

Knihovna pra�ské piaristické koleje podobnì jako vìt�ina øádových kniho-
ven zachovávala ve�keré obecnì platné zákony provozu øádových knihoven,
které spoèívaly pøedev�ím v chování èlenù øádu pøi náv�tìvì v ní. Byl kladen
dùraz zejména na mlèenlivost pøi studiu v jejích prostorách, kde se nad knihami
obèas mohli setkat profesoøi i jejich �áci.16 Knihy mìly být peèlivì zaznamená-
ny v katalozích knihoven.17 Zabezpeèení knihovny doplòovala je�tì vlastní øá-
dová ustanovení. �ádný z piaristù nemìl rovnì� knihy v osobním vlastnictví.
Øeholníci i studenti si vlastnì z kolejní knihovny knihy pouze pùjèovali. Pokud
mìli øeholní klerikové, zpravidla uèitelé, zájem o urèitý vìdní obor mohli si
knihu ponechat u sebe déle, ale nesmìli ji pøená�et bez svolení rektora do jiné
koleje nebo snad dokonce pøes hranice øádových provincií. V takovém pøípadì
mohl výjimku povolit provinciál nebo dokonce sám generál øádu. Toto opatøení
bylo pøijato i v rámci dodr�ování øádové chudoby.18 Také v souvislosti
s významem knihovny a jejího provozu bychom si je�tì mohli polo�it otázku,
zda na místo knihovníka byli vybíráni ti nejschopnìj�í øádoví spolubratøi, jako
tomu bylo i v jiných øádech, kde jak známo si knihovníkù velmi vá�ili. Mohli
bychom se je�tì také zeptat, jaká specifika mìla pra�ská piaristická knihovna
a zda to té� s èinností knihovníkù nìjakým zpùsobem souviselo.

Na základì pøedbì�ného sledování pramenù a literatury k dìjinám pra�ské
piaristické koleje i vývoje knihovního fondu lze zatím konstatovat, �e nejdùle-
�itìj�í specifika pra�ské piaristické knihovny se týkala pøedev�ím jejího histo-
rického vývoje.19 �lo zejména o jakousi prehistorii pra�ské piaristické knihov-
ny, která souvisela dlouholetými pokusy piaristù o zalo�ení jejich koleje v Praze.
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Proto bychom mohli pokládat vlastnì za prvního (jakéhosi èestného) knihovní-
ka pra�ské piaristické knihovny ji� P. Aegidia Hechta a S. Ferdinando (*3. 2. 1664
Lipník n. B., �5. 10. 1726 Kromìøí�). Tento piarista se v roce 1704 stal prvním
superiorem tehdy novì vzniklé piaristické koleje v Bene�ovì,20 odkud byla
v 1. polovinì 18. století velmi intenzivnì vedena dal�í jednání o zalo�ení rezi-
dence koleje piaristù v Praze. Nejednalo se pouze o vyu�ití fundace piaristické-
ho øádového provinciála P. Clementa Tenga a S. Philippo Nerio (*17. 11. 1648
Klagenfurt, �20. 1. 1705 Mikulov � provinciálem byl v letech 1703�1705) z roku
1705 na zakoupení domu ale pozdìji i pokus takový dùm (hospic) postavit.21

V této zále�itosti se anga�oval také je�tì jiný øádový provinciál P. Innocentius
Braunhoffer a S. Clemente (*28. 9. 1660 Hustopeèe, �28. 5. 1728 Mikulov �
provinciálem byl v letech 1715�1718). Ten právì nejvíce spolupracoval
s P. Aegidiem Hechtem a S. Ferdinando, který pøe�el ze zpovìdnické slu�by
u hrabìte Franti�ka Karla Pøehoøovského z Kvasejovic do té�e funkce u hrabìte
Jana Josefa z Vrtby, nové vrchnosti panství Konopi�tì a tedy i mìsta Bene�ova
a v roce, 1718 se stal tøetím rektorem piaristické koleje v Bene�ovì.22 Pøi své
kaplanské funkci byl P. Aegidius vlastnì jakýmsi poradcem konopi��ské vrch-
nosti a samozøejmì, �e pùsobení tohoto vzdìlaného mu�e, autora nìkolika ná-
bo�enských spisù,23 povìøili oba �lechtici vedením svých knihoven. V souvislosti
s jeho snahami o zalo�ení piaristické koleje nebo rezidence v Praze projevili
tito �lechtici urèitou velkorysost a dovolili mu, aby si vybral v jejich knihov-
nách knihy do budoucí knihovny pra�ského zalo�ení.24 Kdyby se zdárnì do-
konèila my�lenka na zalo�ení hospice v Praze podle pøedstav provinciála P. In-
nocence Braunhoffera a S. Clemente, který s P. Aegidiem Hechtem spolupraco-
val i autorsky na vydání nìkterých jeho dìl, stal by se asi P. Aegidius nejen
prvním rektorem pra�ské piaristické koleje, ale i jejím knihovníkem.25 To, �e
pra�ská piaristická knihovna byla k dispozici vlastnì ihned po zalo�ení pra�ské
piaristické koleje pøed zahájením výuky v listopadu 1752 byla asi také jakási
posmrtná zásluha P. Aegidia Hechta a S. Ferdinando i jeho dal�ích významných
pokraèovatelù, zejména rektorù piaristické koleje v Bene�ovì a nìkterých �lech-
tických dárcù.

Pøi zakládání piaristické koleje v Manhartovském domì v Celetné ulici
v Praze se asi mo�ná právì proto, �e zde nemohli kvùli stísnìnému prostoru
zalo�it zahradu, soustøedili piaristé daleko více na dal�í a vlastnì i dùle�itìj�í ze
základních podmínek pro vybudování nových piaristických kolejí i �kol, co�
bylo zalo�ení kolejní i �kolní knihovny, bez ní� by byla èinnost tìchto institucí
skuteènì témìø nepøedstavitelná. Bylo tøeba zøídit jak profesorskou a kolejní
knihovnu, jako základnu pro pedagogické i vìdecké pùsobení øeholních kleri-
kù, tak i knihovnu pro �áky a studenty pøizpùsobenou jednotlivým tøídám výbì-
rem pøíslu�né èetby a uèebnic, s nimi� �áci a studenti pracovali, pøípadnì si je
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i ve vìt�ím poètu ze �koly mohli zapùjèit. Ji� podle obsahù prvních zde pou�í-
vaných knih bychom mohli usuzovat té� na to, �e na pùdì svých �kol poskyto-
vali piaristé obèas konzultace i k té látce, kterou zatím tehdy je�tì nemohli ve-
øejnì vyuèovat, a �e poèítali do budoucna s roz�íøením výuky, co� se jim do
25 let splnilo.26 Podobnì i z ostatních, zde ji� uvedených, knih mù�eme usuzo-
vat, �e by piaristé mo�ná opravdu rádi v Praze otevøeli nìjaké vy��í uèení filo-
zofického nebo i praktického charakteru, jak to dokazují i pozdìj�í snahy
P. Gelasia Dobnera o zøízení tzv. �seminaria politica�, kolem poloviny 18. stole-
tí, nového druhu vy��ího uèili�tì pro studenty z ni��ích �lechtických a pøede-
v�ím z mì��anských vrstev.27

Opomineme-li øadu piaristických pøíznivcù z øad tehdej�ího mì��anstva
i �lechty, je známo, �e nejvìt�í zásluhu o zalo�ení pra�ské piaristické koleje,
její� èinnost se rozbíhala bìhem letních a podzimních mìsícù roku 1752 a vyvr-
cholila 22. 11. otevøením �kol, mìl piaristický osvícenec, prokurátor piaristické
provincie Bohemia, jak se nazývala èesko-moravsko-slezská piaristická pro-
vincie, pozdìji (od r. 1763) i rektor pra�ské piaristické koleje a od roku 1778
samostatnì pùsobící osvícenský historik a historiograf P. Gelasius Dobner
a S. Catharina), pra�ský rodák, autor nejdùle�itìj�ích pasá�í o zalo�ení a dal�ím
chodu pra�ské piaristické koleje v její kronice.28 Ten mìl také asi nejvìt�í záslu-
hy na vzniku pra�ské piaristické knihovny souèasnì s novým zalo�ením a kou-
pí Manhartovského domu v Celetné ulici a její pøipravenosti slou�it co nejdøíve
svému úèelu ji� ve �kolním roce 1752/53, kdy poprvé zaèala piaristická výuka
a zejména pak i od následujícího �kolního roku 1753/4, kdy se vyuèovalo ji�
v plném rozsahu tøíd na elementární �kole, a od �kolního roku 1754/5, kdy za-
èala i výuka v nejni��ích tøídách gymnázia v rozsahu povoleném pro výuku na
piaristických �kolách v Praze tehdej�í panovnicí Marií Terezií. Z gymnaziální
výuky se tehdy vyuèovalo pouze v poèáteèním roèníku tzv. parvì neboli rudi-
mentì, který byl èasto chápán jen jako jakási pøípravka k dal�ímu latinskému
vyuèování v pøí�tích dvou roènících ni��ího ètyøtøídního a následujících dvou
tøídách tzv. vy��ího gymnázia, které studenti absolvovali vìt�inou v Praze na
jezuitských gymnáziích v Klementinu na Starém Mìstì, na Novém Mìstì nebo
na Malé Stranì, co� se vlastnì nezmìnilo a� do �kolního roku 1777/8.

Následujícího roku 1778/9, který byl prvním rokem výuky podle reforem
panovnice Marie Terezie v Èechách, pak bylo v piaristické koleji otevøeno úpl-
né vy��í gymnázium, které nahradilo i pùvodní jezuitské novomìstské gymná-
zium, na nìm� se vyuèovalo podle tehdej�ích novì upravených osnov. Úplná
gymnaziální výuka byla k piaristùm do Panské ulice pøenesena, kdy� se P. Gela-
siu Dobnerovi nepodaøilo získat pùvodní budovu bývalého novomìstského je-
zuitského gymnázia na dne�ním Karlovì námìstí, která po jeho zru�ení zaèala
slou�it vojenským úèelùm. Samozøejmì zde existovala i normální �kola, která
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vznikla z pùvodní elementární �koly. Mnozí piaristé z pra�ské koleje pùsobili
také jako vychovatelé a kaplani v rodinách èeských �lechticù, kteøí èasto mívali
v Praze své paláce a byli øádu pøíznivì naklonìni. Ji� tradiènì tady hledali své
preceptory rodiny hrabat Nosticù, Kolovratù, Èernínù, Kinských a mnohých
dal�ích významných �lechtických rodin a to obèas i po reformách.

Bìhem vývoje pra�ských piaristických �kol se tedy vlastnì mohla vyvíjet
pouze základní �kola, která i co do poètu �ákù a studentù i co do mno�ství tøíd
dosáhla celkem úctyhodné velikosti.29 I kdy� pra�ské piaristické �koly byly vlast-
nì neúplné, musila být vzhledem k jejich velikosti obsazována od roku 1754/5
i funkce øeditele, tzv. prefekta �kol, kterou pro první 3 roky vykonával právì
P. Gelasius Dobner a S. Catharina. Ten byl mo�ná i prvním budovatelem pra�-
ské piaristické knihovny, který pùsobil pøímo v ní. Nevíme ov�em, zda to bylo
ve formì knihovnické èinnosti nebo i jinak, zda mìl je�tì pøípadnì i nìjaké
pomocníky z èlenù koleje a na jakých úsecích. Na to v�ak mù�eme pouze usu-
zovat z toho, �e obèas zmiòoval piaristickou knihovnu ve zprávách zaznamena-
ných v pamìtnici pra�ské piaristické koleje, a mo�ná i ze skuteènosti, �e i jako
rektor této piaristické koleje v letech 1763�1778, pøípadnì i v pozdìj�ích úse-
cích svého �ivota jako renomovaný vìdec, byl knihovnì pøíznivì naklonìn
a zasahoval do jejích osudù vìt�inou v její prospìch doplòováním o nové knihy
apod.30 Ka�dopádnì to byl právì Gelasius Dobner, kdo nám právì jako první
zanechal a zapsal informace o pra�ských piaristických knihovnících vùbec, av�ak
pocházely a� z období jeho rektorátu.

Zpoèátku, zejména ve druhé polovinì roku 1752 a v roce 1753 se scházely
v pra�ské piaristické koleji rùzné kni�ní a vìcné dary od jejích pøíznivcù i z jiných
piaristických kolejí èesko-moravsko-slezské piaristické provincie. Za touto ini-
ciativou stál asi pravdìpodobnì první provinciál této provincie P. Paulus Wid-
holtz a S. Ludovico (*10. 12. 1685 Mohelnice, �1753 Bene�ov, provinciálem
byl od roku 1748, v èesko-moravsko-slezské provincii 1751�1753). Napø. dne
17. øíjna 1752 dovezl z Bene�ova do Prahy P. Cyrillus Lipavský a S. Ludovico
(21. 12 1713 Mladá Boleslav, �11. 11. 1780 Kosmonosy), tehdej�í kazatel be-
ne�ovské piaristické koleje, do pra�ské piaristické koleje pøedem pøipravené
obrazy a knihy v poètu asi 30 ks.31 Mezi nimi byly té� knihy, které pro pra�skou
piaristickou kolej pøipravil za svého pùsobení P. Aegidius Hecht a S. Ferdinan-
do. V této dobì byly styky mezi kolejemi v Praze a v Bene�ovì obzvlá�tì frek-
ventované. Co z bene�ovské dodávky obrazù bylo pou�ito v pra�ské piaristické
koleji pro vybavení kaple sv. Josefa Kalasanského, která zde byla otevøena novì
zøízena, ale dnes ji� nevíme. Jisté v�ak je, �e první bohoslu�bu v novì otevøené
kapli slou�il dne 20.11. 1752 rektor bene�ovské piaristické koleje P. Joannes
Nepomucenus Kauè a S. Vito (*26. 9. 1704 Litomy�l, �2. 2. 1768 Bene�ov).
K tomuto datu byla v koleji zahájena pravidelná �kolní výuka.32
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Dal�ím zajímavým darem pro pra�skou piaristickou knihovnu byl napø i tzv.
kolovratský dar z roku 1753. Ten byl asi i v urèité souvislosti s dal�í piaristic-
kou kolejí, èi spí�e rezidencí v Rychnovì nad Knì�nou zalo�enou hrabìtem
Norbertem Kolovratem Lib�tejnským.33 Dìní kolem vzniku pra�ské piaristické
koleje bylo rovnì� peèlivì sledováno i v rychnovské koleji, jak to dokládají
i záznamy ze zdej�í piaristické kroniky z roku 1752. Ta se toti� ke konci roku
zmiòuje nejen o hojnosti snìhu, která v tomto roce postihla Rychnov a okolí,
ale i o zalo�ení pra�ské piaristické koleje. Ve zprávì vyzdvihuje autor, kterým
mohl být asi nejspí�e superior piaristické rezidence v Rychnovì nad Knì�nou
P. Laurentius Bystøický a S. Xysto (*30. 10. 1701 Pelhøimov, �23. 11. 1761 Pøí-
bor), o zásluhách tehdej�ího piaristického provinciála P. Paula Widholtze
a S. Ludovico na novém zalo�ení. Øíká také, �e na nìj piaristé èekali 30 let.
Zøejnì i sami piaristé tehdy zapomínali, �e snahy o zalo�ení pra�ské koleje trva-
ly ponìkud déle.34 Rychnovský superior zde mìl snad na mysli snahy bene�ov-
ských piaristù zejména (rektora a vicerektora koleje) P. Aegidia Hechta
a S. Ferdinando a P. Eugenia Sebastianiho z Èastolovic a Matre Dei (*28. 2. 1681
Chrudim, �27. 3. 1762 Bene�ov, �áka matematika Athanasia Langera a pozdìji
té� rektora bene�ovské koleje) o zakoupení nebo vybudování domu pro kolej,
rezidenci nebo hospic, které se ov�em nezdaøily. Autor zprávy rovnì� pøipomí-
ná, �e zalo�ení bylo schváleno reskriptem královny Marie Terezie. Ji� v roce
1752, kdy piaristická rezidence v Praze vznikla, pøidali Kolovratové k jejímu
poèáteènímu jmìní èástkou 8 000 fl., kterou si piaristé nechali úøednì potvrdit
a polovinu ulo�ili na úrok u hrabìnky Mladotové ze Solopysk a druhou polovi-
nu obdr�el superior rychnovské piaristické rezidence P. Laurentius Bystøický
a S. Xysto.35 Kdo z Kolovratù Lib�tejnských tento dar vìnoval piaristická kro-
nika jmenovitì neuvádí,36 ale piaristùm jistì pøi�el vhod, i kdy� pra�ská piaris-
tická kolej byla vlastnì první piaristickou kolejí v Èechách, u jejího� zrodu aris-
tokracie ji� nemìla rozhodující slovo.37

S finanèním kolovratským darem mo�ná souvisel asi té� dal�í, tentokrát
kni�ní dar hrabat Kolovratù Lib�tejnských z roku 1753 pro novì vznikající
knihovnu pra�ské piaristické koleje. Tento rok byl pro hrabìcí rodinu obzvlá�tì
smutný, nebo� dne 10. 5. 1753 zemøel hrabì Franti�ek Karel II. Lib�tejnský
z Kolovrat a byl 13. 5. pochován v kryptì piaristického kostela v Rychnovì nad
Knì�nou. Po otcovì pohøbu odjel dne 21. 5. 1753 jeho dìdic hrabì Franti�ek
Josef I. Lib�tejnský z Kolovrat do Prahy, kde se asi hodlal zdr�ovat èastìji, ne�
tomu bývalo dosud, pøípadnì zde i alespoò po nìjakou dobu v roce �ít se svou
rodinou. Hrabì Kolovrat byl rovnì� jediným nájemníkem, který zùstal bydlet
v Manhartovském domì po pøíchodu piaristù do Celetné ulice. Bylo to dáno asi
vzájemnou náklonností obou stran, tak�e po jejich odchodu v 5. 7. 1756 získali
piaristé nové prostory pro výuku.38 Dokonce se asi v této dobì pøedbì�nì uva-
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�ovalo i o rekonstrukci Manhartovského paláce, kde se piaristé zaèínali cítit
tìsnì, ale nakonec byla dána pøednost hledání nových prostor.39

Není vylouèeno, �e blízké sousedství a zakladatelská práva k rezidenci
v Rychnovì nad Knì�nou byla hlavním dùvodem k daru od hrabìte. Mo�ná
mìl hrabì i dal�í motiv napø., �e také zaèal hledat vychovatele pro svého syna
Franti�ka Josefa II. Lib�tejnského z Kolovrat, kterému bylo tenkrát asi okolo
�esti let.40 Aèkoliv stejnì asi jako i døíve ostatní Kolovratové �tìdøe podporoval
ostatní církevní øády rozhodl se pøidat nedávno Kolovraty penìzi obdarovaným
piaristùm alespoò je�tì nìjaký, spí�e drobnìj�í kni�ní dar. Zda si piaristé mohli
zvolit sami jeho tématiku, ov�em dnes ji� nevíme. V�echny dosud známé knihy
z daru se toti� zabývaly právem, kterému se piaristé vìnovali spí�e v souvislosti
se svými vy��ími vnitøními øádovými studiemi. Kanonické právo se v�ak u nich
studovalo zpravidla a� po filozofickém a teologickém kursu v koleji v Mikulovì
na Moravì. Z toho bychom mohli snad je�tì i usuzovat, �e piaristé se nechtìli
spokojit v Praze pouze s provozováním ni��ích tøíd elementární �koly a gymná-
zia, jak se pøedpokládalo pøi povolení k zalo�ení jejich koleje v Praze. Dar tedy
mohl vyjadøovat i urèitý projev náklonnosti majitelù rychnovského panství
k tomuto u�iteènému vzdìlávacímu øádu.

Kolovratský kni�ní dar, který mohl být podle mého soudu mo�ná je�tì o nìco
vìt�í ne� asi desítka knih (av�ak jak se zdá, byl monotématický), se stal dal�ím
projevem pøátelských vztahù mezi piaristickým øádem a hrabìtem Franti�kem
Josefem I. Lib�tejnským z Kolovrat. Na jeho základì mù�eme usuzovat, �e byl
i dárcem penìz pro øád v roce 1752 a �e mohl øád i �ádat o vychovatele pro
svého syna Franti�ka Josefa II. právì také tehdy. Ze seznamu piaristických po-
vinností se toti� dovídáme, �e v roce 1754 nìkdo z hrabat Kolovratù, nejspí�e
snad Lib�tejnských, pøivedl do svých slu�eb piaristu P. Ansberta Horne�e a Matre
Gratianum (*28. 6. 1721 Litomy�l, �31. 1. 1761 Litomy�l), který pùsobil na ko-
lovratském dvoøe v Praze ve �kolních letech 1754/5 a 1755/6.41 Na dal�í dva
roky 1756/7 a 1757/8 ho pak je�tì vystøídal P. Emmanuel Mikovec a S. Ferdi-
nando (*14. 5. 1716 Petrohrad v Èechách, �23. 2. 1794 Mladá Boleslav). Po-
dobné dary, av�ak asi je�tì men�ího rozsahu, dostávala knihovna pra�ských pi-
aristù spí�e od svých dal�ích pøíznivcù. Vzhledem k tomu, �e piaristé se sna�ili
vlastnické poznámky z knih èasto odstraòovat, bude mo�no jejich historii jen
tì�ko vystopovat.

Nejvìt�í zodpovìdnost za správné fungování kolejní knihovny mìl, podob-
nì jako za chod ve�kerých dal�ích slo�ek koleje, nesl v�dy rektor. Ten urèoval
také z hlediska své kompetence knihovníky a nechával, pokud bylo tøeba vést
zápis men�ích povinností, a schvalovat je i øádovým provinciálem. Prvním rek-
torem novì zøízeného pra�ského piaristického domu se stal P. Gregorius Beutel
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ab Angelis (*3. 9. 1716 Slezsko � Malé Moøice, �18. 8. 1774 Mikulov). Byl
vynikajícím teologem. Èasto teologii vyuèoval. Ke konci �ivota napsal i nìko-
lik dìl o dogmatické teologii. Jako filolog se napø. vìnoval staré øeètinì, tak�e
mìl asi ke knihovnì dosti vøelý vztah. Nejspí�e nechal v doplòování a dal�ím
vedení knihovny jistou volnost jejímu zakladateli P. Gelesiovi Dobnerovi
a S. Catharina, který ho vlastnì zastoupil, asi spí�e a� pozdìji, i v dal�í povin-
nosti � sepisování poèátkù pra�ské kolejní piaristické kroniky.42 O jeho nástup-
ci P. Zaschariá�i Schubertovi a S. Elisabetha (*16. 12. 1701 Budi�ov n. Budi-
�ovkou, �15. 7. 1780 Stará Voda) dokonce víme, �e mìl z døívìj�ích let knihov-
nické zku�enosti z pùsobení v biskupské knihovnì olomouckého biskupa
v Kromìøí�i, kde pravidelnì vykonávali bìhem 18. století funkci knihovníkù
piaristé.43 Byl také dosti zku�eným teologem.44 Právì v Praze dokonèoval jed-
no ze svých teologických dìl.45 Po roce 1762 se stal prvním viceprovinciálem
novì utvoøené rýnsko-�vábské piaristické viceorovincie. V roce 1760 nastoupil
po zmìnì provinciála v piaristické koleji v Praze nový rektor P. Alexius Gaba-
lovský a S. Josepho (*1702 Litomy�l, �19. 11. 1775 Bene�ov). Také ten byl
autorem nìkolika historických a teologických dìl urèených pøedev�ím studen-
tùm gymnázií, z nich� nìkterá byla vydána v Praze krátce pøed jeho pøícho-
dem.46 Vzhledem k tomu, �e je o nìm známo, �e podporoval zájem mláde�e
o studium, mìla knihovna asi i v rektorovi Gabalovském horlivého zastánce.

Nejvíce se z rektorù pra�ské piaristické koleje o její knihovnu zaslou�il vý-
znamný pra�ský piarista P. Gelasius Dobner a S. Catharina, který se zøejmì
nìjèastìji v letech 1752 a� 1765 také velice systematicky staral o její budování
a navázal tak pravdìpodobnì na svoji pøedcházející èinnost knihovníka.47 Ten
ji také v dobì svého rektorátu v této piaristické koleji, o jeho� získání nìkolik
let pilnì usiloval, v letech 1763�1778 a krátce po nìm obohatil je�tì o nìkteré
knihy, je� byly pùvodnì majetkem jezuitského øádu.48 Knihy mù�eme poznat
nìkdy podle vlastnických pøípisù, které v�ak bývají obèas místy vy�krábány
nebo vystøi�eny, jindy i podle charakteristického nátìru høbetù knih bílou bar-
vou. Jsou mezi nimi díla z humanitních i z pøírodních vìd, zejména pak rùz-
né poetiky z barokního období, co� ukazuje, �e piaristé je�tì obèas tyto poznat-
ky rádi vyu�ívali pøi výuce na sklonku 18. století. Tyto nové piaristické pøírùst-
ky souvisely pravdìpodobnì s výprodejem duplikátù z knihovny pra�ských je-
zuitù, pøípadnì i ze svozù z dal�ích jezuitských kolejí zru�ených v Èechách roku
1773 a s budováním sjednocené univerzitní knihovny hrabìtem Franti�kem Fer-
dinandem Kinským z Vchynic a Tetova (1739�1805), generálem a vojenským
pedagogem, v pra�ském Klementinu, o nìm� byl Gelasius Dobner, který nále-
�el k tehdej�ím pøedním vìdcùm, jistì dobøe informován.49

Knihovna se tedy stìhovala se svou kolejí po Praze. Nejdøíve byla v Celetné
ulici (è. 14) v tzv. Manhartovském domì, který byl znám v kulturní historii bo-
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hatou divadelní tradicí. Zde se v�ak piaristé necítili zcela pohodlnì, a proto se
pustili v roce 1760, kdy� získali pøíslu�né pozemky s troskami domù, do stavby
nové piaristické koleje na rohu dne�ních ulic Na pøíkopì a Panské (Praha 1).
Nová budova koleje a �kol byla v domì �U èerného kocoura� a �kol v domì
�U tøí lip� bez kostela sv. Køí�e, který zde vznikl pozdìji. Tehdy se pou�ívala
kaple blahoslaveného (zhruba po roce svatého) Josefa Kalasanského. Ta byla
dostavìna v roce 1766 a slavnostnì otevøena ke dni 1. 11. tého� roku. Piaristé se
sem pøestìhovali. Své místo zde získala i jejich knihovna v dne�ním domì è. p.
892/II v Panské ulici, která se i tehdy dále rozrùstala. Rektor koleje, ostatní
piaristé a pozdìji i noví rektoøi se o ní nále�itì starali. V sedmdesátých letech
18. století pro�la knihovní místnost koleje, pod ní� se nacházel pravdìpodobnì
refektáø,50 nìkolika úpravami. V roce 1774 zde byla polo�ena nová dla�ba
a v roce 1778 do�lo k vymalování knihovny.51

Nejednalo se ov�em o pouhé vymalování, ale o výtvarnou výzdobu. Provedl
ji tehdy osvìdèený malíø knihovních interiérù Josef Hager (*1726 Pøíseènice,
�12. 10. 1781 Praha), který byl znaènì ovlivnìn jezuitským barokním malíøem
a architektem Andreem Pozzou ze 17. století. Knihovní iluzivní malba znázor-
òuje významné èleny piaristického øádu, z nich� mù�eme spolehlivì identifiko-
vat pouze zakladatele piaristického øádu sv. Josefa Kalasanského a Matre Dei
(1557�1648), který dr�í v rukou stanovy piaristického øádu, av�ak ostatní pia-
risté, kteøí rovnì� dr�í v rukou urèité atributy své èinnosti v øádu, mohou pro
nás být zatím pouze záhadou. V jednotlivých rozích jsou také zobrazeni andílci
s globy a dal�ími symboly rùzných vìd a iluzivní pokraèování knihovních regá-
lù a� do jakési kupole. Knihy byly ulo�eny ve velkých døevìných skøíòových
regálech z moøeného døeva s prohýbanými øímsami a rokajemi, které se rovnì�
zachovaly, stejnì jako pøístupové dvoukøídlé dveøe s rokají zdobenou kartu�í
v nadpra�í se zajímavým dobovým døevoøezem andílka, který pùjèuje v knihovnì
Geniovy knihy. Piaristé tøídili své knihy vìt�inou podle tehdej�ích vìdních obo-
rù. Lze pøedpokládat, �e zaèátek ulo�ení (tedy signatura A) se mohl nacházet
v regále pod vyobrazením sv. Josefa Kalasanského s øádovými stanovami.
V souèasné dobì slou�í prostor jako aula �koly.52

Jako rektor pra�ské piaristické koleje zapisoval P. Gelasius Dobner a S. Ka-
tharina nejen dìjiny pra�ské piaristické koleje, ale také i funkce jednotlivých
jejích èlenù � nejdøíve ty nejdùle�itìj�í a od roku 1765/6 i ty ostatní. Knihovní-
kem pra�ské piaristické koleje, kterého tehdy jako prvního rektor koleje
G. Dobner pro tuto povinnost zapsal ve �kolním roce 1765/6 byl P. Joannes
Chrysostomus Tomá�ek a S. Thoma (*10.12. 1733 Svitavy, �18.10. 1814 Lip-
ník nad Beèvou). Jeho støedo�kolská studia mù�eme pøedpokládat na piaristic-
kém gymnáziu v Litomy�li, kam z tohoto moravského mìsta docházela ji� od
17. století celá øada studentù.53 Do piaristického øádu vstoupil v Lipníku nad
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Beèvou 21. 10. 1754 a o dva roky pozdìji (9. 9. 1756) zde slo�il øádové sliby.
V lipnickém noviciátu spolu s ostatními novici urèenými pro uèitelskou dráhu
pomáhal v prvním roèníku uèiteli legendy a scribendy (1. a 2. tøídy základní
�koly) a ve druhém studijním roce pomáhal uèit ve tøídách ni��ího gymnázia.54

Z Lipníku ode�el do Staré Vody u Libavé, kde ve �kolním roce 1756/7 studoval
ve filologickém pøípravném kursu u piaristického profesora P. Andrease Corsi-
na Matou�ka a S. Floro (*8. 4. 1718 Mladá Boleslav, �13. 11. 1758 Kromì-
øí�).55 Zajímavý pro Tomá�ka byl nespornì �kolní rok 1757/8. Tehdy se poprvé
ocitl v piaristické koleji v Praze. Na �kolách pùsobil jako uèitel ni��í aritmeti-
ky.56 Velikost �koly i význam matematické výuky a praktického vyuèování vù-
bec v tomto ústavu to byly hlavní podnìty, které zapùsobily na adepta piaristic-
ké výuky u nìho� se právì zaèalo rozvíjet pomìrnì rychle matematické nadání,
tak�e si èinnost matematika asi nejspí�e právì tady celo�ivotnì zamiloval. Pro-
jevilo se to hned v následujících dvou �kolních letech (1758/9 a 1759/60), kdy
ode�el studovat teologii do piaristické koleje v Mikulovì na Moravì, která byla
støediskem èesko-moravsko-slezské piaristické provincie a patøila k nejvìt�ím
na na�em území. Zpravidla zde bylo tehdy nevíce piaristù u nás vùbec. Po dobu
tìchto studií zároveò vyuèoval ni��í i vy��í aritmetice. Ve druhém roce teolo-
gických studií u profesora P. Gilberta Burgraffa a S Leopoldo (*18. 8. 1720 Èeské
Budìjovice, � 24. 12. 1778 Litomy�l)57 studoval dokonce podle záznamù vedle
teologie je�tì té� geometrii. Ve �kolním roce 1760/61 se vrátil mladý øádový
klerik po knì�ském svìcení, které pøijal od biskupa ve Vídni opìt na rok do
Prahy.

V Praze pak vydr�el pùsobit P. Joannes Chrysostomus Tomá�ek a S. Thoma
celkem sedm let � do �kolního roku 1766/7. Nejdøíve tu (ve �kolních letech
1760/61 a� 1762/3) vyuèoval vy��í aritmetiku a zároveò se zamìøoval i na geo-
metrii. Ve �kolním roce 1763/4 vzal na sebe je�tì povinnosti revizora úètù kole-
je. Touto funkcí bývali uèitelé nebo profesoøi matematiky, pøípadnì filozofie,
povìøováni pomìrnì dosti èasto.Velmi zajímavý pro nadìjného matematika byl
i �kolní rok 1764/5. Tehdy se toti� P. Joannes Chrysostomus Tomá�ek, titulova-
ný v pramenech ji� jako profesor aritmetiky, ujal v Praze a vlastnì v celé piaris-
tické provincii poprvé výuky nového pøedmìtu na vysoko�kolské úrovni tzv.
podvojného úèetnictví � latinsky scripturae doppiae. Jeho výuku naøídila pro
státní úøedníky habsburské monarchie dokonce samotná panovnice Marie Tere-
zie.58 Jako dal�í funkci zastával je�tì povinnosti prefekta (øeditele) �kol.
V následujícím roce 1765/6 v�ak ji� P. Tomá�ek vyuèoval znovu vy��í aritmeti-
ku a staral se o kontrolu úètù. Výuku podvojného úèetnictví pøevzal P. Theodo-
sius Pávek a S Joanne Baptista (*13. 12. 1733 Tovaèov, �8. 11. 1792 Lipník
nad Beèvou).59
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Od kdy zastával P. Joannes Chrysostomus Tomá�ek a S. Thoma funkci kni-
hovníka v pra�ské piaristické koleji nelze urèit pøesnì. V roce 1765/6 zaèal sice
rektor koleje men�í povinnosti zapisovat, ale ty pochopitelnì existovaly u� pøed
tím. Není tedy vylouèeno, �e P. Tomá�ek spravoval knihovnu o rok nebo o dva
roky døíve. Zále�elo mo�ná i na tom, zda tato men�í funkce nále�ela k nìkteré
vìt�í povinnosti. Kromì toho mìl v roce 1765/6 P. Tomá�ek je�tì jednu men�í
povinnost � postarat se o hosty, kteøí tehdy procházeli Prahou a pøáli si pøenoco-
vat v koleji. Zdá se ov�em, �e mu tato funkce mohla být pøidìlena, kdy� se mu
uvolnilo od vedení �kol a výuky podvojného úèetnictví. Tomá�kùv význam pro
vývoj piaristické knihovny pra�ské koleje spoèíval asi pøi pomoci roz�íøit díla
v knihovnì o matematicky a prakticky zamìøené uèebnice. Aèkoliv v tomto
smìru jistì knihovnu nezanedbával ani P. Gelasius Dobner P. Joannes Chrysos-
tomus Tomá�ek mohl nìkteré jeho zámìry podpoøit, pokud je s ním konzultoval.

Následující �kolní rok 1766/7 strávil P. Joannes Chrysostomus Tomá�ek
v nové piaristické koleji v Èeských Budìjovicích, která byla zalo�ena teprve a�
v roce 1763.60 Rovnì� zde se vìnoval výuce aritmetiky a matematiky. Øídil tu
je�tì zdej�í církevní obøady. Podobnì pùsobil ve �kolním roce 1767/8
v Kromìøí�i, kde kromì výuky aritmetiky kázal v kostele sv. Moøice. Kateche-
tou byl také 1768/9 v Mikulovì, kde v�ak pùsobil pøedev�ím jako profesor
aritmetiky a podvojného úèetnictví. V tìchto funkcích tady setrval je�tì násle-
dující dva �kolní roky. V letech 1771�1772 pak pùsobil po jeden �kolní rok
v Praze jako profesor aritmetiky a podvojného úèetnictví a staral se o hosty.
Dále pak vyuèoval aritmetiku a podvojné úèetnictví v piaristické koleji
v Mikulovì, kde a� do konce �kolního roku 1778 zabýval výukou aritmetiky
a podvojného úèetnictví. Odtud ode�el na podzim 1778 do piaristické koleje
v Bílé Vodì, kde se vìnoval vedení semináøe a rovnì� kazatelským povinnos-
tem. Dá se øíci, �e se celý �ivot zabýval dosti hluboce a fundovanì matematikou
i její praktickou výukou a pozdìji v tomto oboru sepsal dokonce i spis �Metho-
dische Rechnenkunst oder ordentlicher Lehrvortrag gut und kurz rechnen��,
který byl vydán roku 1791 v Brnì.

V následujícím �kolním roce 1767/8, kdy se piaristé pøestìhovali do nové
budovy na rohu ulic Na Pøíkopech a Panské na Novém Mìstì, pøe�la knihovnic-
ká funkce na P.Tobiá�e Borového a S. Raphaele (*4. 5. 1730 Brno, �31. 3. 1807
Kromìøí�). Ten pøijal øádové roucho 23. 3. 1749 a øeholní sliby slo�il 10. 10. 1750
v Lipníku nad Beèvou. Jeho první uèitelskou �tací byla piaristická kolej v Pøíboøe,
kde vyuèoval v aritmetice (pravdìpodobnì spojené major i minor) a vedl 2. ora-
toø.61 Podobnì pùsobil v letech 1751/2 a 1752/3 v koleji v Bílé Vodì, kde stu-
doval filologický kurs. Filosofická a teologická studia absolvoval P. Tobias
Borový v letech 1752�1756 v Litomy�li, kde pøi tom støídavì vyuèoval v legendì
nebo ve skribendì, pøípadnì vedl 2. oratoø. Ve �kolním roce 1756/7 ode�el vyu-
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èovat do prvních nejni��ích tøíd piaristického gymnázia v Rychnovì nad Knì�-
nou.62 Odtud ode�el do Prahy, kde na piaristických �kolách vyuèoval po dva
roky latinské tøídy, které zde ov�em tehdy tvoøila vlastnì jen principie. Na pod-
zim roku 1759 ode�el do piaristické koleje v Lipníku nad Beèvou, kde po dva
roky pùsobil jako uèitel v principii a v syntaxi a zkou�el studenty gymnázia.
V principii a v syntaxi vyuèoval také i pøi svém opìtovném pùsobení v Rychnovì
nad Knì�nou, kde kromì toho a� do roku 1764 vedl i první oratoø. Z Rychnova
ode�el na podzim 1764 znovu do Prahy, kde ve �kolním roce 1764/65 vyuèoval
vy��í aritmetiku. V následujícím �kolním roce 1765/6 kromì výuky ni��í arit-
metiky zastával je�tì funkci pomocníka prokurátora piaristické provincie.63 Byl
té� tajemníkem koleje, zástupcem prefekta �kol a peèoval o seøizování hodin.
V roce pøestìhování do nové koleje (1766/7) vyuèoval P. Borový jako profesor
vy��í aritmetiku, byl pomocníkem prokurátora provincie a revizorem úètù.
Z men�ích povinností pak zastával je�tì funkce sekretáøe koleje, prefekta knihov-
ny, zástupce prefekta �kol a seøizovaèe hodin. Podobné povinnosti plnil
i v následujícím �kolním roce. Ve �kolním roce 1768/9 pùsobil je�tì v pra�ské
piaristické koleji asi zcela ve stejných funkcích. Ka�dopádnì vyuèoval tehdy
aritmetiku a rovnì� je dolo�eno, �e pùsobil v piaristické knihovnì, av�ak ubyly
mu povinnosti sekretáøe �koly, zástupce prefekta a pomocníka prokurátora.

Na podzim roku 1769 ode�el do Kromìøí�e a do Prahy se ji� do roku 1780
nevrátil. V Kromìøí�i vyuèoval celkem po tøi �kolní roky (1769/70. 1770/71
a 1771/72) podvojné úèetnictví a interní studenty z øad klerikù matematiku, ze
které je rovnì� zkou�el. Zastával té� funkci revizora úètù. Podobné povinnosti
plnil pak po tøi roky v piaristické koleji v Litomy�li, kam ode�el na podzim
1772 a ve �kolním roce 1775/6 ve Slaném, kde se tehdy studovala matematika
a filozofie v rámci povinného øádového vzdìlávání øeholních klerikù. Ve �kol-
ním roce 1776/7 a 1777/8 pùsobil v koleji v Bílé Vodì , kde øídil církevní obøa-
dy a uèil zdej�í kleriky � studenty filozofie matematice, z ní� je i zkou�el. V roce
1778 se stal vicerektorem ve Staré Vodì u Libavé, kde v poøádání kurzù mate-
matiky pro kleriky piaristického øádu pokraèoval i nadále.

V roce 1770 (�kolní rok 1769/70) mìla v�ak ji� knihovna jiného správce.
Byl jím P. Remigius Torquatus Hlavsa a S. Antonio (*22. 11. 1729 Vrané
n. Vltavou, �27. 4. 1794 Mladá Boleslav), který byl v tomto �kolním roce øedi-
telem (prefektem) pra�ských novomìstských piaristických �kol, zkou�ejícím
studentù novì zavedeného pøedmìtu podvojné úèetnictví, rozhodèím sporných
pøípadù, revizorem úètù a mohl, podobnì jako vìt�ina vý�e postavených øehol-
níkù, zpovídat ostatní èleny koleje.64 Zda pozdìj�í P. Remigius vlastním jmé-
nem Jan Hlavsa nav�tìvoval nìkteré z jezuitských gymnázií v Praze nebo nì-
kterou piaristickou �kolu v její blízkosti, napø. asi piaristické gymnázium
v Bene�ovì dnes asi ji� zjistíme tì�ko.65 Do piaristického øádu vstoupil
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10. 10. 1746 v Lipníku nad Beèvou kde pøesnì o dva roky pozdìji slo�il i øádo-
vé sliby. Své pedagogické zaèátky pro�il ve �kolním roce 1748/9, kdy vyuèoval
v legendì piaristické koleje v Kosmonosech u Mladé Boleslavi. Vedl zde je�tì
druhou oratoø. Na podzim roku 1749 ode�el do Litomy�le, kde se v následujících
dvou letech vìnoval studiu filozofie u piaristického profesora P. Gregoria Beutela
ab Angelis, který se stal, jak víme, pozdìji prvním rektorem pra�ské piaristické
koleje. Kromì studia zde vypomáhal mladý klerik pøi organizaci slavnostních
obøadù. 1751/2 uèil klerik Remigius v parvì na piaristickém gymnáziu
v Kromìøí�i.Ve �kolním roce 1752/3 se setkáváme s mladým P. Remigiem
Torquatem Hlavsou a S. Antonio, který obdr�el pomìrnì brzy knì�ská svìcení,
nejspí�e ve Vídni, jako se studentem teologie v Mikulovì, který tam zároveò
vyuèoval v parvì a vedl druhou oratoø. Sejné funkce zastával i v následujícím
roce, av�ak místo profesora, kterým byl zdej�í vicerektor P. Cornelius Horne�
a S. Carolo, nám ji� známý vychovatel a autor filozofického a teologického
spisu, ho zaèal vyuèovat P. Hermanus Myslíkovský a S. Placido (*25. 4. 1718
Jirny, �22. 9. 1758 Mikulov), který byl té� vynikajícím teologem. Po teologic-
kých studiích se odstìhoval na �kolní rok 1754/5 do Bene�ova, kde vyuèoval
v principii a v parvì a vedl 1. oratoø. O roèníky vý�e (gramatika a syntax) zaèal
uèit ve �kolním roce 1755/6 v Pøíboøe a pozdìji i v Litomy�li. Gymnaziální pro-
fesury v rétorice a v parvì se doèkal 1757/8 v Bruntále a v letech 1758/9 a 1759/
60 pùsobil ve stejných funkcích v Bene�ovì a v Kosmonosech. Odtud pøi�el
poprvé do Prahy, kde ve �kolním roce 1760/61 pùsobil jako prefekt �kol. Pak
ode�el na rok do Strá�nice jako instruktor novicù druhého roèníku. Ti zde byli
umístìni výjimeènì a P. Hlavsa jim vykládal základy látky humanitního vzdìlá-
ní. Na podzim roku 1762 se v�ak P. Remigius Hlavsa vrátil do Prahy znovu,
tentokrát na del�í dobu.

Ve �kolním roce 1762/3 zastával P. Remigius Torquatus funkci prefekta �kol,
vedoucího klerikù v humanitním vzdìlávání, duchovního a revizora úètù.
V následujícím roce (1763/4) pøibral je�tì funkci konzultanta domu (koleje).
V roce 1764/5 ode�el jako èlen pra�ské piaristické koleje do slu�eb hrabìte
z Kolovrat. U tìchto hrabat pracoval P. Remigius Hlavsa a� do �kolního roku
1768/9. Ve �kolním roce 1769/70 byl, jak ji� víme, prefektem �kol a knihovní-
kem. P. Remigius setrval pøímo v pra�ské piaristické koleji je�tì i v dal�ích le-
tech. Náplò jeho pùsobení se v�ak ve �kolním roce 1770/71 podstatnì zmìnila.
V�echny vìt�í povinnosti z minulého �kolního roku. Øízení �kol, zkou�ení po-
dvojného úèetnictví, rozhodování ve sporných zále�itostech i revidování úètù
mu sice zùstaly, ale pøibylo mu daleko dùle�itìj�í poslání � vyuèování teologie.
Jednalo se vlastnì o øádové vysoko�kolské vzdìlávání, které se tehdy v Praze
v piaristické koleji objevilo poprvé.66 Z drobnìj�ích povinností mu bylo pøidì-
leno opravování biblických ètení pøi shromá�dìních piaristù u stolu napø. pøed
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spoleènou veèeøí apod. Funkci knihovníka ji� na tento �kolní rok pøedal svému
mlad�ímu kolegovi P. Adauktovi Voigtovi a S. Germano. P. Remigius ode�el na
podzim 1771 do Mikulova. Za dva roky se v�ak vrátil zpìt a stal se vychovate-
lem mladého hrabìte z Bolzy. V této funkci zde pùsobil do �kolního roku 1778/
9. P. Remigius Torquatus Hlavsa a S. Antonio se vrátil do Prahy je�tì na sklonku
�ivota, kdy byl v letech 1785�1792 rektorem pra�ské piaristické koleje a admi-
nistrátorem na piaristickém statku v Pøedboøi, který se nacházel zhruba 20 km
ji�nì od Prahy.

P. Adauctus Josephus Calasanctius a S. Geramano, vlastním jménem Franti-
�ek Mikulá� Voigt (*14. 5. 1733 Horní Litvínov, �18. 10. 1787 Mikulov) pøi�el
do pra�ské piaristické koleje v roce 1771. Jeho otec byl soukenickým dìlníkem
a v rodinì se mluvilo nìmecky. Po absolvování elementárního vzdìlání v místì
rodi�tì ode�el Franti�ek Mikulá� do Slaného, kde studoval ni��í tøídy piaristic-
kého gymnázia (pravdìpodobnì parvu, principii, garamatiku a syntax) a nauèil
se zde kromì dobrých základù latiny té� i slu�nì èesky. Poslední dva roèníky
gymnázia (poetiku a rétoriku) studoval na jezuitském gymnáziu v Chomutovì.
Za studií se projevilo u mladíka nadání k vìdecké práci a dal�ímu vy��ímu stu-
diu. Vybíral si tedy, zda bude studovat v piaristickém nebo jezuitském øádu (co�
chtìl prý spí�e jeho otec). Nakonec pøijal dne 16. 10. 1747 piaristické øádové
roucho a po absolvování dvouletého noviciátu v Lipníku nad Beèvou a ve Staré
Vodì se stal øádovým klerikem dne 15. 6. 1749 v Lipníku nad Beèvou. Jeho
celé øádové jméno znìlo Adauctus Josephus Calasanctius a S. Germano.

První jeho uèitelskou �tací byla ve �kolním roce 1749/50 Kromìøí�, kde
vyuèoval na záladní �kole legendu. Ve �kolním roce 1750/51 a 1751/2 se s ním
mù�eme setkat v piaristické koleji v Litomy�li, kde studoval filozofii (logiku
a fyziku) na tehdy veøejném filozofickém uèili�ti nìkolik let pøed jeho uzavøe-
ním. Jeho uèitelem zde byl významný slezský piarista, teologický spisovatel
P. Gregorius Beutel ab Angelis. Studijní pøestávku si udìlal mladý adept vìd ve
�kolním roce 1752/3, kdy vyuèoval ve Slaném v parvì a v principii a byl kate-
chetou. Zde mìl asi dost velký pøístup k informacím o vzniku a otevøení piaris-
tické koleje v Praze.67 Odtud ode�el na 3 roky studovat kanonické právo a teo-
logii do Mikulova Zpoèátku uèil v legendì a vedl 3. oratoø, ale pak byl zcela
uvolnìn pro studium. Teologii zde vyuèoval P. Myslíkovský a S. Placido. Rek-
torem Mikulovské koleje a examinátorem zdej�ích studentù byl tehdy vynikají-
cí vìdec (teolog a filolog) P. Guido Nicht ab Angelis (* 17. 12. 1709 O�ice,
�13. 2. 1789 Mikulov), jeho� pøíklad mìl asi na mladého klerika pozitivní vliv.68

Z Mikulova pak ode�el Voigt studovat je�tì na jeden rok (1756/7) teologii do
Litomy�le, kde ho uèil P. Gilbertus Burgraff a S. Leopoldo.
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V této dobì ji� vyuèoval v gymnaziálních tøídách piaristických �kol, kde byl
tehdy kladen pøedev�ím dùraz na zvládnutí latiny. Získal asi té� knì�ská svìce-
ní. V roce 1758 byl poslán do novì zalo�eného piaritického domu v Kirchenberku
v Bádensku, kde proslul jako kazatel. Pøedev�ím byl oceòován té� jeho vstøícný
postoj k jiným nábo�enstvím. Pøi svém zdej�ím tøíletém pùsobení se horlivì
vìnoval studiu vìd. Ve �kolních letech 1761/2 a� 1765/6 pùsobil P. Adauctus
Josephus Calasanctius a S. Geramano na piaristickém gymnáziu v Ostrovì
u Karlových Varù jako profesor poetiky a rétoriky a pøípadnì je�tì jako øe�itel
pøípadù, examinátor studentù èi pøedseda nábo�enského bratrstva. V roce 1766/
7 a� 1768/9 pùsobil jako instruktor filologického kursu pro kleriky ve Slaném.
Vedle toho býval i zkou�ejícím studentù, rozhodèím pøípadù a revizorem úètù.
Zde zaèal psát svá první vìdecká díla pøedev�ím z matematiky a z klasické filo-
logie. Zde si pov�iml jeho nadání k vìdecké práci i rektor pra�ské piaristické
koleje P. Gelasius Dobner a S. Catharina. Pozornost upoutalo pøedev�ím jeho
primièní kázání, které Voigt pronesl v kapli sv. Josefa Kalasanského u piaristù
v Praze v roce 1768.69 Ze Slaného pak pøe�el P. Adauktus do Kosmonos, kde
vedl ve �kolním roce 1769/70 filosofická studia, vyuèoval matematice a zkou-
�el studenty. Nakonec byl povolán do pra�ské piaristické koleje, jak se zdá asi
z podnìtu jejího rektora P. Gelasia Dobnera, který oceòoval pøedev�ím Voigto-
vy historické znalosti.

P. Adauctus Josephus Calasanctius a S. Geramano pøi�el do pra�ské piaris-
tické koleje na podzim v roce 1770. Ve �kolním roce 1770/71 mìl podobné
pracovní zamìøení jako P. Remigius. Zkou�el studenty teologie a podvojného
úèetnictví, rozhodoval ve sporných zále�itostech a zpovídal. Rektor nového èlena
pra�ské piaristické koleje zøejmì tolik nezatì�oval, proto�e mu chtìl dát mo�-
nost, aby se v Praze více vìnoval svým vìdeckým (zejména historickým a lite-
rárním) zájmùm, jimi� byl novì pøíchozí klerik znám. Proto mu byla rovnì�
jako doplòková povinnost svìøena i funkce knihovníka, pøedev�ím proto, aby
se s touto knihovnou mohl dùkladnì seznámit. Jeho men�í zaneprázdnìní a stu-
dium v knihovnì bylo asi mínìno i jako pøíprava na dal�í dùle�ité úkoly, které
mu rektor Dobner jako èlovìku s podobným zamìøením, jako mìl i on, chtìl
svìøit.

Ve �kolním roce 1771/2 zastával ji� P. Adaukt Voigt a S. Germano funkci
vicerektora pra�ské piaristické koleje � tedy P. Gelasia Dobnera zastupoval.
Stal se rovnì� jeho neju��ím poradcem a tajemníkem . K jeho povinnostem ná-
le�elo také zkou�ení studentù a dozor nad kompetencemi jednotlivých øeholní-
kù. Z men�ích povinností mu sice odpadla správa knihovny, jí� se ov�em z titulu
funkce vicerektora asi musil také je�tì obèas zabývat, ale stal se korektorem
biblických ètení pøi shromá�dìních piaristù u stolu. V Praze se Voigt zøejmì
kvùli dobrým vztahùm s Dobnerem i èinnosti ve vìdeckých osvícenských kru-



21

zích zdr�el ponìkud déle a� do roku 1776. Ve �kolních letech 1772/3 a� 1775/6
zastával v pra�ské piaristické novomìstské koleji funkci vicerektora a dal�í vìt-
�í i men�í povinnosti podobné tìm ze �kolního roku 1771/2. Do podobných
funkcí byl jmenován i na �kolní rok 1776/7, ale dne 7. listopadu 1776 ode�el
jako profesor historie na univerzitu ve Vídni.

Voigt byl ponìkud více specializován ne� napø. jeho star�í kolega a pra�ský
nadøízený P. Gelasius Dobner a S. Catharina a vìnoval se pøedev�ím numizma-
tice, èím� byl znám velmi v tehdej�ích odborných kruzích. To také asi pøispìlo
k jeho jmenování profesorem historie na univerzitì ve Vídni. Pøi své profesor-
ské èinnosti bydlil ve vídeòské piaristické koleji, kam se pøestìhoval v roce
1776. Od roku 1777 byl i kustodem vídeòské univerzitní knihovny a císaøské
sbírky mincí. Zde se vìnoval pøedev�ím sepisování obsáhlých numizmatických
spisù. Politicky se zde asi výraznìji neprojevoval a� do roku 1782, kdy pøes
ve�keré své tolerantní a osvícenské postoje vyjádøil nesouhlas s nábo�enskou
politikou císaøe Josefa II. Projevilo se to pøi náv�tìvì pape�e Pia IV. ve Vídni
1782, který sem tehdy bezúspì�nì pøijel vyjednávat s Josefem II. v otázce státní
církve. Voigt se tehdy domohl audience u pape�e, jemu� políbil nohy a vyprosil
si u nìho po�ehnání pro sebe a svého pøítele a uèitele G. Dobnera. V roce 1783
byl pøelo�en z Vídnì, kde skonèilo jeho vysoko�kolské vyuèování, do Mikulo-
va, který byl støediskem èesko-moravsko-slezské piaristické øádové provincie,
a kde mohl Voigt studovat v nejvìt�í zaalpské piaristické knihovnì té doby vù-
bec. Zde se je�tì nìkolik let vìnoval vìdecké èinnosti, a� do své smrti
18. 10. 1787, které �elel pøedev�ím Gelasius Dobner, ale i dal�í významný his-
torik té doby Franti�ek Martin Pelcl (*11. 11. 1734 Rychnov nad Knì�nou,
�24. 2. 1801 Praha), pozdìj�í první profesor èeského jazyka a literatury na Kar-
lo�Ferdinandovì univerzitì v Praze, osvícenec, který v�dy patøil k jeho nejbli�-
�ím spolupracovníkùm.70

Pøes Voigtovo numizmatické zamìøení, matematické, filologické i filozofické
nábìhy (ty vlastnì v piaristické vìdì této doby vytìsnila historiografie a histo-
rie) je mo�né konstatovat, �e Mikulá� Adaukt Voigt byl historikem kulturním.
Ukazuje to vlastnì pozoruhodný rozsah jeho díla, z nìho� pøipomínám zejména
ty èásti, které nezùstaly jako rukopisy v archivu, ale vy�ly tiskem. K pøipomenutí
slavné literární minulosti i k povznesení tehdej�í èeské spoleènosti mìlo slou�it
pøedev�ím dílo, je� obsahovalo �ivotopisné podobizny èeských vìdcù a umìlcù
Effigies virorum eruditorum atque artificum Bohemiae et Moraviae (1773�1774),
které vydával je�tì s dal�ími osvícenci Ignácem Bornem a F. M. Pelclem, k nìum�
vycházela i souèasnì paralela v nìmeckém pøekladu. Kulturnìhistorické zájmy
Mikulá�e Adaukta Voigta se projevily v pøíspìvcích ke star�í latinské i èeské
literatuøe vydávaných v Acta literaria Bohemiae et Moraviae I., II. (1774�1783),
co� byl vlastnì jakýsi pokus o první literárnìhistorický sborník. Pøi psaní do
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nìho pou�íval Voigt rùzné metody historické kritiky a vycházel i z bádání
v pramenech. Tím, �e se Voigt hlásil k èeskému kulturnímu dìdictví, ukazoval,
�e dìjiny vlasti jsou páteøí národního vìdomí, a do jisté míry demonstroval svùj
politický postoj v období tuhé centralizace. Hlavní Voigtova práce Beschrei-
bung der bisher bekannten böhmischen Mützen (1771�1787) dala základ èeské
vìdecké numizmatice. Za svého vídeòského pùsobení napsal spis o mincích
a medajlích Marie Terezie a v Mikulovì o mincích z doby kardinála Franti�ka
z Ditrich�tejna, který sem v roce 1631 piaristy uvedl. Mikulá� Adauct Voigt,
aèkoliv vy�el pùvodnì z nìmeckého prostøedí, se podílel na propagaci a rozvoji
vìdy v Èechách, a tím se stal vlastnì pøedobrazem èeských národních buditelù.
K rozvoji vìdy v Èechách napomohl zejména i svým èlenstvím v Èeské spoleè-
nosti nauk a pøedev�ím z velké èásti také svými zakladatelskými numizmatic-
kými pracemi a výzkumy.71

Vìdecké a spisovatelské dílo stejnì jako vlastní pùsobení P. Adaucta Josepha
Calasanctia Voigta a S. Geramano bylo rozsáhlé a není úèelem této studie podat
zde soupis tohoto díla nato� pak kritické hodnocení, kterému ji� ve star�í èeské
historické literatuøe byla vìnována pozornost nìkolika autory. Ani není mo�né
zde zveøejnit bibliografický pøehled. To v�e je toti� ji� nad rámec na�eho téma-
tu. Zobrazovalo by to Voigtovo dílo a nikoliv jeho èinnost jako knihovníka. Je
ov�em pravdìpodobné, �e Voigt podobnì jako napø. P. Gelasius Dobner si nì-
které z knih z knihovny obèas zajistil jako trvalé zápùjèky pro bádání a pøi svém
odchodu z koleje je asi zase vrátil. Vzhledem k tomu, �e se seznam takovýchto
výpùjèek pro pra�skou piaristickou knihovnu nedochoval, mù�e se stát po uspo-
øádání knihovny pro tato zji�tìní u�iteèným vodítkem analýza vlastnických zá-
znamù v jednotlivých knihách, kterých je zde pomìrnì dosti a kterou nebude
mo�né pøi budoucí práci s tímto fondem podceòovat.72

Po P. Adauktovi Voigtovi povolaném do funkce vicerektora bylo pøidìleno
spravování pra�ské piaristické knihovny ve �kolním roce 1772/3 dal�ímu vý-
znamnému piaristovi P. Leopoldu Schwambergerovi a S. Venceslao (*23. 11.
1733 Praha, �29. 3. 1782 Lipník n. Beèvou), který se soustavnìji zabýval bio-
grafií a mohl by být tedy té� do jisté míry øazen mezi dobneriány. Po raném
dìtství, o nìm� zatím nemáme �ádné infiormace, které pro�íval pravdìpodobnì
v Praze, kde mohl získat i základní a èásteènì i gymnaziální vzdìlání, zakonèil
mladý Jakub Václav Klement Schwamberger svá gymnaziální studia na piaris-
tickém gymnáziu v Bene�ovì u Prahy v roce 1751. Zda rétoriku ji� jen opako-
val, nebo zda studoval je�tì v aritmetické tøídì v souèasné dobì ji� nepùjde asi
urèit pøesnì, podobnì nelze zjistil, zda v Bene�ovì studoval pouze jeden rok
nebo déle. Z klasifikaèních seznamù této �koly, tzv. liber calculorum, se mù�e-
me dozvìdìt, �e studoval s výborným prospìchem. Jeho profesor P. Medardus
Klobasa a S. Ludovico (*7. 8. 1718 Choceò, �1. 12. 1768 Praha) o nìm do kni-
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hy uvedl charakteristiku hou�evnatého, ale zároveò citlivého studenta. Pøipsal
je�tì, �e se student stal piaristou.73 Do øádu vstoupil Schwamberger podle pra-
menù v roce 1750 (15. 10.), co� ukazuje na jistou nesrovnalost, na jejím� zákla-
dì nelze pova�ovat data z bene�ovské Liber calculorum za zcela spolehlivá.
Jisté je, �e Schvamberger ve �kolním roce 1750/51 byl ji� novicem v piaristickém
noviciátu v Lipníku nad Beèvou. Studenti prvního roèníku zde pomáhali tehdy
pøi vyuèování v první tøídì základní �koly � v legendì. V následujícím �kolním
roce zùstal F. Lepold a S. Venceslao, takové øádové jméno Jakub Václav Schwam-
berger pøijal, je�tì v Lipníku, kde se kromì studia, v nìm� pøeva�ovala stále
více i odborná filologická látka, zamìøili novici druhého roèníku i na výuku ve
scribendì. Slavnostní sliby (profesi) slo�il mladý adept piaristického øádu
v Lipníku nad Beèvou dne 11. 11. 1752. Z Lipníku si ode�el své novì získané
pedagogické zku�enosti ovìøit do piaristické koleje v Bene�ovì, kterou nedáv-
no opustil. Zde vyuèoval legendì a vedl 2. oratoø, kde pùsobil i jako hudební
pedagog.

Ve �kolním roce 1753/4 studoval klerik Leopold Schwamberger a S. Ven-
ceslao filozofii v Litomy�li. V následujícím roce 1754/5 vyuèoval ve skribendì
a v legendì v Bílé Vodì. Odtud ode�el na celkem na tøi �kolní roky do Mikulo-
va. Ve �kolním roce 1755/6 zde studoval kanonické právo, a ve zbývajících
letech (1756/7 a 1757/8) teologii. Pøi studiu teologie vyuèoval je�tì v principii
a v parvì. Z Mikulova ode�el po knì�ských svìceních ve Vídni P. Leopold
Schwamberger a S. Venceslao na dva roky do piaristických �kol v Rychnovì
nad Knì�nou. Ve �kolním roce 1758/9 zde vyuèoval v parvì a principii a vedl
oratoø. V následujícím (1759/60) se stal uèitelem v gramatice a v syntaxi a kate-
chetou. Ve funkci gymnaziálního uèitele gramatiky a syntaxe nastoupil té� o rok
pozdìji (1760/61) v Litomy�li, kde byl je�tì zkou�ejícím studentù. V obou uve-
dených funkcích pùsobil je�tì v roce 1761/2 v Mikulovì, kde byl i katechetou,
a v roce 1762/3 v Ostrovì u Karlových Varù, kde byl i rozhodèím sporných
pøípadù a vedoucím 1. oratoøe. Postup do funkce gymnaziálního profesora poe-
tiky a rétoriky ho èekal na zaèátku �kolního roku 1763/4 v Kosmonosech, kde
byl je�tì rozhodèím pøípadù, vedoucím 1. oratoøe a examinátorem studentù. Na
podzim roku 1764 ode�el pøes Litomy�l do Bílé Vody ve Slezsku, kde ve �kol-
ních letech 1764/5 a 1765/6 pùsobil jako profesor poetiky a rétoriky, rozhodèí
pøípadù a zkou�ející studentù. Ve �kolním roce 1766/7 vyuèoval poetiku a réto-
riku na gymnáziu v Pøíboøe na Moravì, kde rovnì� vedl 1. oratoø a zkou�el
studenty. Profesorské pùsobení v poetice a v rétorice spolu se zkou�ením ho
èekalo je�tì v Litomy�li ve �kolním roce 1767/8. Odtud ode�el následujícího
roku 1768/9 do moravské Strá�nice, kde pùsobil jako profesor filosofie a revi-
zor úètù. Stejné funkce zastával v piaristické koleji ve Strá�nici je�tì v letech
1769/70 a 1770/71.
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Ve �kolním roce 1771/2 se naskytla P. Leopoldovi a S. Venceslao pøíle�itost
vrátit se na del�í èas do rodné Prahy. Od podzimu 1771 zde tehdy vykonával
funkce prefekta �kol, poradce koleje, revizora úètù a zpovìdníka. Z drobnìj�ích
povinností se vedle péèe o knihovnu vìnoval nedìlním kázáním pro kleriky.
P. Leopold Schwamberger a S. Venceslao vykonával uvedené funkce pouze rok,
pak byl sice mezi èleny pra�ské piaristické koleje zapsán, ale ode�el, podobnì
jako jeho nìkteøí jiní kolegové odtud, dìlat �lechtického preceptora.74 P. Leo-
pold nastoupil ve �kolním roce 1772/3 do vychovatelské slu�by u hrabat Pachtù
z Rájova. Netýkaly se ho tudí� ani �ádné men�í povinnosti. Následujícího roku
1773/4 pøe�el Schwamberger do slu�by k hrabìti Thunovi, kde setrval a� do
�kolního roku 1776/7. Na sklonku �ivota se stal P. Leopold Schwamberger vo-
jenským kaplanem. V roce 1779 je napø. uvádìn v této funkci jako èlen piaris-
tické koleje v Pøíboøe. Tehdy pùsobil u Harrachova pluku.75

P. Leopold Schwamberger a S. Venceslao byl také výborným historikem
a biografickým spisovatelem. Byl proto asi také v pra�ské piaristické koleji,
kde se za rektorátu P. Gelasia Dobnera a S. Catharina, který byl sám z tìchto
historikù nejaktivnìj�í a nejvzdìlanìj�í, vítán. Schwambergrovo dílo nebylo
nikdy vydáno tiskem tématicky korespondovalo pøedev�ím s dílem významné-
ho jezuitského historika 17. století Bohuslava Balbína a dále i s dílem tehdej�í-
ho pra�ského piarisického vicerektora Mikulá�e Adaukta Voigta. Je toti� zná-
mo, �e se P. Leopold Schwamberger nejen za svého pùsobení v Praze zabýval
sepisováním �ivotopisù èeských uèencù od nejstar�ích dob a� po svoji souèas-
nost, které sestavil do slovníku Lexicon eruditorum Bohemiae et Moraviae, ale
pracoval na nìm zhruba po celý svùj �ivot. Dochovaly se celkem jejich tøi rùzné
opisy, z nich� jeden se nachází v Národní knihovnì v Praze a dal�í dva v knihovnì
premonstrátù v Praze na Strahovì. V nedávné dobì se jimi zabývali Bìla Pra�á-
ková, Josef Hejnic a upozornila na nì té� Hedvika Kuchaøová.76

Seznamy men�ích povinností pra�ské piaristické koleje uvádìjí pro �kolní
rok 1772/3 jako jejího dal�ího knihovníka P. Ludovica Bertranda Grulicha
a S. Dominico (*27. 10. 1734 Pøíbor, �18. 7. 1787, Pøíbor ). Støedo�kolské vzdì-
lání získal tento piarista asi na piaristickém gymnáziu v Pøíboøe. Dne 21.10.
1753 pøijal øádové roucho v Lipníku nad Beèvou, kde slo�il i 11. 9. 1755 øádo-
vé sliby. Druhý roèník piaristického kursu pro novice ov�em strávil v pomocném
noviciátu ve Staré Vodì u Libavé. Na podzim 1755 ode�el do Bene�ova. Tady
vyuèoval v elementární �kole aritmetiku a scribendu. V pøí�tím �kolním roce
1756/7 ode�el ve stejné funkci do koleje v Ostrovì u Karlových Varù. Ve �kol-
ním roce 1757/8 nastoupil v Kromìøí�i, kde rovnì� vyuèoval ve scribendì
a aritmetice, studium kanonického práva u známého teologa P. Gregoria Beutla
a Angelis. Dále pokraèoval ve studiu teologie v Litomy�li. Zabralo mu �kolní
roky 1758/9 a 1759/60. Jeho uèiteli byli P. Gilbertus Burgraff a S. Leopoldo
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a P. Alexander Juli� a Matre Dolorosa (*15. 11. 1716 Chrudim, �20. 7. 1784 Sla-
ný), který zastával tehdy v litomy�lské piaristické koleji funkci vicerektora. Pøi
studiu vedl je�tì 2. oratoø. Knì�ská svìcení získal klerik Grulich nejspí�e v Praze
na podzim roku 1759. Ve �kolním roce 1760/61 P. Ludovicus Bertrandus Gru-
lich a S. Dominico setrval v Lytomy�li. Získal zde titul profesora aritmetiky,
kterou vyuèoval a stal se rovnì� katechetou. Pak ode�el na dva roky (1761/2
a 1762/3) na Moravu do novì zalo�ené piaristické koleje v Hustopeèích vyuèo-
vat v parvì a principii. Pùsobení v novìj�ích kolejích vy�adovalo v�dy zku�e-
nìj�ího uèitele, co� asi Grulich pravdìpodobnì byl. Odtud byl na nový �kolní
rok 1763/4 pøelo�en do slezské piaristické koleje v Bílé Vodì, kde v kariéøe
pokroèil na výuku v gramatice a v syntaxi. Øídil první oratoø a zkou�el studenty
�kol. Stejné tøídy vyuèoval i dal�í rok ve druhé slezské koleji v Bruntále. Odtud
se znovu vrátil do Bílé Vody, kde po tøi roky (1765/6�1767/8) vyuèoval jako
profesor v rétorice a v poetice a vìnoval se také zkou�ení studentù. Z Bílé Vody
ode�el ve funkci gymnaziálního profesora poetiky a rétoriky do Kosmonos
(1768/9), kde se následujícího roku (1769/70) stal profesorem filosofie, prefek-
tem �kol a zkou�ejícím studentù teologie. V novém �kolním roce a pak i v násle-
dujícím (1770/71 a 1771/2) pùsobil P. Ludovicus ve Strá�nici jako profesor
filozofie, øeditel studií a prefekt �kol i ve funkci revizora úètù.

Ze Strá�nice byl pak ve �kolním roce 1772 na podzim pøelo�en do pra�ské
piaristické koleje. Stal se zde prefektem �kol, rozhodèím sporných pøípadù
a revizorem úètù. Z men�ích povinností mu pøipadla funkce knihovníka. Po-
dobné funkce vykonával i ve �kolních letech 1773/4 a 1774/5. Kromì knihovny
�ádnou jinou men�í povinnost P. Ludovicus nezastával. To mohlo mo�ná souvi-
set se zvìt�ením pøírùstku zdej�ích knih. Zdá se tedy, �e se jí obèas mohl vìno-
vat i pøi tak nároèné funkci, jako byl úøad prefekta �kol. Z Prahy ode�el na pod-
zim 1775. Pobyl dva roky v Kosmonosech jako profesor teologie. V letech 1777/
8 a 1778/9 se s ním mù�eme setkat jako s prefektem �kol v Pøíboøe.

Po P. Grulichovi se ke správì piaristické knihovny dostal jako knihovník na
�kolní rok 1775/6 P. Bonifacius Veselý a S. Brunone (Bennone) (*8. 4. 1741
Hole�ov, �31. 5. 1814 Brno). Ten byl asi nejspí�e absolventem piaristického
gymnázia v Kromìøí�i. Do øádu vstoupil dne 21. 10. 1756 v Lipníku nad Beè-
vou, kde rovnì� slo�il øádové sliby 5. 10. 1758. V prvním roèníku noviciátu
pomáhal uèit s kolegy v legendì a ve druhém, který trávil ve Staré Vodì ve
v�ech tøídách elementární �koly. Poprvé se dostal do pra�ské piaristické koleje
hned po absolvování noviciátu (1758/9). Uèil zde ve scribendì, èo� byl pro
mladého klerika vzhledem k rozsahu tøídy jistì nelehký úkol. Odtud pak ode�el
zpìt na Moravu do Strá�nice (1759/60 a 1760/61), kde studoval filologii a filo-
zofii u profesora P. Amanda (Amadea) Trutnovského a S. Silverio (*25. 8. 1727
Litomy�l, �17. 8. 1790 Doupov), který je pova�ován za významného èlena pia-
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ristického øádu. V dal�ích studiích pokraèoval dva roky v rodné Litomy�li. Zde
ve �kolních letech 1761/2 a 1762/3 získal teologické vzdìlání u profesora
P. Gilberta Burgraffa a S. Leopoldo. Uèil tu souèasnì je�tì v legendì a vedl 2. ora-
toø. Potom pokraèoval ve studiu kanonického práva. Kvùli tomu musil odejít na
rok (1763/4) do Mikulova, kde pùsobil profesor P. Osvaldus Haupt a S. Bruno-
ne (*6. 10. 1720 Ratmühle na Moravì, �13. 1. 1799 Kosmonosy). Knì�ská svì-
cení získal pravdìpodobnì ve Vídni na podzim roku 1764. Potom ode�el
P. Bonifacius Veselý a S. Brunone do Bílé Vody, kde v následujícím �kolním
roce a je�tì pak v dal�ím (1764/5 a 1765/6) pùsobil jako uèitel principie a parvy
a jako katecheta. Stejné povinnosti plnil pak je�tì v roce 1766/7 v Lipníku nad
Beèvou a v roce 1767/8 ve Slaném. Kdy� ve �kolním roce 1768/9 pùsobil ve
Strá�nici, byl uèitelem v gramatice a syntaxi, øeditelem 1. oratoøe, examináto-
rem studentù a rozhodèím pøípadù, podobnì jako v letech 1769�1771 (2 �kolní
roky) v Rychnovì nad Knì�nou. Gymnaziálním profesorem rétoriky a poetiky
se stal v Bílé Vodì ve �kolním roce 1771/2 a ve funkci setrval i v následujícím
roce, kdy pùsobil v Rychnovì nad Knì�nou. Kromì toho zde vedl oratoø. Uèi-
telskou èinnost pøeru�il v roce 1773/4 ve Strá�nici, kde stál v èele nábo�enské-
ho bratrstva. Pøesto v�ak i tady zkou�el studenty, kteøí opakovali humanitní stu-
dia. V Bene�ovì u Prahy se stal v roce 1774/5 sváteèním kazatelem.

Z Bene�ova se pak na podzim 1775 odebral do pra�ské piaristické koleje.
Zde se stal prefektem �kol, rozhodèím pøípadù a revizorem úètù. Z men�ích
povinností zastával ve �kolním roce 1775/6, podobnì jako jeho pøedchùdce, jen
samostatný post knihovníka, zøejmì trval asi zvìt�ený pøíliv nových knih do
této knihovny. P. Veselý pùsobil v Praze pouze jeden rok, co� rozvoji knihovny
jistì neprospìlo. Odtud ode�el na podzim 1776 do Litomy�le, kde pùsobila nej-
vìt�í piaristická kolej v Èechách. Podle dostupných informací zastával v této
koleji v letech 1776/7, 1777/8 a 1778/9 funkci prefekta �kol a v roce 1778/9 je
uvádìn je�tì jako sváteèní kazatel.

V roce 1776/7 se pra�ské piaristické knihovny ujal P. Camillus Görisch
a S. Bernardo, (*26. 3. 1738 �ternberk na Moravì, �2. 12. 1781 Opava � faráø).
Zda získal gymnaziální vzdìlání u jezuitù v Olomouci nebo na nìkterém
z moravských piaristických gymnázií, napø. v Kromìøí�i, Pøíboøe, Lipníku nebo
ve Staré Vodì se mù�eme dnes ji� jen pokusit pouze odhadnout. Do piaristické-
ho øádu vstoupil v Lipníku nad Beèvou 21. 10. 1754 a zhruba o dva roky pozdì-
ji (9. 9. 1756) zde slo�il i øeholní sliby. Odtud ode�el do Pøíbora, kde studoval
filologii a byl varhaníkem. Jeho profesorem byl P. Osvaldus Haubt a S. Brunone.
U nìho studoval je�tì v následujícím roce 1757/8. Souèasnì zde v�ak sám vyu-
èoval ve scribendì a v aritmetice. Jako uèitel scribendy a aritmetiky pùsobil
v roce 1758/9 v Ostrovì u Karlových Varù, kde byl také varhaníkem. Odtud
ode�el na podzim 1759 na dva roky (1759/60 a 1760/61) studovat teologii
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k profesoru P. Quirinovi Kraloveskému a S. Augustino do Kosmonos. Zde se
vìnoval velmi intenzivnì také hudbì. V prvním roce byl øeditelem kùru, ve dru-
hém hudbu vyuèoval. Görisch pokraèoval ve studiu i ve �kolním roce 1761/2.
Studoval v Mikulovì kanonické právo u svého nìkdej�ího profesora P. Osvalda
Haubta a S. Brunone. Kromì toho je�tì vyuèoval v aritmetice a vedl 2. oratoø.
Asi na podzim roku 1762 dosáhl ve Vídni knì�ských svìcení. Krátce potom
ode�el do Lipníku nad Beèvou. Zde ve �kolním roce 1762/3 uèil na gymnáziu
v parvì a v principii. Vedl té� 2. oratoø, staral se o obøady pro studenty a rovnì�
je zkou�el. Ve �kolním roce 1763/4 uèil na gymnáziu v Rychnovì nad Knì�nou
v parvì a v principii, vedl 1. oratoø, staral se o slavnosti a zkou�el studenty.
Podobná èinnost mu byla urèena i v roce 1764/5 v Ostrovì u Karlových Varù,
kde byl je�tì katechetou, a v roce 1765/6 v Novém Boru, kde pùsobili piaristi
teprve krátce. V gramatice a v syntaxi zaèal vyuèovat 1766/7 v Bene�ovì.
V Lipníku, kde vyuèoval rovnì� v gramatice a v syntaxi v letech 1767/8 a 1768/9
vedl latinskou kongregaci studentù a 1. oratoø, rozhodoval spory a zkou�el stu-
denty. Prvním profesorským místem P. Camilla Görische a S. Bernardo byla
v roce 1769/70 Bílá Voda, kde vyuèoval v poetice a rétorice a zkou�el studenty.
V novìj�í piaristické koleji v Èeských Budìjovicích se ve �kolním roce 1770/71
stal nejen profesorem poetiky a rétoriky, ale i konsultantem koleje, rozhodèím
pøípadù a revizorem úètù. Potom ode�el P. Görisch na 4 roky (1771�1775) do
Slaného. Zde vyuèoval filozofii a matematiku, byl prefektem �kol a øeditelem
studia klerikù. Mìl na starosti také kontrolu úètù. V roce 1775/6 pùsobil v Bílé
Vodì jako profesor kanonického práva a zkou�ející studentù matematiky a filo-
zofie. Øídil �koly i studia klerikù v koleji a zabýval se revizemi úètù. Zkou�el
studující kleriky i studenty a �áky �koly.

V dobì svého pra�ského pobytu zastával ve �kolním roce 1776/7 funkce
prefekta �kol, revizora úètù a rozhodèího pøípadù. Z men�ích povinností zastá-
val v tomto �kolním roce pouze povinnosti knihovníka. V následujícím roce byl
stejnì jako v dal�ích letech byl zapsán P. Camillus ve slu�bì u hrabìte de Havle,
kterého prameny blí�e nespecifikují, jako vychovatel. Nezastával tedy ani �ád-
né jiné povinnosti v pra�ské piaristické koleji. Po skonèení této funkce zøejmì
ode�el do Slezska, kde se stal nedlouho pøed svou smrtí svìtským faráøem
v Opavì.

Bezesporu významnou osobností mezi pra�skými piaristickými knihovníky
byl P. Dominicus Mader a S. Vincentio, (*12. 11. 1745 Lipník nad Beèvou,
�24. 4. 1794 Praha), který byl i literárnì èinný v oblasti historie a teologie. Do
øádu vstoupil asi po studiu na gymnáziu v Lipníku, které v této dobì patøilo ji�
k vy��ím gymnáziím.77 Stalo se tak v Lipníku nad Beèvou dne 11. 10. 1760.
Pøesnì za dva roky potom (11. 10. 1762) slo�il Mader v Lipníku i øádové sliby.
V prvním roèníku, který absolvoval v Lipníku pomáhal s novici uèit v legendì,
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ve druhém, který byl ve Staré Vodì zkou�eli vyuèovat novici ve v�ech tøídách
elementární �koly. Ve �kolním roce 1762/3 ode�el do Slaného, kde vyuèoval
v legendì. Filozofii studoval v Ostrovì u Karlových Varù v letech 1763/4
a 1764/5 u profesora P. Joanna Damascena Capauna a B.M.V. (*30. 3. 1732
Rychnov nad Knì�nou, �21. 4. 1806 Litomy�l)78, který významným filologem,
filozofem a teologem a pozdìji (1782�1784) i rektorem pra�ské piaristické ko-
leje. V Ostrovì vyuèoval je�tì legendu a vedl druhou oratoø. Teologická studia
absolvoval ve dvou dal�ích následujících letech (1765/6 a 1766/7) v Kosmo-
nosech. Zde byl jeho profesorem P. Constantinus Todl a S. Fortunato (*16. 7. 1726
Abstorf, �26. 4. 1772 Slaný), který zde byl zároveò i vicerektorem. Zde klerik
Mader vyuèoval rovnì� legendu. Ve �kolním roce 1767/8 byl Dominik vyslán
na studia kanonického práva do Mikulova. Tady ho uèil P. Quirinus Kraloveský
a S. Augustino (*20. 7. 1721 Litomy�l, �18. 8. 1781 Kromìøí�), vynikající filo-
log, filozof a teolog, znalec biskupské knihovny v Kromìøí�i.79 Kromì toho
vyuèoval Mader je�tì asi v parvì a mìl na starosti øízení 2. oratoøe. Pravdìpo-
dobnì získal i knì�ská svìcení ve Vídni. Z Mikulova ode�el èerstvý absolvent
P. Dominicus Mader a S. Vincentio do novì zalo�ené koleje v Mostì. Zde ve
tøech �kolních letech 1768/9, 1769/70 a 1770/71 vyuèoval na gymnáziu.
V prvních dvou letech se jednalo o výuku v principii a v parvì spojenou
s vedením druhé oratoøe a v posledním roce mosteckého pùsobení o výuku
v gramatice a syntaxi spojenou s øízením první oratoøe. Tyto povinnosti zastá-
val také ve �kolním roce 1771/2 v koleji v Kosmonosech u Mladé Boleslavi.
Profesorem poetiky a rétoriky pro gymnázia se stal P. Mader v Kromìøí�i ve
�kolním roce 1772/3 a tyto funkce zastával i v Litomy�li v letech 1773/4 a 1774/5.
Ve �kolních letech 1775/6 a 1776/7 vyuèoval filozofii ve Slaném, kde pùsobil
také je�tì jako rozhodèí pøípadù.

Do Prahy, kde ho zastihly reformní zmìny, pøi�el na podzim roku 1777.
V roce 1777/8 zastával poprvé funkci profesora 5. tøídy gymnázia, co� byla po
reformì jeho nejvy��í tøída. Mìl té� rùzné men�í povinnosti � gymnaziální vice-
prefekturu, vedení latinské kongregace a péèi o knihovnu. V následujícím �kol-
ním roce pak zastával funkci prefekta gymnázia a examinátora �ákù normální
�koly. Kromì toho byl je�tì rozhodèím pøípadù a revizorem úètù. Jeho kontro-
lou tedy asi také procházely úèty za úpravy v knihovnì, pøedev�ím za její vyma-
lování iluzivními malbami Josefa Hagera. Vedle starostí o �kolské reformy to
byla právì knihovna, která Maderovi pøidìlala tehdy asi dosti práce. Musil zøej-
mì zajistit stìhování a nové ulo�ení knih do skøíní. Proto nemìl jinou vedlej�í
funkci ne� knihovnickou. Za situace po úpravách knihovny bylo pøi jeho vytí-
�ení velmi obtí�né pro jednoho øeholníka tuto povinnost zvládnout. Proto s ním
tehdy (1778/9) spolupracoval je�tì pomocný knihovník. On byl naopak uvádìn
v roce 1780 jako druhý knihovník. Zdej�í knihovnì se zøejmì vìnoval i pozdìji.
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Jako s knihovníkem se s ním mù�eme v pra�ské piaristické koleji je�tì setkat
i v osmdesátých letech 18. století.80 Mader zastával funkci prefekta �kol, na ní�
se vázalo pozdìji asi i knihovnictví, toti� je�tì asi 14 let.

Ve �kolním roce 1778/9 pomáhal P. Maderovi v pra�ské piaristické knihov-
nì je�tì P. Ignatius Schlöss a S Benedicto (*10. 5. 1744 Mikulov, �3. 4. 1813
Vídeò � akademie). Ten vstoupil asi do piaristického øádu po studiích na gym-
náziu v Mikulovì. U piaristù se nechal zapsat v Lipníku nad Beèvou 12. 10. 1761
a sliby slo�il 12. 10. 1763. Druhý roèník noviciátu strávil v piaristické koleji ve
Strá�nici. V Lipníku absolvoval pedagogickou praxi na základní �kole, ve Strá�-
nici na ni��ím gymnáziu. Ve �kolním roce 1763/4 ode�el do Bene�ova, kde vy-
uèoval v legendì. V legendì vyuèoval i v letech 1764/5 a 1765/6 v Litomy�li,
av�ak zde pøi tom studoval je�tì filosofii u profesora P. Cassia Friedla a S. Do-
nato (*4. 5. 1727 Litomy�l, �6. 8. 1775 Ra�tadt). V roce 1766/7 ode�el Schlöss
studovat teologii do Ostrova u Karlových Varù. Zde vyuèoval je�tì v legendì.
Jeho profesorem byl P. Amadeus Trutnovský a S. Silverio. V roce 1767/8 po-
kraèoval ve studiu teologie v Litomy�li u profesora P. Jana Damascena Capau-
na a BMV. Následujícího roku (1768/9) zakonèil studia lekcemi z kanonického
práva v Mikulovì u P. Quirina Kraloveského a S. Augustino. V Mikulovì pak
zùstal je�tì rok (1769/70) a pùsobil zde jako uèitel parvy a katecheta. V roce
1770/71 a 1771/2 uèil ve Slaném gramatiku a syntax a pùsobil té� v èele nábo-
�enského bratrstva a jako examinátor studentù. Gramatiku a syntax vyuèoval
také v Kosmonosech, Hustopeèích a v Litomy�li. Zde v roce 1775/6 pùsobil u�
jako profesor poetiky a rétoriky na gymnáziu a vedl 1. oratoø podobnì jako
v následujícím �kolním roce 1776/7. První rok 1777/8 po reformì pùsobil
v Litomy�li jako profesor 5. tøídy gymnázia, rozhodèí pøípadù a vedoucí 1. ora-
toøe. Podobné funkce zastával i po svém pøíchodu do Prahy, kde vyuèoval v páté
tøídì gymnázia a stál v èele kongregace studentù. Z men�ích povinnosti mìl za
úkol zastupovat prefekta a pomáhat knihovníkovi, tedy úzce spolupracoval
s P. Dominikem Madrem.

Posledním knihovníkem z námi sledovaného období 1753�1780, tedy ze
�kolního roku 1779/80, byl P. Romualdus Sies a S. Clara (*26. 2. 1742 Kosmo-
nosy, �26. 11. 1782 Mikulov). S nejvìt�í pravdìpodobností byl asi absolventem
piaristického gymnázia v Kosmonosech, které bylo gymnáziem vy��ím, proto-
�e vlastnì suplovalo pùsobnost latinských �kol v krajském mìstì � v blízké Mladé
Boleslavi. Do piaristického øádu vstoupil Sies v Lipníku nad Beèvou 20. 10.
1757. Øádové sliby zde slo�il 20. 10. 1759. Vy��í roèník noviciátu strávil ve
starovodské piaristické koleji. Odtud se odebral do Ostrova u Karlových Varù,
kde ve �kolním roce 1759/60 vyuèoval scribendu a aritmetiku a stál v èele 2. ora-
toøe. Potom ode�el na dva roky (1760/61 a 1761/2) studovat filozofii do Kromì-
øí�e. Jeho uèitelem zde byl P. Beno Grünberger a S. Cruce (*20. 4. 1727 Struha-
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øov, �30. 3. 1792 Bene�ov). Kromì studia zde Sies vyuèoval je�tì ve scribendì.
Po dal�í dva �kolní roky (1762/3 a 1763/4) pokraèoval ve studiu teologie
v Kosmonosech. Zde byl jeho uèitelem profesor P. Quirinus Kraloveský
a S. Augustino a ve druhém roèníku profesor P. Constantinus Todl a S. Fortuna-
to. Kromì studia pomáhal v prvním roce pobytu pøi poøádání a organizaci obøa-
dù a ve druhém roce vyuèoval v principii a v parvì. Studia pak dovr�il a�
v následujícím �kolním roce 1764/5 v Mikulovì na Moravì, kde studoval cír-
kevní právo. Kanonickému právu ho vyuèoval profesor P. Osvaldus Burgraff
a S. Brunone. Kromì toho zde klerik Sies vyuèoval je�tì v principii. Po knì�-
ských svìceních, která pøijal P. Romualdus Sies a S. Clara asi na podzim 1765
ve Vídni, ode�el do Èeských Budìjovic. V této zatím je�tì nevelké koleji, byla
zalo�ena roku 1763, vyuèoval P. Romualdus parvu a principii a zastával funkci
rozhodèího pøípadù. Ve �kolním roce 1766/7 pùsobil jako uèitel na piaristické
elementární �kole v piaristické koleji ve Staré Vodì u Libavé, kde byli do tajù
pedagogiky zasvìcováni øádoví novicové z druhého roèníku. Odtud se odstì-
hoval do Pøíbora, kde ve �kolních letech 1767/8 a 1768/9 vyuèoval gramatice
a syntaxi a pùsobil jako katecheta. Gymnaziálním profesorem se stal v Kromìøí�i,
kde ve �kolním roce 1769/70 vyuèoval v poetice a v rétorice. Zde pùsobil je�tì
jako revizor úètù a examinátor studentù.

Pak pøe�el ji� k dal�ím vy��ím uèitelským i pedagogickým funkcím. V Bílé
Vodì se s P. Romualdem Siesem mù�eme setkat pro �kolní rok 1770/71 ve funkci
profesora filozofie a matematiky. S tím korespondovalo je�tì jeho pùsobení ve
funkcích øeditele studií klerikù, prefekta �kol a revizora úètù. V tìchto funkcích
pak je�tì vydr�el pùsobit po tøi �kolní roky, tedy od roku 1771/2 do roku 1773/
4, ale ani pak Bílou Vodu je�tì neopustil. Ve �kolním roce 1774/5 zde vyuèoval
kanonickému právu. Teprve na podzim roku 1775 ode�el do Kromìøí�e, kde
v letech 1775/6 a 1776/7 vyuèoval filozofii a matematiku a zkou�el studenty.
Roku 1777 ode�el do Prahy a v roce 1777/8 zde zastával ji� novì vymezené
zreformované uèitelské i knì�ské povinnosti. Pøedev�ím pùsobil jako profesor
matematiky a prefekt �kol. Kromì toho zkou�el �áky normální �koly i gymná-
zia. Byl té� rozhodèím pøípadù a revizorem úètù. Zastával té� men�í povinnosti
knihovníka. Následujícího 1778/9 se jich v�ak asi musel vzdát, proto�e ho èe-
kalo daleko vìt�í pracovní vypìtí. Stal se toti� vicerektorem pra�ské piaristické
koleje. Zastupoval tedy nového rektora P. Ladislava Krasenského a S. Stephano
(*28. 3. 1734 Bøeclav, �1. 11. 1798 Strá�nice). Ten se asi pøi rámcovém zabez-
peèení provozu øídil pokyny svého pøedchùdce P. Gelasia Dobnera. Kromì toho
si P. Sies ponechal je�tì funkce profesora matematiky, prefekta normálních �kol.
Byl také je�tì konsultantem domu, depozitáøem, zkou�ejícím studentù gymná-
zia, revizorem úètù a zpovìdníkem. Mìl i rùzné men�í povinnosti. Opravoval
ètení z Bible pøi stolování a staral se o matematické muzeum.81 Stejné funkce
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zastával vicerektor P. Romualdus Sies a S. Clara i ve �kolním roce 1779/80.
Pøibyly mu v�ak je�tì men�í povinnosti. Stal se navíc je�tì prvním knihovníkem
koleje. Ve �kolním roce 1780/81 se ji� v pra�ské piaristické koleji tento energic-
ký piarista nenacházel. Pùsobí a� pøekvapivì, kdy� si uvìdomíme, �e zemøel
krátce po svých ètyøicátých narozeninách � dva roky po tom, co opustil Prahu.

Co tedy mù�eme z tìchto zdánlivì podobných a pøece tak odli�ných osudù
pra�ských piaristických knihovníkù jejich porovnáním zjistit. Mezi knihovníky
pra�ských piaristických �kol se nacházela celá øada osobností i literárnì èin-
ných. Dobner si zval do koleje pøedev�ím piaristy s historickými schopnostmi.
Knihovníky se z nich pøi svém pra�ském pùsobení stali napø. Voigt nebo Schwam-
berger. Mezi správci knihovny bylo zastoupeno i velké mno�ství schopných
matematikù. Nejèastìji se mezi knihovníky pra�ské piaristické knihovny obje-
vovali ti správci, kteøí jako své hlavní poslání zastávali úøad prefekta �kol. K tomu
vìt�ina pøíslu�níkù piaristického øádu dospìla zhruba v polovinì své kariéry,
asi tak kolem ètyøicátého roku vìku, zhruba po patnácti a� dvacetiletém pùso-
bení v øádu. To umo�òuje do jisté míry odhadnout, �e tento zpùsob správy pra�-
ské piaristické knihovny zde byl místní v�itou tradicí. Tato zvyklost asi zabez-
peèovala pøíliv kvalitních knihovníkù, nebo� místo prefekta � øeditele �kol �
bylo východiskem k dovr�ení øádové kariéry v dal�ích vy��ích, zejmé-
na rektorských a vìdeckých funkcích. Mìla tedy zøejmì i své racionální dùvo-
dy. Na základì toho bychom mohli potvrdit, �e i zakladatel a nejvìt�í budovatel
této knihovny P. Gelasius Dobner zde pracoval té� nejvíce v dobì, kdy tu byl
prefektem �kol, tedy v jejím poèáteèním období.

Urèitým kritériem schopností pra�ských piaristických knihovníkù mù�e být
snad i zapisování jejich �ivotopisù do biografií významných piaristù. Pro tento
úèel jsem vybral tøi díla z pøelomu 18. a 19. století. Jde o dílo významného
piaristy P. Jaroslava Schallera a S. Josepho (*6. 3. 1738 Konopi�tì, �6. 1. 1809
Praha), který pobýval dlouhou dobu jako èlen pra�ské koleje ve �lechtických
slu�bách u hrabat Nosticù a se v�emi zde uvedenými knihovníky se vlastnì
znal, proto�e pùsobil v Praze a pokud ve zdej�í koleji nepobýval pøímo, byl sem
alespoò zapisován. Pro na�e srovnání je zajímavé Schallerovo dílo Kurze Lebens-
beschribungen jener verstorbenen gelehrten Männer aus dem Orden der from-
men Schulen, Prag 1799.82 Schaller pøipomnìl Hechta a vìnoval pozornost pøe-
dev�ím Dobnerovi a Voigtovi a také Leopoldu Schwambergerovi, kterého znal
ji� jako star�ího spolu�áka z bene�ovského piaristického gymnázia.83 Více pia-
ristù ne� Schaller uvádí ve svém díle Scriptores Piarum Scholarum liberali-
umque artium magistri, vol. I., Budae 1808, II., Budae 1809 maïarský piaristic-
ký biograf P. Alexius Horányi a S. Joanne Nepomuceno (*15. 2. 1736 Buda,
�11. 9. 1809 Pe��).84 Kromì Hechta uvádí je�tì P. Jana Chrysostoma Tomá�ka
a S. Thoma, pochopitelnì trojici historikù Dobner, Voigt a Schwamberger a pøi-
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pomíná je�tì P. Dominika Madera a S. Vincentio.85 Dlouholetý pracovník kle-
mentinské knihovny Karl Fischer a nìkdej�í student piaristických �kol v Ostrovì
u Karlových Varù uvádí ve svém soupise, který dodnes zùstal v rukopise, tyto
pra�ské piaristické knihovníky: Dobnera, Voigta a Schwambergera a pøipomnìl
i Aegidia Hechta.86 Dále uvádí je�tì dva z piaristických knihovníkù, kteøí pro-
sluli svými kázáními, která pøednesli v Chrámu sv. Jiljí dominkánù v Praze. Jed-
nalo se o chválu sv. Tomá�e Akvinského a obì kázání byla vydána tiskem. V roce
1777 kázal u dominikánù P. Camillus Görisch a o dva roky pozdìji P. Domini-
cus Mader a S. Vincentio.87

Etapa nejvìt�ího rozvoje knihovny nastala asi a� ke konci námi sledované-
ho èasového úseku po úpravách knihovny v roce 1778. Dosvìdèuje to také fakt,
�e se o knihovnu starali v rámci men�ích povinností souèasnì dva piaristé. Zda
to bylo dostateèné zaji�tìní knihovnické funkce, nelze dnes pochopitelnì spo-
lehlivì posoudit, ale do knihovny chodili asi studovat mnozí vìdecky zamìøení
èlenové øádu a bylo tøeba, aby jim pomáhala a kolej nále�itì reprezentovala,
zejména pøi náv�tìvách jejich pøátel z vìdeckých kruhù, kteøí èasto nále�eli
k tehdej�ím pøedním odborníkùm v Èechách. Dá se tedy odhadovat, �e pøi ní
byly shromá�dìny i drobnìj�í sbírky kuriozit, numizmatického materiálu i ma-
tematických pomùcek, z nich� pak asi vzniklo i samostatné muzeum. Jejími
správci byli vìt�inou takoví èlenové øádu, kteøí mohli piaristický øád reprezen-
tovat v oèích pra�ského mì��anstva, i kdy� tøeba v�dy nebyli pøímo literárnì
èinní. Jejich èinnost se pak nepochybnì stala základem pro dal�í rùst pra�ských
knihovních fondù v následujících staletích, jak se o tom mù�eme dozvìdìt napø.
v pøípadì rukopisù knihovny, které v souèasné dobì ji� její souèástí nejsou,
u Antonína Podlahy nebo u Thomase Viñase.88
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rychnovskou knihovnu v poètu 35 000 svazkù Národnímu muzeu v Praze, na
jeho� vzniku se v r. 1818 také spolupodílel.

41 Bombera, J.: Piaristé jako uèitelé a vychovatelé ve slu�bách �lechty. Ji�ní
Morava 1995, s. 25�42 (dále Bombera: Piaristé jako uèitelé�), který uvádí
i jmenný seznam tìchto piaristù. Lib�tejn�tí Kolovratové byli jedinou vìtví
tohoto rodu, kteøí mohli vyu�ívat práva zakladatelù piaristické koleje ve vztahu
k piaristickému øádu.

42 Bartù�ek, V.: Gelasius Dobner a jeho vztah k piaristické knihovnì v Kronice
pra�ské piaristické koleje.

43 Bartù�ek, V.: Kromìøí�ská biskupská knihovna a piaristé � svìtobì�níci
v 18. století.

44 Bartù�ek, V.: Výuka teologie v piaristickém øádu v dobì baroka a pøíprava na
ni s pøihlédnutím k èeským zemím. In.: In omnibus caritas, Sborník Katolic-
ké teologické fakulty (dále SKTF), sv. IV., Karolinum, Praha 2001, s. 40�60,
zvl. s. 56, 57.
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45 Jednalo se o dílo Controversiae ab Hereticis nostri temporis solitae, antehac
in variis disputationibus usui et commodo Theologicia Candidatorum sepa-
ratim editae. � I., II. Pragae, Carolus Jos. Jaurnisch. 1759.

46 �lo pøedev�ím o tato díla: Compendium historiae tam sacrae, quam profanae
in usum scholarum � Pragae 1755; Meditationes de praecipuis Dei Optimi
Maximi, beneficiis�, Pragae 1756; Triduana spiritibus recollectio in Gym-
nasio Scholarum Piarum a discipulis peragi solita. Pragae 1756; Compendium
Historiae tam sacrae quam profanae, Geographiae et Heraldicae pro gymnasiis
Scholarum piarum� in lucem editum. Pragae 1757.

47 Bartùnìk, V.: Z dìjin pra�ské koleje piaristù. ÈKD 1942, s. 15. Provinciálem
se stal P. Jeremiá� Soudný a Matre Dolorosa. O Dobnerovi srv. té� DEE II.
s. 199; Kutnar, Franti�ek: Marek, Jaroslav.: Pøehledné dìjiny èeského a slo-
venského dìjepisectví. Od poèátkù národní kultury a� do sklonku tøicátých
let 20. století. Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 1997, 1065 s., zejm. s. 147-
150.

48 ChDP s. 32, 172, 283.
49 Kubátová, Ludmila: První øeditel a poèátky sjednocené universitní knihovny

1777�1780. Národní knihovna, 12, 2001, è. 2., s. 117�124.
50 Dnes zde mù�eme najít zbytky nástropních maleb.
51 ChDP s. 245, 259, 283 a 284.
52 Dnes bývalý areál areál knihovny spravuje Vy��í odborná �kola a støední prù-

myslová �kola elektrotechnická Franti�ka Køi�íka v Praze a prostory knihov-
ny vyu�ívá jako aulu. Srv. té�: Ba�ková, R. a kol.: Umìlecké památky Prahy.
Nové Mìsto, Vy�ehrad. Praha 1998. s. 498.

53 Mnohé pøípady mù�eme najít v seznamech studentù z této doby. U Tomá�ka
jsem zatím výzkum jeho míst studií neprovádìl.

54 Tehdej�í gymnázia neboli latinské �koly se skládala ze ètyø tøíd ni��ího gym-
názia � parva, principie, gramatika a syntax a dvou tøíd vy��ího gymnázia
poetika a rétorika.

55 Po Matou�kovì pedagogické èinnosti se pøipomínají èetné, dnes asi nedocho-
vané, rukopisy, které mìly zùstat u piaristù v Kromìøí�i.

56 Matematiku vyuèovali piaristé v základních �kolách ve tøídì zvané aritmetika
minor, urèené pro �áky po absolvování základní �koly. Absolventy ni��ího
gymnázia, studenty vy��ího gymnázia a filozofických, pøípadnì i jiných fa-
kult vyuèovali matematice v tzv. tøídì aritmetika maior.

57 P. Gilbertus Burgraff, nìkdy té� Purgraff, se zabýval pøedev�ím dogmatickou
scholastickou teologií. V letech 1770�1773 byl èeským provinciálem øádu.
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58 O výuce podvojného úèetnictví viz SÚA Praha, ØPi, provincie, Ephemerides
provinciae Bohemiae scholarum piarum (1758�1865), è. kn. 7, s. 149, 163
a 164, kde je citován i dekret panovnice Marie Terezie o výuce podvojného
úèetnictví v Praze.

59 P. Theodosius Pávek a S. Joanne Baptista byl pozdìji autorem díla Einleitung
zur Rechnenkunst, zum Nutzen ud Gebrauch der Frommen Schulen. Prag
1768 Jacob Schwieger. Prag 1778. Prag 1792.

60 Srv. �íøení�
61 Hudební výuka v piaristických kolejí probíhala mimo vyuèování, ale byla

vzhledem k hudební stránce øádových bohoslu�eb pro studenty závazná.
62 Tehdy zde vzniklo vy��í gymnázium.
63 Prokurátorem byl tehdej�í vicerektor P. Medardus Klobása a S. Ludovico.
64 U pøedmìtù vysoko�kolského charakteru podvojného úèetnictví, filologie,

filozofie, teologie, kanonické právo vìt�inou jiný profesor vykládal a jiný
zkou�el.

65 Seznamy �ákù a studentù tìchto �kol z tohoto období se vìt�inou nedochovaly.
66 Bartù�ek, V.: Výuka teologie..., SKTF IV, 2001.
67 Srv. DEE II. s. 575 ; Kutnar, F.: Marek, J.: Pøehledné dìjiny èeského a sloven-

ského dìjepisectví. �zejm. s. 152�154; Bartù�ek, V.: Zakladatel èeské nu-
mizmatiky Mikulá� Adaukt Voigt. In.: Karmelitánský kalendáø 2003. Karme-
litánské nakladatelství, Kostelní Vydøí 2003, s. 117�119; ze star�ích
obsáhlej�ích prací pøedev�ím Hanu�, J.: Mikulá� Adaukt Voigt, èeský buditel
a historik. In.: Rozpravy èeské akademie císaøe Franti�ka Josefa pro vìdy,
slovesnost a umìní. Tø. III., è. 32, Praha 1910.

68 P Guido Nicht ab Angelis napsal tato díla: 1. De praedicatione Verbi Divini
Consilia in commodum et usum incipientium�Litomy�l 1747. 2. Documenta
spiritualia ex epistolis S. Josephi Calasanctiii� excerpta ex idiomate Italico
Latinae redita. Nicolsburgi 1772. 3 Polysema sanctae scripturae� Nicols-
burgi s.d. V letech 1757�1760 a 1766�1769 byl provinciálem èesko-morav-
sko-slezské provincie a v letech 1760�1766 generálním asistentem pro za-
alpské piaristické provincie v Øímì.

69 Bartùnìk, V.: Z dìjin pra�ské koleje piaristù. ÈKD 1942, s. 17.
70 Bartù�ek, V.: Úloha piaristického øádu v mládí F. M. Pelcla. In.: Franti�ek

Martin Pelcl. Sborník pøípìvkù z odborného semináøe, Rychnov nad Knì�-
nou, únor 2001, s. 11�19.

71 �tajf, Jiøí.: Historici dìjiny a spoleènost. Historiografie v èeských zemích od
Palackého a jeho pøedchùdcù po Gollovu �kolu, 1790�1900. I. Filozofická
fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1997, s. 12, 13. zahrnuje Voigta mezi mlad�í
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historiky ovlivnìné G. Dobnerem, (dobneriány) kam nále�el napø. i Franti�ek
Martin Pelcl nebo za svých mladých let té� Josef Dobrovský.

72 Z jiných knihoven je mo�no pøipomenout napø. seznam pro knihovnu klá�te-
ra premonstrátù na Strahovì, který zpracovala v nedávné dobì Kuchaøová
Hedvika:, Poznámky k øádové výuce v Èechách a na Moravì v 17. a 18. sto-
letí viz internetová adresa: http://www.volny.cz/piariste

73 SOkA Bene�ov, fond Gymnázium Bene�ov, Liber calculorum gymnasii Be-
neschoviensis apud prefectum servandus 1751. Calculi rhetorum pro anno
1751. (Dále LCGB 1751) �Tygris sub initium, leo sub medium, agnellus
suavissime balans sub finem, semperque ter factendissimus.� Nejnovìji srv.
té� Bartù�ek, V.: Nad prvním dochovaným seznamem studentù bene�ovské-
ho gymnázia. In.: 300 let gymnázia Bene�ov. Gymnázium Bene�ov, 2003,
s. 53�62; Tý�: Významní piaristé a dal�í osobnosti z bene�ovského piaristic-
kého gymnázia a koleje z let 1703�1708. Ibid., s. 80�82.

74 Vzhledem k pomìrnì velkému pobytu �lechty v Praze v zimì byla tato funk-
ce ve zdej�í koleji dosti frekventovaná. Srv. té� Bombera, J.: Piaristé jako
uèitelé�

75 Bartùnìk, V.: Z dìjin pra�ské koleje piaristù. ÈKD 1942, s. 96.
76 Pra�áková, Bìla: Bohumír Jan Dlabaè ve Strahovské knihovnì. Strahovská

knihovna 1, 1966, s. 148; Hejnic, Josef: Schwambergerùv Lexicon erudito-
rum Josef Dobrovský, Adam V. Urban a Bohumír J. Dlabaè. Strahovská
knihovna 10, 1975, s. 83�99; Kuchaøová, H.: Poznámky�

77 Døíve pùsobilo v Lipníku nad Beèvou pouze ni��í gymnázium.
78 O nìm srv. napø. Významné osobnosti okresu Rychnov nad Knì�nou. Rych-

nov nad Knì�nou, Okresní úøad Rychnov nad Knì�nou, 1994. s. 147.
79 Srv. Bartù�ek, V.: Kromìøí�ská biskupská knihovna a piaristé � svìtobì�níci

v 18. století.
80 P. Dominicus Mader a S. Vincentio mì být autorem tìchto dìl: 1. De laudibus

divi Thomae Aquinatis Ecclesiae Doctoris Oratio�Pragae, Franciscus
Gerzabek, 1780; 2. Ex toto septimo Historiae continuata nonnisimi triginta
philyrae Madero impressae sunt.

81 Jednalo se zøejmì o sbírky, které piaristùm vìnoval Dobnerùv pøíbuzný, lékaø
a univerzitní profesor Jan Antonín Scrinci (1697�1773).

82 Kniha vy�la roku 1799 a má [9],VIII, 178 s.
83 O Hechtovi mluví na s. 47, o Dobnerovi pojednává na s. 160�162, o Voigtovi

na s. 151 a 154 a Schwambergera pøipomíná na s. 146 a 147, zde srv. je�tì
LCGDB 1751.
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84 Srv. Catalogus religiosorum provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Pia-
rum 1666�1997. Budapest 1998, s. 156; srv. té� DEE II. s. 290. První díl
Horányova soupisu má celkem [4], 824 s. a II. díl obsahuje [2], XXIV, 900 s.

85 Hecht v dílu II. na s. 745, 6, Dobner v I. dílu na s. 660�683, Voigt ve II. díle,
Schwamberger na s. 659 II. dílu a Mader v dílu II. na s. 295 a 296.

86 Fischer, Karl: Beiträge zu einem Verzeichniss berähnter Männer und Schrif-
steller aus der ehewördigen und Orden der frommen Schulen aus mehrere
Werken in jewiligen Nebenstunden gesammelt und verfasst, rkp. z r. 1834,
517 s. + 54 s. + [46]s. + 9 l. ti�tìného textu + 2 l. ti�tìných tabulí pøehledù,
NK XVIC28. Hechta uvádí na s. 327, Dobnera na s. 246�53, Voigta na s. 498�
503 spolu s výètem dìl a �ivot P. Leopolda Schwambergera na s. 468.

87 Ibid. s. 309 (Görisch) a s. 383 Mader. Görischovu øeè De laudibus S. Thomae
Aquinatis, quem Dominum impletum spiritu sapientiae et intellectus totam
gloriae induxit, die solemni Ejus memoria Sacro dicta Pragae in Basilica
s. Aegidii Abbatis celeberimmi Ordinis Praedicatorum P. Camilo Goerisch
a S. Bernardo Clerico Regularium Scholarum A. D.S. 1777. Typis Pragensis,
Franciscus Gerzabek cituje Fischer takto a Maderovu jako de Laudibus Sancti
Tomae Aquinatis Ecclesiae Doctoris Oratio. Pragae, F. Gerzabek 1780. Tuto
øeè mìl pøevzít a hodnotit ve svých literárních spisech i Josef Dobrovský.

88 Podlaha, Antonín: Románský evangeliáø kolleje piaristské v Praze. Památky
archeologické a místopisné XXII/1907, se�. VI. sl. 401�428; Viòas, T.: De
itinere per Austriae, Bohemiae, Poloniae et Hungariae Scholarum Piarum Pro-
vincias adie 20. Aprilis ad diem 20. Maii anni 1904 ab exmo.[eximio] ac rmo.
[reverendissimo] P. Alphonso Ma[rio] Nistrangelo praeposito generali peracto
memoriae. In.: ASP 7�8. Romae 1980, s. 328. O Viñasovi srv. Bartù�ek, V.:
Thomas Viñas, básník � piarista (3. 12. 1864�21.2. 1929). In: Listy filologic-
ké, 122, 1999, è. 3�4. s. 252�253.
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OBRAZOVÁ PØÍLOHA

Obr. 1 Iluzivní kopule v interiéru bývalé pra�ské piaristické knihovny
(foto M. Hrube�)
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Obr. 2 Ukázka interiéru bývalé pra�ské piaristické knihovny (foto M. Hrube�)

Obr. 3 Ukázka výzdoby bývalé pra�ské piaristické knihovny (foto M. Hrube�)
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Obr. 4 Vstup do  bývalé pra�ské piaristické knihovny, vyøezávané dveøe, andílek
pùjèuje Geniovi knihy (foto M. Hrube�)

Obr. 5 Podpis malíøe Josefa Hagera v interiéru bývalé pra�ské piaristické knihov-
ny (foto M. Hrube�)
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ZUSAMMENFASSUNG

DIE BIBLIOTHEKARE IM PIARISTENKOLLEGIUM IN PRAG IN DEN
JAHREN 1753�1780

Václav Bartù�ek

Die Bibliothek des Prager Piaristenkollegiums entstand gleichzeitig mit der
Gründung des Kollegiums und auch der Schulen in der zweiten Hälfte des Jahres
1752. Für ihren Stammvater kann man den Schriftsteller und Rektor des
piaristischen Kollegiums in Bene�ov/Beneschau P. Aegedius Hecht a S. Ferdi-
nando halten. Er versammelte die Bücher für die Bibliothek schon in der Zeit
um 1720, wann man die Gründung einer piaristischen Residenz in Prag erwägte.
Ihr erster faktischer Bibliothekar und größter Erbauer war P. Gelasius Dobner
a S. Catharina, ein Historiker und kritischer Historiograph, der sie auch in der
Zeit seines Rektorats im Prager Piaristenkollegium (1763�1778) und sogar auch
danach besorgte. Er begann vom Schuljahr 1765/66 auch die sog. kleineren
Obliegenheiten der Mitglieder des Prager piaristischen Kollegiums einzu-
schreiben. Darunter gehörte auch die Ausübung der bibliothekarischen
Funktionen. In diesen Verzeichnissen kann man von anderen Bibliothekaren
des Prager piaristischen Kollegiums namentlich Kenntnis erhalten. Im Schuljahr
1765/66 übte P. Joannes Chrysostomus Tomá�ek a S. Thoma, ein bedeutender
Mathematiker und der erste Professor der doppelten Buchhaltung in Böhmen,
die Funktion des Prager piaristischen Bibliothekars aus. Nach ihm, im nächsten
Schuljahr 1767/68, wann die Piaristen in ein neues Gebäude an der Ecke der
Straßen Na Pøíkopech/Am Graben und Panská/Herrengasse in der Neustadt
umgezogen sind, kam die Bibliothekarfunktion auf P. Tobias Borový a S. Raphael
über. Dieser bedeutender Mathematiker und Erzieher verwaltete die Bibliothek
auch im Schuljahr 1768/69. Nach ihm wurde P. Remigius Torquatus Hlavsa
a S. Antonio, ein bedeutender Mathematiker, Professor der doppelten
Buchhaltung und später auch ein er der Rektoren dieses Kollegiums, zum
Bibliothekar bei Prager Piaristen.

Die bedeutendste Persönlichkeit unter den Prager Bibliothekaren, P. Gelasius
Dobner ausgenommen, war unzweifelhaft P. Adauctus Josephus Calasanctius
a S. Geramano, mit eigenem Namen Franti�ek Mikulá� Voigt, ein bedeutender
Historiker und Numismatiker. Als Bibliothekar wirkte er nur im Schuljahr
1770/71, bevor er hier Vizerektor wurde. Nach ihm trat der nächste bedeutende
Historiker P. Leopoldus Schwamberger a S. Venceslao an, der die Biblio-
thekarpflicht im Schuljahr 1772/73 ausübte. Im Schuljahr 1773/74 wurde
P. Ludovicus Bertrandus Grulich a S. Dominico der Prager piaristische
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Bibliothekar. Nach P. Grulich kam P. Bonifacius Veselý a S. Brunone (Bennone)
zur Verwaltung der Bibliothek als Bibliothekar für das Schuljahr 1775/76. Im
Jahre 1776/77 nahm sich P. Camillus Görisch a S. Bernardo der Prager
piaristischen Bibliothek an. Eine unzweifelhaft bedeutende Persönlichkeit unter
den Prager piaristischen Bibliothekare war P. Dominicus Mader a S. Vincentio,
ein bedeutender Mathematiker, der hier in der Kollegiumsbibliothek als der
erste Bibliothekar im Schuljahr 1778/79 wirkte. In der Bibliothek half ihm noch
P. Ignatius Schlöss a S. Benedicto. Als Hilfsbibliothekar war er im Jahre 1779/
80.  Der letzte Bibliothekar aus dem verfolgten Zeitraum 1753�1780, also aus
dem Jahre 1779/80, war P. Romualdus Sies a S. Clara, der zum Vizerektor des
Kollegiums wurde.

Die Bibliothek des Prager piaristischen Kollegiums besorgten oft die
Piaristen, die die Funktion des Prefekts (Direktors) der Schule ausübten. Meistens
waren sie mehr als 40 Jahre alt und standen auf dem Gipfel ihrer Kräfte vor
ihrem Aufstieg zu höheren Ordensfunktionen. Wie kann man aus den
biographischen Ordensencyklopedien erfahren, gehörten manche von ihnen zu
den bedeutenden Kulturarbeitern und Pädagogen des Piaristenordens.
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CAMILL HOFFMANN
BÁSNÍK � �URNALISTA � DIPLOMAT

(1878�1944)

Bohumil Èerný

Vìnováno pøátelùm
JUDr. Johannu Wolfgangu Brügelovi
a jeho man�elce MUDr. Josephinì Brügelové v Londýnì.

Camill Hoffmann se narodil 31. 10. 1878 ve støedoèeském Kolínì, kde mìl
otec Izák hospodu. Camill byl nejmlad�í z dvanácti dìtí. Vychován byl svou
nejstar�í sestrou. Roku 1904 se ve Vídni o�enil s Irmou Oplatkovou, v roce
1907 se jim narodila dcera Edith a v roce 1910 syn Hans Herbert.

C. Hoffmann vystudoval na nìmeckém gymnáziu v Praze 7 tøíd a pak pøe�el
na obchodní akademii, kde maturoval. Nato ode�el do Vídnì, kde pùsobil
v redakci levicovì liberálních novin Die Zeit. V roce 1902 uveøejnil svou první
básnickou sbírku Adagio stiller Abende a v tém�e roce spoleènì se Stefanem
Zweigem pøelo�ili dílo francouzského básníka CH. Baudelaira Gedichte in Vers
und Prosa. Druhá básnická sbírka z roku 1910 Die Vase vyjadøovala melancho-
lický obraz èeské krajiny. Tehdy se pøiøadil do okruhu mladých vídeòských bás-
níkù hlásících se k spisovateli Hugo von Hoffmannstahlovi.

V letech 1910�1918 pracoval v redakci Dresdener Neueste Nachrichten.
Usadil se s rodinou v blízkosti Drá�ïan v Hellerau, kde se vytvoøila umìlecká
skupina hlásící se k nìmeckému expresionismu. V roce 1912 vy�la sbírka básní
Deutsche Lyrik aus Österreich a roku 1913 edice dopisù z 18. a 19. století Brie-
fe der Liebe.

V období své literární a pøekladatelské èinnosti pøelo�il po první svìtové
válce Masarykovu Svìtovou revoluci, Bene�ovu knihu Svìtová válka a na�e
revoluce, Kroftovy Dìjiny Èeskoslovenska a Èapkovy Hovory s T. G. Masarykem.

Na diplomatickou dráhu vstoupil C. Hoffmann roku 1919, kdy byl pøijat do
slu�eb tiskového odboru prezídia ministerské rady, v záøí byl pøevzat do minis-
terstva zahranièních vìcí a nato poslán na ès. vyslanectví v Berlínì jako tiskový
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ata�é. Nakrátko pomáhal na pøání prezidenta T. G. Masaryka redaktoru Arne
Laurinovi1 v Praze pøi zakládání listu Prager Presse.

C. Hoffmann pracoval na ès. vyslanectví v Berlínì pod vyslanci Vlastimi-
lem Tusarem (1921�1924), Kamilem Kroftou (1925�1927), Franti�kem Chval-
kovským (1927�1932) a Vojtìchem Mastným (1932�1939).

Na politické scénì v Berlínì byl v mnohém ohledu výjimeèným zjevem: na
jedné stranì básník, na druhé stranì pøesvìdèený èlen nìmecké sociální demo-
kracie (Deutsche Sozialdemokratische Arbeiter-Partei � DSAP). Jak v umìlec-
ké oblasti, tak i v zahranièní politice byl uznáván svými kolegy v diplomatické
slu�bì. Rozhodující roli hrála dvojjazyènost jeho �idovského pùvodu.

Jistou oporou C. Hoffmanna byl právník Hermann Ungar, který od roku
1921 rovnì� pùsobil na ès. vyslanectví v Berlínì jako obchodní ata�é. Roku
1928 se vrátil do Prahy, ale záhy onemocnìl a roku 1929 zemøel.

Po nástupu Vojtìcha Mastného do funkce vyslance roku 1932 zaèal Camill
Hoffmann psát svùj politický deník. Popisuje mnoho politických událostí
v Nìmecku, jejich vliv na jiné státy (Francie, Anglie, Itálie, Jugoslávie, Rumun-
sko a pøedev�ím Sovìtský svaz). Proto tento èlánek vybírá konkrétní zápisy
s pøímým vztahem k Èeskoslovensku.

Pøesto�e mìl autor deníku snahu zapisovat události pravidelnì a systematic-
ky, objevují se èasové mezery, které lze vysvìtlit pracovními povinnostmi na
vyslanectví nebo pøidìlením nových úkolù (napø. sledovat èinnost sudetských
Nìmcù a K. Henleina).

Jeho obava o osud Výmarské republiky vedla rovnì� k aktivní pomoci poli-
ticky ohro�eným pøátelùm. Se znepokojením sledoval úpadek politické morál-
ky. Zápisy obrá�ejí také rezignaci, která se v poslední fázi republiky rozrùstala
v levicových politických a literárních kruzích. Av�ak pøeru�ení zápisù v období
16. prosince 1936 a� 15. srpna 1938 zùstává nevysvìtleno.

O �ivotì básníka, �urnalisty a diplomata C. Hoffmanna byly dosud vydány
tøi práce. První byl èlánek od jeho pøítele Johanna Wolfganga Brügela2. Nìmec-
ký �urnalista Jürgen Serke3 ob�írnì popsal a èetnými fotografiemi doprovodil
literární tvorbu C. Hoffmanna. Rakouský literární historik Dieter Sudhoff4 vy-
dal kompletní Hoffmannùv Politický deník 1932�1939. Tìmto tøem autorùm
poskytla podklady Hoffmannova dcera Edith �ijící v Londýnì. Pramenem byla
i kopie deníku ulo�ená v archivu Institutu für Zeitgeschichte v Mnichovì pod
signaturou F 147.

J. W. Brügel ve zmínìném èlánku zdùraznil, �e poslední fáze Výmarské
republiky byla ji� dùkladnì zpracována a� do nástupu nacistického re�imu. Pøi-
tom v�ak neexistuje nadbytek dobøe informovaných a zároveò osobních vylíèe-
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ní pøechodu od autoritativního re�imu k nacistické diktatuøe. Osobní vidìní Hoff-
mannova deníku znaènì pøispívá k pochopení duchovního koloritu doby.

Ukázky z deníku s poznámkami

6. 4. 1932

Samuel Sänger (1864�1944) pùsobil v letech 1919�1921 v Praze jako zpl-
nomocnìný zástupce Nìmecka. Nyní se zajímá, zda lze nìco uèinit pro Trocké-
ho. Nìmecká policie provedla u Trockého syna Sedova (1906�1937) prohlídku
a zabavila ve�kerou korespondenci jeho otce, kterou mu v kopiích posílal. Tak
se policie dozvìdìla o celé síti trockistù v Nìmecku a v ostatních zemích. Nej-
star�í syn Trockého studoval od roku 1931 na Vysoké �kole technické v Berlínì,
pak od roku 1933 v Paøí�i. Zemøel na klinice po zdaøilé operaci slepého støeva,
pravdìpodobnì zavra�dìn sovìtskými agenty tajné slu�by.

9. 4. 1932

Fr. Chvalkovský5: Sänger6 se pøesvìdèil, �e èeskoslovenská vláda je pøipra-
vena poskytnout Trockému7 na 3 mìsíce pobyt, proto�e turecká vláda to pod
tlakem sovìtù nepøipustí. Turecký vyslanec v Berlínì Kemalletin8 prohlásil: Troc-
ký je svobodný èlovìk, mù�e jít, kam chce. Naproti tomu jugoslávský vyslanec
v Berlínì Balugd�iè9 sdìlil Chvalkovskému, �e Jugoslávie neposkytne Trocké-
mu prùjezdní vízum. Takté� Maïarsko. Trocký pøesto chce letìt. Chvalkovský
øekl Kemalletinovi: Chcete-li Trockému umo�nit u nás pobyt v lázních, vydejte
mu na 3 mìsíce turecký pas.

30. 8. 1932

Øí�ský snìm byl zahájen. Pøed nìkolika dny národní socialisté prohlásili, �e
nestrpí, aby zasedání øídila Klara Zetkinová10 jako nejstar�í pøedsedkynì, tato
�idovská baba z Moskvy. Klara Zetkinová po pøíjezdu z Moskvy mohla zasedání
zahájit. Jaké to v�ak bylo utrpení. Pøestárlá, vyèerpaná, se�lá. Z obou stran pod-
pírána, objevila se stará �ena, obraz slabosti, na pøedsednickém køesle. Zlome-
ným hlasem vyrá�ejícím jednotlivá slova je nìkolikrát breptavì opakovala,
a splnila tak svùj úkol. Vedle ní stál jako zapisovatel poslanec Ernst Torgler11

a napovídal jí. Pøi jedné pause, kdy lapala po dechu , jí navrhl, aby øeè zkrátila.
Odmítla a mluvila dále 40 minut, otírajíc si ústa �átkem a pijíc vodu. Prý celou
øeè koncipovala sama, hovoøila zpamìti, ani� se odchýlila od textu. Její duch
zùstal silnìj�í ne� tìlo. Duch této staré revolucionáøky byl stále radikální, agre-
sivní a neohro�ený. Nazývala nacisty, k nim� se obracela, fa�istickými vrahy.
Byla to agitaèní øeè pro sovìtské Rusko. Øeè zakonèila, �e doufá, �e se jako
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stará pøedsedkynì øí�ského snìmu do�ije, �e pøí�tì zahájí zasedání jako pøed-
sedkynì Sovìtského Nìmecka.

Následovala volba prezídia. Göring byl zvolen pøedsedou øí�ského snìmu.
K. Zetkinová v�ak pøece morálnì zvítìzila, pokud sedìla v køesle pøedsedy.
Vedení pøevzal Göring a pozdravil zdvi�enou pravicí 229 pøíslu�níkù své strany.

28. 1. 1933

Dne 5. ledna se dcera L. Trockého Zinaida Volkovová12 v Karlshorstu otrá-
vila plynem. Nìmecká policie jí nechtìla povolit prodlou�ení pobytu v Nìmec-
ku a sovìtské vyslanectví jí zabavilo cestovní pas. Sly�el jsem od dcery Trocké-
ho hned po jejím pøíchodu do Berlína poèátkem r. 1932, �e trpí tì�kou chorobou
plic a má oboustranný pneumotorax. Její stav se sice zlep�il, pùsobilo tu v�ak
pøedev�ím psychické onemocnìní, které se projevilo ji� v Konstantinopolu. Lela13

se poznala se Zinou Volkovovou prostøednictvím man�elù Pfemfertových. Zina
nenávidìla svého otce, proto�e �il s druhou �enou Natalií Sedovovou14, kterou
poznal v Paøí�i roku 1903. C. Hoffmann poslal pøed smrtí Ziny její rukopis
svému pøíteli z Kolína Robertu Saudkovi (1880�1935), který jako grafolog kon-
statoval pøíèinu sebevra�dy � paranoia.

8. 2. 1933

Vèera veèer se konalo ka�doroèní pøijetí diplomatù u øí�ského prezidenta.
Vyslanec Mastný se ocitl pod tlakem prvního rozhovoru s Hitlerem. Po veèeøi
se Hitler na nìho obrátil, co� si jistì pøedtím pøedsevzal. Øekl, �e by mu nìco
pøátelsky sdìlil a hned zaèal o brnìnském procesu s organizací Volkssport. Roz-
sudek padl na základì vojenských posudkù, které v�ak vycházely z fale�ných
pøedpokladù a informací. Národnì socialistická strana v Èeskoslovensku je ne-
závislá na Hitlerovì hnutí v Nìmecku, nikdy od nìho nedostávala nìjaké in-
strukce. SA není vojenská, ale politická organizace a nemá nic spoleèného
s øí�skou armádou. Mastný pøedev�ím Hitlerovi podìkoval za slovíèko freund-
schaftlich. Prohlásil, �e klade velký dùraz na celou vìc a bude informovat svou
vládu. Krátce nato Mastný hovoøil s ministrem zahranièí Neurathem o tomto
rozhovoru s Hitlerem. Znalecké posudky ze soudu v Brnì mu ji� zpùsobily ne-
pøíjemnosti. Hitler po�adoval zaslání demar�e do Prahy, co� mu v�ak Neurath
rozmluvil, proto�e by to bylo vmì�ování do vnitøních zále�itostí.

Upozornil jsem Mastného, �e dnes imunitní výbor v ès. parlamentu po�ádal
o vydání 5 nacionálnì socialistických poslancù (R. Jung, H. Krebs15, L. Schu-
bert ad.).
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28. 2. 1933

Dne 27. února 1933 zapálili nacisté øí�ský snìm v Berlínì a obvinili z toho
komunisty a sociální demokraty, aby mìli záminku brutálnì proti nim zakroèit.
Obvinili té� holandského komunistu, slabomyslného van der Lubbeho16, který
pøiznal, �e po�ár zalo�il sám, ale �e je ve spojení se sociálními demokraty. Je�tì
té�e noci nacisté obsadili redakci listu Vorwärts a zaèali zatýkat komunistické
poslance, právníky, spisovatele, mezi nimi E. E. Kische, Ericha Mühsama, Lud-
wiga Renna, Carla von Ossietzkého. Vyslanec V. Mastný protestoval u Neura-
tha17 a docílil, �e nìmecká policie odvezla Kische18 k èeským hranicím, kde ho
propustila.

C. Hoffmannovi se podaøilo, �e knihovna Heinricha Manna19, který mezi-
tím dostal ès. obèanství, byla postoupena do ÈSR. Obdobnì se zaslou�il o zá-
chranu knihovny Georga Bernharda20 a Waltra Mehringa21.

Za svého pobytu v Drá�ïanech se C. Hoffmann sblí�il s Franzem Pfemfer-
tem22 a pøispíval do jeho èasopisu Aktion, který bojoval proti váleèné hysterii.
Nacisty ohro�enému Pfemfertovi pomohl Hoffmann k útìku do Èeskoslovenska.

3. 3. 1933

Man�elé Pfemfertovi mì po�ádali, abych od nich pøevzal kufr Leninových
dopisù. Vzhledem ke své odpovìdnosti jsem na to nemohl pøistoupit.Den nato
jsem mìl pøevzít pozùstalost Karla Marxe z archivu sociální demokracie. Byl
bych tak uèinil, kdyby s tím Mastný byl srozumìn. Ten v�ak odmítl. Georg
Stolz (1896�1964), od roku 1931 zástupce generálního sekretáøe Internacionál-
ního odborového svazu, se obrátil na Ludwiga Czecha23, který byl pøedsedou
nìmeckých sociálních demokratù v Praze (1921�1938). L. Czech dostal sou-
hlas od ministra Ed. Bene�e, který zplnomocnil vyslance Mastného postoupit
zmínìný materiál do Prahy.

27. 3. 1933

Od 22. do 26. 3. 1933 jsem byl v Praze. Pìt minut pøed mým odjezdem do
Prahy se objevil Viktor Schiff24 se zprávou, �e mu policie odebrala cestovní
pas. �ádal, aby mu byl vydán ès. pas. Krofta mi poslal telegram, �e Schiff mù�e
poèítat s pobytem v ÈSR. Uvnitø Nìmecka mu v�ak pas nemù�e být vystaven.
Mluvil jsem s Rudolfem Oldenem25 a s Bruno Freiem26, který sdìlil, �e komu-
nisté pøipravují v Nìmecku organizaci, která by zachraòovala své èleny pøed
NSDAP.
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14. 7. 1933

Dnes byl Mastný u Hitlera. Po�ádal Neuratha, aby mu zprostøedkoval roz-
hovor, aby mohl projednat nìmecko-èeskoslovenské vztahy. Mastný zaèal stí�-
ností na perzekuci Èechoslovákù. Uvedl 246 pøípadù. Hitler pøiznal, �e se stá-
vají politováníhodné pøípady násilí, které v�ak odsuzuje, a �e Mastný jistì mlu-
ví o excesech proti �idùm a nikoli proti Èechùm. Hitler: Vy jistì víte, �e jsem
fanatický antisemita. Mastný opáèil, �e sleduje Hitlerovy projevy a �e pøi boj-
kotování �idù se vyskytují excesy, které nejsou hodny vysoké nìmecké kultury.
Hitler: To nemù�e ani jinak být, taková velká revoluce pøinesla pomìrnì málo
násilných èinù, byla pøece záchranou pøed komunismem. Mastný opáèil, jak
ÈSR trpí v dùsledku pronásledování komunistù, sociálních demokratù a �idù,
kteøí prchají pøes hranice a proto spolu�ití národností v ÈSR je mo�né jen za
demokratického re�imu. Pøipomnìl pøípad Waltera Tschuppika27, který je vìz-
nìn ji� 4 mìsíce, ani� byl vyslýchán. Hitler øekl, �e Tschuppika zná, on bojoval
proti Hitlerovi nejen politicky, ale také osobnì. Chce o tomto pøípadu hovoøit
s ministrem zahranièní.

12. 10. 1933

Byl jsem na náv�tìvì u Borise Vinogradova, tiskového ata�é na sovìtském
vyslanectví v Berlínì. Sdìlil mi, �e øí�ská vláda protestovala, �e ru�tí korespon-
denti, kteøí odcestovali z Nìmecka do Prahy, �íøí v tisku hrùzostra�né zprávy
z procesu o po�áru øí�ského snìmu... Pí�i zprávu pro Jana Hájka28, vedoucího
odboru na ministerstvu zahranièí, dùvìrného spolupracovníka Ed. Bene�e, �e
jsem dvakrát pøijal jistého Wilhelma Brausera (pravdìpodobnì nacistického
provokatéra). Brauser na vyzvání se legitimoval pasem, zdùraznil, �e byl poslán
sociálním demokratem Emilem Barthem (1879�1941) a �e má podporovat zbý-
vající sociální demokraty, kteøí je�tì zùstali v Nìmecku. Po�ádal mì, abych se
pokusil v Praze, kde ji� byl tøikrát, uvést ho k ministru Ed. Bene�ovi. Brauser
byl na ès. vyslanectví je�tì tøikrát. Navrhoval, abych s ním ode�el. Cestou au-
tem z vyslanectví bychom Bartha vzali do auta. Po týdnu jsem èetl v pra�ských
novinách, �e v Praze byl zatèen nacistický agent a jeho spolupracovník Brauser,
hledající spojení na ministerstvo zahranièí.

17. 3. 1934

Dopisovatel listu Prager Tagblatt Ernst Popper29 byl 11. 3. v nedìli zatèen
státní policií a teprve vèera 16. 3. propu�tìn. Referoval ve svém listì o �pioná�-
ní aféøe (Polák Sosnowsky mìl vyzvídat údaje o parním motoru pro letadla).
Zprávy E. Poppera, zvlá�tì pak o procesu ve vìci po�áru øí�ského snìmu, jsou
státní policii ji� del�í dobu nepøíjemné. Popper nesmìl po svém zatèení volat na
ès. vyslanectví a vùbec nikoho nesmìl vyrozumìt, tak�e byl po nìkolik dnù
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nezvìstný. Ihned jsem intervenoval a do 24 hodin byl Popper propu�tìn. Musel
se písemnì zavázat, �e bude mlèet o svém zatèení... Kdy� Popper oznámil, �e
bude vypovídat jen za pøítomnosti vy�etøujícího soudce, kriminalista mu øekl:
Jestli�e byste se takto choval pøed pùl rokem, le�el byste ji� tam v koutì. Ani mu
nesdìlil pøíèinu jeho zatèení. Popper odmítal veèer ulehnout do �pinavé postele.
Byl pøevezen do vìznice Columbia v Tempelhofu. Pøi zápisu personálních úda-
jù vyslýchající reagoval: �id, to nám tady chybìlo. Slu�bu ve vìznici vykoná-
vali pouze pøíslu�níci SS. Údery do prsou, stoj v pozoru, stání oblièejem ke zdi,
bìhání, døepy. Popper se domníval, �e musel bì�et celkem 57krát. Nyní s ním
skoncujeme. Chce� být radìji zastøelen nebo obì�en? V tmavé chodbì mu pøí-
slu�ník SS pøilo�il ke spánku revolver: Má� je�tì nìjaké pøání? Chci je�tì na-
psat dopisy na rozlouèenou. Své matce. Pak byl odvelen do místnosti, kde ese-
sák výsmì�nì zvolal: On chce psát dopis na rozlouèenou své matce! Byla to
ïábelská komedie plná sadismu. Následovaly rány a pohlavky. Nyní mu odøíz-
neme vejce. Pak mìl stále opakovat: Jsem zbabìlý �id, bídný srab! Následovala
dal�í pøíkoøí a tìlesné tresty...

V polovinì roku 1934 se C. Hoffmann seznámil s Richardem Albertem Wit-
tigem30.

18. 1. 1935

Wittig mi pøinesl záznam ze svého nedávného politického rozhovoru s Hit-
lerem na jeho pøedvolání. Stará protiruská koncepce, pøitom nepøátelské výpa-
dy proti Èeskoslovensku, vøedu ve støedoevropském prostoru. Mastný mi k tomu
blahopøál, �e jsem tento záznam obdr�el, a pøikládá mu znaèný význam. Chce
jej pøí�tí týden pøedat Bene�ovi, ale o jeho obsahu musí být informována fran-
couzská a sovìtská vláda.31

2. 2. 1935

Mastný byl nìkolik dnù v Praze, kde ministru Bene�ovi pøeèetl a odevzdal
Wittigùv rozhovor s Hitlerem. Tento rozhovor prý udìlal na Bene�e hluboký
dojem, aèkoli nikdy nedùvìøoval Hitlerovým øeèem o míru. Potvrdilo se, �e se
Hitler nevzdal svých pùvodních plánù proti sovìtskému Rusku a �e v Èeskoslo-
vensku vidí stát, který musí být znièen. Èlovìk tomu vìøí teprve tehdy, kdy� má
v rukou prùkazný materiál. Mastný vèera pøedal po Bene�ovì souhlasu kopii
o rozhovoru François Poncetovi32 a dnes Phippsovi33. Uvìdomí oba své vlády?

14. � 16. 2. 1935

Dne 16. února jsem byl u Bene�e poprvé v Èernínském paláci. Bene� se
zajímal o Hitlerùv rozhovor s K. Wittigem. Ano, ale, mínil Bene�, provede Hit-
ler uvedenou zahranièní politiku? Odpovìdìl jsem: Ano. Hitler provádí dvojí
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politiku. 1. prostøednictvím zahranièního úøadu, 2. prostøednictvím strany, Ro-
senberga a národnostních organizací.

1. 3. 1935

François Poncet vìdìl o mé cestì do Prahy a pøál si se mnou mluvit o Witti-
govi. Chtìl se pøesvìdèit, zda Wittigovo sdìlení bylo autentické. Vyprávìl jsem
François Poncetovi o Wittigových vztazích k ultrapravici, k Ludendorffovi34,
A.E.G. (Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft) o zahranièních cestách, spolu-
práci s frakcí NSDAP v øí�ském snìmu, o korekturách textu Gottfrieda Federa35

pro Lili Keithovou36, o Wittigovì zatèení, proto�e po Hitlerovì uchopení moci
posílal Ludendorffovi politické zprávy, dále o koncentraèních táborech, o inter-
venci Wilhelma Brücknera37, i o Wittigovì opozièním postoji k re�imu. Zmínil
jsem se i o Wittigovì jednání se Schachtem a Goebbelsem. François Poncet se
domnívá, �e Wittig patøí ke skupinì Edgara Junga38. Wittigovy záznamy hrají
pozoruhodnou roli v diplomatických akcích, které potvrzují starou Hitlerovu
koncepci proti Rusku.

5. 4. 1935

Dnes pøi�el K. Wittig, zdùraznil, �e hovoøil s Ludendorffem. Hitler nav�tívil
Ludendorffa a smíøil se s ním. Nabídl mu vedení generálního �tábu. Ludendorff
si kladl podmínku, �e dostane poradní hlas ve vládì.Tentokrát jsem mìl 300krát
dojem, �e Wittig nemluví pravdu. Dosud nebyla zji�tìna adresa K. R. A. Wittiga.

16. 4. 1936

Vèera po dlouhé dobì byl u mne Karl Wittig. Pracuje ve staré budovì øí�ské-
ho snìmu na biografii Fricka. Pí�e první díl o dobì bojù NSDAP, druhý díl je
vìnován Hansu Krebsovi, tøetí státnímu sekretáøi. Wittig uvedl, �e do prvního
dílu pøijde jen Reventlow a on sám, nebo� sledoval zahranièní politiku frakce
NSDAP v øí�ském snìmu v letech 1923�1928. Této frakci dodával zprávy
z moskevských pramenù, proti Locarnu, proti Spoleènosti národù. Reventlow
je nyní v nemilosti. Zmínìný díl bude obsahovat mnoho dokumentárního mate-
riálu. Wittig není èlenem strany.

V druhé polovinì roku 1936 mìl C. Hoffmann velmi málo èasu, tak�e zápi-
sy v jeho deníku byly krat�í, struèné, a èasové mezery mezi jednotlivými zázna-
my se zvìt�ovaly. Poslední zápis z roku 1936 je 16. prosince. To se stupòovalo
a C. Hoffmann opìt pokraèoval a� 16. èervence 1937. Nezmínil se o tak dùle�i-
té vìci jako byla obálka s dùkazy diskreditujícími M. N. Tuchaèevského v Mosk-
vì. Tyto materiály odevzdal K. Wittig na pøíkaz �éfa Sicherheitsdienstu R. Heyd-
richa C. Hoffmannovi a ten je v dobré víøe pøedal Ed. Bene�ovi. Obdobné to
bylo v pøípadì tajných jednání Ed. Bene�e s Hitlerovými emisary Haushoferem
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a Trauttmansdorffem, kde jsme odkázáni na zápisky vyslance V. Mastného ulo-
�ené v Archivu Národního muzea.39, 40

Jako èlen diplomatického sboru byl C. Hoffmann s ostatními zástupci státù
pozván na 30. èervenec 1936 na Olympijské hry v Berlínì. Pozdìji obdr�el
èestný olympijský odznak 2. tøídy. Od 8. do 14. záøí se v Norimberku konal
øí�ský sjezd nacistické strany NSDAP, kterého se rovnì� zúèastnil. V roce 1938
byl pozván ministerstvem propagandy na pøehlídku k oslavì an�lusu Rakouska.

Nelze to hodnotit dne�ním pohledem jako Hoffmannovu slabost vùèi nacis-
mu, nýbr� jako obranu proti stávajícímu a potencionálnímu ohro�ení �idù. Pøi-
tom ve své døívìj�í funkci legaèního rady v�dy dùslednì hájil zájmy Èeskoslo-
venské republiky.

Dne 14. srpna 1936 se na francouzském velvyslanectví konala recepce, na
které po�ádal hrabì Maxmilián Karl Trauttmansdorff velvyslance André François
Ponceta, aby ho pøedstavil ès. vyslanci V. Mastnému. Hrabì Trauttmansdorff
byl vysoký úøedník øí�ského ministerstva práce. Pocházel ze staré rakouské �lech-
ty, po první svìtové válce se stal ès. obèanem. Jeho bratr Ferdinand Johann �il
v ÈSR na svém zámku v Hor�ovském Týnì.

Trauttmansdorff sdìlil Mastnému, �e je zplnomocnìn projednat s ním nì-
které otázky dotýkající se zájmù obou zemí a po�ádal, aby ho Mastný pøijal ve
svém úøadì. Zdùraznil, �e mu na pøání Hitlera jde o zlep�ení vztahù mezi Pra-
hou a Berlínem. Celá vìc mìla být utajena a vedena mimo obvyklé cesty diplo-
matických stykù. O jednání se prozatím nemìl dozvìdìt ani ministr zahranièí
Konstantin Neurath.

V. Mastný si byl vìdom velké odpovìdnosti za tuto akci a proto pøijel 17. srp-
na 1936 do Prahy, aby informoval prezidenta Ed. Bene�e. Tého� dne poobìdva-
li spoleènì s Janem Masarykem, vyslancem v Londýnì. Shodli se na tom, �e je
tøeba nìmeckou iniciativu brát vá�nì.

Aèkoliv první kontakt s Prahou zahájil hrabì Trauttmansdorff, podnìt ve
skuteènosti vycházel od Georga Albrechta Haushofera spojeného se skupinou
kolem Joachima von Ribbentropa. Jemu pøedlo�ili tajnou zprávu. V. Mastný se
se�el 16. a 17. øíjna 1936 s Trauttmansdorffem, který mu oznámil, �e Hitler chce
poslat k prezidentu Bene�ovi prostøedníka. Cesta mìla být pøísnì utajena.

V polovinì listopadu 1936 se Haushofer a Trauttmansdorff vypravili inko-
gnito do Prahy. Nesmìli se sejít s nikým z nìmeckého vyslanectví v Praze. Se-
tkání s prezidentem Bene�em se konalo 13. listopadu 1936. Následujícího jed-
nání se zúèastnil i ministr zahranièí Kamil Krofta. Dne 18. listopadu 1936 na
Hradì probìhla dal�í schùzka trvající �est hodin.
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16. 12. 1936

Nìmecko hodlá v sudetonìmeckých územích vyvolat povstání, potom neo-
ficiálnì napochodovat, poslat dobrovolníky jako ve �panìlsku. Zdá se, �e Hen-
leinovi lidé tomu vìøí. Je tu plno rozporù, zatímco kampaò se v�í silou pokraèu-
je, Mastný prostøednictvím dùvìrníkù � znám jen Trauttmansdorffa z minister-
stva práce � navázal jednání, která mají vyústit ve smlouvu Nìmecka s Èesko-
slovenskem. Ta nemá být jen paktem o neútoèení, nýbr� více. Goebbels mu
nabídl tiskovou dohodu jako s Rakouskem a Polskem, jinak kampaò neustane.
Av�ak Goebbels neví o dùle�itìj�ích dohodách, které jsou zcela dùvìrné. Mast-
ný poslal kurýry z Berlína do Prahy. Já sám jsem dodal Bene�ovi dopisy Mast-
ného, ve vlaku na zpáteèní cestì z Prahy do Berlína jsem potkal Trauttman-
sdorffa, ten se v�ak odvrátil, aby nebyl poznán...

Trauttmansdorff pøijel do Prahy je�tì 3. a 4. ledna 1937. Dne 6. ledna 1937
pobyl Mastný u Ed. Bene�e v Sezimovì Ústí. Dne 14. ledna 1937 pøedlo�il
Trauttmansdorff Haushoferovi návrh smlouvy shrnující výsledky pøedchozích
jednání. Kdy� materiály obdr�el Ad. Hitler, pøikázal obìma nìmeckým vyjed-
navaèùm, aby v jednání nepokraèovali. Rozhovory nebyly ji� nikdy obnoveny.

Dne 20. øíjna 1938 se C. Hoffmann dozvìdìl, �e nová vláda v Praze odvolá-
vá vyslance V. Mastného z Berlína a dosazuje na jeho místo Franti�ka Chval-
kovského. Po proti�idovských akcích nacistù, zapalování synagog 9. a 10. listo-
padu 1938 v Nìmecku, vidìl, �e jeho dal�í pobyt v Berlínì je neudr�itelný a pro
oba man�ele nebezpeèný. Mohl být nacistùm nepohodlný a podezøelý nejen
proto, �e byl �id, ale také proto, �e v pøedchozích letech pomáhal politikùm
a literátùm ohro�ovaným nacismem.

V následující dobì se nìmecko-èeskoslovenské vztahy stále zhor�ovaly, tak�e
více a více Hoffmannových pøátel odcházelo do exilu. On a jeho �ena se do
Prahy vrátili na podzim 1938. Pronajali si byt na Malé Stranì na Maltézském
námìstí è. 5. V roce 1939 byli nuceni se pøestìhovat na Malé Stranì do Durdí-
kovy ul. 6 (dnes ul. Ro�ických). V roce 1941 museli opustit i tento byt a pøestì-
hovat se na pomezí �i�kova a Hrdloøez (Praha XI, Na Balkánì è. 315).

Nucené dovolené vyu�il C. Hoffmann v listopadu 1938 k cestì do Londýna,
kde pøedal dceøi Edith svùj politický deník. Dcera mìla ukonèené studium dìjin
umìní v Berlínì, kde také promovala na základì práce o malíøi Oskaru Ko-
koschkovi (nar. 1886 v Rakousku, 1934 emigroval do Prahy a pak do Londýna).
O. Kokoschku poznala ji� døíve za pobytu v umìlecké kolonii v Hellerau. Roku
1940 se provdala za Litevce narozeného v Palestinì, �urnalistu Eliezera Yaou,
který se pozdìji stal izraelským diplomatem. V emigraci �il také ji� od 14. kvìt-
na 1938 Hoffmannùv syn Hans Herbert; nejprve v Paøí�i a potom v Londýnì.
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Dcera a pøátelé pøemlouvali C. Hoffmanna, aby zùstal v Londýnì, ale on se
vrátil do Prahy.

Dne 31. ledna 1939 byl oficiálnì penzionován. Dne 29. bøezna 1939 byl
vyslýchán gestapem o své èinnosti v Berlínì. Dne 11. èervence 1939 byl pozván
na ministerstvo zahranièí v Praze, kde byl poøízen záznam o nìkterých bodech
jeho pùsobnosti.41

Dal�í osudy man�elù Hoffmannových podrobnì vylíèila MUDr. Cecilie Fried-
mannová (nar. 2. dubna 1912)42. Byla deportována 29. ledna 1943 do Terezína
a 18. kvìtna 1944 do Osvìtimi, kde se doèkala osvobození. Koncem roku 1945
zaslala redakci èasopisu Aufbau do New Yorku èlánek, v nìm� vylíèila poslední
dny �ivota man�elù Hoffmannových:

C. Hoffmann prodìlal v letech 1939�1942 na gestapu tì�ké výslechy. Dne
13. dubna 1942 obdr�eli man�elé pøedvolání do transportu. Pøátelé se pokou-
�eli je z tohoto transportu zachránit. �védský konzul (Hoffmannovi mìli �védské
výjezdní vízum) intervenoval u gestapa, byl v�ak brisknì odmítnut. Souèasnì
pøátelé telefonovali do Berlína zahraniènímu korespondentovi Otto von Hey-
debreckovi, aby ihned vyrozumìl berlínský zahranièní úøad. Tehdej�í státní se-
kretáø Otto Meissner (1880�1953) intervenoval u berlínského gestapa o zru�e-
ní úèasti v transportu. 17. listopadu 1942 obdr�eli man�elé úøední sdìlení, �e
byli osvobozeni od transportu.

Autorka tohoto èlánku nemohla vìdìt, jak rafinovanì zapracovalo vedení
Zentralstelle für jüdische Auswanderung v Praze. Dali protektorátními policis-
ty slou�ícími v této centrále sledovat C. Hoffmanna a 20. dubna 1942 ve 20 hod.
jej zadr�eli v Jindøi�ské ulici a pøedali do vìzení v centrále ve Støe�ovicích,
Dìlostøelecká 11 (od roku 1940�1945 Schillstr. 11). Stalo se tak na pøíkaz SS-
Manna Karla Rahma, pozdìj�ího velitele Terezína. Dne 22. dubna 1942 byli
Hoffmannovi odvedeni bez zavazadel a potravin na seøadi�tì u Veletr�ního pa-
láce.

Dne 25. kvìtna 1942 byl spáchán atentát na zastupujícího øí�ského protekto-
ra R. Heydricha. Po jeho smrti 4. èervna 1942 bylo popraveno velké mno�ství
význaèných osobností. Hoffmann se domníval, �e by se i on stal obìtí a �e mu
tedy pobyt v Terezínì vlastnì zachránil �ivot.

Poèátkem roku 1943 jej komandatura vyzvala, aby pomáhal pracovat v tá-
borové tiskové slu�bì. Domníval se, �e chtìjí zneu�ít jeho jména, aby publiko-
val zprávy o �ivotì v lágru. Byl zcela rozhodnut jít dobrovolnì do Polska, nebo
volit jakýkoli jiný zpùsob smrti. Nakonec vy�lo najevo, �e �lo o pøekládání èes-
kých knih a novin. Tato èinnost byla pozdìji nejdùle�itìj�ím pramenem k �íøení
ilegálních novinových zpráv v lágru.
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Vedle své práce v samosprávì se C. Hoffmann úèastnil také pøípravy pro-
gramù volného èasu. Pøedná�el o èeském básnictví nebo psal kritiky o kultur-
ních událostech v Terezínì. Organizoval divadelní pøedstavení na pùdì jednoho
baráku, aran�oval komorní hudbu pro tzv. kavárnu, nebo inspiroval mladé lidi
k literárním pokusùm. Jeho man�elka pracovala v dietní kuchyni. Nejdøíve �ili
oddìlenì, teprve na jaøe 1944 si smìli zaøídit spoleènou místnost.

V roce 1944 se zhor�il zdravotní stav obou. Irma onemocnìla zá�krtem,
Camill se musel 14. èervence podrobit tì�ké operaci prostaty a zùstal v nemoc-
nici dva mìsíce.

Poslední transport, který odjí�dìl z Terezína do Osvìtimi, pøipravili gesta-
páci na 28. øíjen 1944, tedy na den výroèí vzniku Èeskoslovenska. Výbìr pro-
minentních deportovaných neprovádìlo gestapo, ale rabín Benjamín Murmel-
stein43. Hoffmann byl po operaci velmi zesláblý. Pøesto�e mu lékaøi nabídli, �e
budou za nìj intervenovat u SS, odmítl. Po pøíjezdu do Osvìtimi oba man�elé
Hoffmanovi zahynuli v plynové komoøe.
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doplòuje Hoffmannovy záznamy. Ze zpráv V. Mastného bylo jasné, �e mezi
Wehrmachtem a Rudou armádou existuje tìsný kontakt. Prezident Ed. Bene�
nemohl vìdìt, �e je to kontakt mezi zrádci (s. 107). Pozùstalost V. Mastného
v Archivu Národního muzea.

40 Kvaèek, Robert. Nad Evropou zata�eno, Praha 1966, s. 305�314.
41 Dne 11. 7. 1939 se na ministerstvu zahranièí v Praze uskuteènil rozhovor

odborového rady dr. Tomsy s C. Hoffmannem o jeho èinnosti se státním ta-
jemníkem dr. Otto Meissnerem a Alfredem Rosenbergem. Viz pøíloha è. 4.

42 MUDr. Cecilie Friedmannová zachytila po válce osudy man�elù Hoffmanno-
vých v Terezínì. Viz pøíloha è. 6.

43 Benjamin Murmelstein se narodil r. 1905 ve Lvovì, studoval na univerzitì ve
Vídni, kde promoval r. 1927. Od r. 1931 byl rabínem ve Vídni. Jevil se jako
èlovìk nevlídný a hrubý. Byl uzavøený, obèas míval cholerické záchvaty vzte-
ku. Dìlal dojem brutálního mu�e, ve skuteènosti byl bojácný a zbabìlý. Kon-
cem záøí 1944 dostal od terezínského velitele Karla Rahma rozkaz pøipravit
poslední transport do Osvìtimi.

V èervnu 1945 byl B. Murmelstein vzat do vy�etøovací vazby v Litomìøi-
cích, kde setrval pùldruhého roku. V rozsudku s velitelem tábora K. Rahmem
se uvádí: I kdy� se musí pøipustit, �e Murmelstein pro své zpùsoby nebyl v ghettu
právì oblíben a �e ho mnozí nenávidìli a podezøívali � musí se na základì
aktù pova�ovat za zcela rehabilitovaného. Odjel do Øíma, kde v øíjnu 1989
zemøel. Vrchní rabín ho nenechal pohøbít vedle jeho �eny, ulo�en byl na okraji
høbitova.

Moser, Jonny, Dr. Benjamin Murmelstein � nav�dy obvinìný?, Praha 1992,
s. 87�93.
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OBRAZOVÁ PØÍLOHA

Obr. 1 Camill Hoffmann (1878�1944)
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Obr. 2 Jmenovací dekret min. zahranièí Ed. Bene�e k ustanovení C. Hoffmanna
tiskovým attaché z 10. 5. 1921 (SÚA Praha, fond Prezídium ministerské rady,

è. 742, sign. 13, 21447/39.)
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Obr. 3 Adolf Hitler propùjèuje C. Hoffmannovi 1. 5. 1937 u pøíle�itosti olympiá-
dy medaili 2. tøídy
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Obr. 4 Odborový rada ès. min. zahranièí 11. 7. 1939 poøídil záznam o rozhovo-
ru C. Hoffmanna se státním tajemníkem O. Meissnerem a Alf. Rosenber-
gem o úèasti na øí�ském sjezdu NSDAP v Norimberku 8. � 14. 7. 1936
(SÚA Praha, fond Prezídium ministerské rady, è. 742, sign. 13, 21447/39).
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Obr. 5 �ádost C. Hoffmanna na policejním øeditelství v Praze 1. 12. 1939 o vydání
obèanské legitimace (SÚA Praha, fond Policejní øeditelství v Praze, èj. 606029).
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Obr. 6 Carl Richard Albert Wittig (1900�1982), nacistický agent.

Obr. 7 C. R. A. Wittig pí�e 9. 12. 1947 z Frankfurtu nad Mohanem dr. V. Mastné-
mu, �e hodlá pøijet do Prahy (viz následující strana)

Pøeklad dopisu: Chtìl bych Vám také dopisem podìkovat za pøátelské pozdra-
vy, které jste mi zprostøedkoval pøes pana dr. Schuberta. Byl jsem velmi potì-
�en, �e jste pøe�il Tøetí øí�i a �e jsem � i kdy� jen nepøímo � pøispìl k Va�í
rehabilitaci. Jestli�e poèátkem pøí�tího roku pøijedu do Prahy, bude pro mne
zvlá�tním potì�ením, budete-li mì oèekávat døíve, ne� pojedu na Pra�ský hrad.
O svém pøíjezdu Vás vèas vyrozumím. V pøípadì, �e mi napí�ete, z èeho� bych
se velmi tì�il, prosím posílat Va�i po�tu na èeskoslovenskou misi ve Frankfurtu
nad Mohanem pøes èeskoslovenské ministerstvo zahranièí a ministerstvo obra-
ny, proto�e normální po�tovní spojení pracuje je�tì málo uspokojivì. K vánoè-
ním svátkùm a Novému roku prosím, abyste pøijal má nejlep�í pøání... Vá� Karl
Wittig.
(Archiv Narodního muzea v Praze, fond Pozùstalost vyslance Vojtìcha Mastného.)
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ZUSAMMENFASSUNG

C A M I L L  H O F F M A N N
DICHTER � JOURNALIST � DIPLOMAT
(1878�1944)

Bohumil Èerný

Camill Hoffmann wurde am 31. 10. 1878 in der tschechischen Stadt Kolín
geboren. Er war der jüngste von zwölf Geschwistern. Er studierte an einem
deutschen Gymnasium in Prag sieben Klassen aus und sein Studium hat er an
einer Handelsakademie beendet.

Danach ging er nach Wien, wo er in der Redaktion der linksorientierten Zeit
wirkte. Im Jahre 1904 heiratete er in Wien Irma Oplatková. Im Jahre 1907
wurde die Tochter Edith und 1910 der Sohn Hans Herbert geboren.

Im Jahre 1902 veröffentlichte C. Hoffmann seine ersten Gedichte Adagio
stille Abende. In demselben Jahr übersetzte er mit Stephan Zweig die Texte des
französischen Schriftstellers Ch. Baudelaire Gedichte in Vers und Prosa. Die
zweite Gedichtsammlung Die Vase (1910) war ein melancholisches Bild seiner
tschechischen Heimat. Seitdem gehörte er zu den jungen Wiener Dichtern, die
sich zu dem Schriftsteller Hugo von Hoffmannstahl bekannten.

In den Jahren 1910�1918 arbeitete er in der Redaktion der Dresdener
Neuesten Nachrichten. Er übersiedelte mit seiner Familie nach Hellerau bei
Dresden, wo sich eine künstlerische Gruppe zu deutschem Expressionismus
bekannte. Im Jahre 1912 publizierte C. Hoffmann die Sammlung Deutsche Lyrik
aus Österreich und 1913 Briefe der Liebe (aus dem 18. und 19. Jahrhundert).

Nach dem ersten Weltkrieg übersetzte er Die Weltrevolution von T. G.
Masaryk, das Buch Der Aufstand der Nationen von Ed. Bene�, Geschichte der
Tschechoslowakei von Kamil Krofta und Gespräche mit Masaryk von Karel
Èapek.

Im Jahre 1919 trat C. Hoffmann in diplomatische Dienste der ÈSR ein und
wirkte in der Berliner Botschaft als Presseattaché. Auf Wunsch des Präsidenten
Masaryk hat er eine Zeit dem Redakteur Arne Laurin bei der Gründung der
Prager Presse geholfen.

In der Berliner Botschaft arbeitete er mit den Botschaftern Vlastimil Tusar
(1921�1924), Kamil Krofta (1925�1927), Franti�ek Chvalkovský (1927�1932)
und mit Vojtìch Mastný (1932�1939) zusammen. Als Dichter, Diplomat und
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Mitglied der Deutschen sozialdemokratischen Arbeiter-Partei (DSAP) wurde
er hoch geschätzt.

Nach dem Eintritt von V. Mastný als Botschafter begann C. Hoffmann sein
Politisches Tagebuch 1932�1939 zu schreiben. Im Jahre 1936 wurde er als
Diplomat zur Teilnahme an der Olympiade in Berlin und auch an dem Parteitag
der NSDAP in Nürnberg eingeladen. Später bekam er das Deutsche Olympia-
Ehrenzeichen zweiter Klasse.

In dem Tagebuch beschreibt er viele politischen Ereignisse, seine Hilfe den
verfolgten Künstlern und den politischen Gegnern des Nazismus, sowie die
falsche Bestrebung Hitlers und seiner Emissäre (M. K. Trauttmansdorff und G.
A. Haushofer) um die Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden Staaten.

Politische Verhältnisse in Deutschland wurden immer schlimmer und die
Juden wurdem immer mehr verfolgt. Nach dem Münchner Abkommen kehrte C.
Hoffmann mit seiner Frau nach Prag zurück. Im November 1938 fuhr er nach
London, wo er sein Tagebuch der dort lebenden Tochter Edith übergab. Alle
seine Freunde versuchten ihn zu überreden in England zu bleiben, aber er hat
diese Möglichkeit nicht ausgenützt. Am 31. 1. 1939 wurde er in den Ruhestand
versetzt und am 29. 3. 1939 von der Gestapo über seine Tätigkeit in Berlin
verhört.

Am 22. 4. 1942 wurde das Ehepaar Hoffmann nach Theresienstadt und am
28. 10. 1944 (Jahrestag der Gründung der Tschechoslowakischen Republik)
nach Auschwitz transportiert. Gleich nach der Ankunft in Auschwitz wurden
Irma und Camill Hoffmann, wie auch alle übrigen, in der Gaskammer ermordet.
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ZALO�ENÍ A ÈINNOST NEMOCNICE AL�BÌTINEK NA
NOVÉM MÌSTÌ PRA�SKÉM V 18. STOLETÍ A POHLED
DO NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATØÍ NA STARÉM

MÌSTÌ PRA�SKÉM

Ivana Ebelová

��aby chudé nemocné �enského pohlaví,
ode v�ech opu�tìné, nále�itého o�etøení
tu do�ly a na spasení zkázy nevzaly.�

Podstatná role pøi zøizování zdravotnických zaøízení nového typu nejen
v evropském, ale celosvìtovém mìøítku pøipadla církevním, respektive zvlá�tì
nìkterým øádovým institucím, u nás pøedev�ím øádu milosrdných bratøí1 a al�-
bìtinek2. Zatímco nemocnice milosrdných bratøí slou�ila výhradnì mu�ským
pacientùm, v èeských zemích ji� od samého poèátku 17. století, v Praze potom
od jeho dvacátých let3, samostatná �enská nemocnice a� do poèátku 18. století
ani v Praze, ani v rámci èeských zemí neexistovala. Její vznik spadá teprve do
druhého desetiletí 18. století, kdy byla v roce 1719 na Na Slupi  na Novém
Mìstì pra�ském zalo�ena �enská nemocnice al�bìtinek, v pramenech oznaèo-
vaná, obdobnì jako nemocnice milosrdných bratøí, je�tì jako �pitál.

Pøíchod al�bìtinek do Prahy a zalo�ení nemocnice

První jednání o uvedení øeholních sester do Prahy spadají ji� do roku 1716,
kdy se pøedstavená klá�tera al�bìtinek ve �týrském Hradci obrátila na Karla VI.
s �ádostí o roz�íøení jejich pùsobnosti  do Prahy, kde chybìla bezplatná kvalifi-
kovaná zdravotní péèe o chudé nemocné �eny4. Tu mìly s pomocí lékaøe
a chirurga zaji��ovat (obdobnì jako v nìkterých jejich zaøízeních v jiných ob-
lastech monarchie) právì al�bìtinky, souèástí péèe mìlo být i bezplatné posky-
tování lékù a v pøípadì úmrtí rovnì� zaji�tìní pochování. Dle dochovaných pra-
menù se v�ak panovník stavìl k �ádosti, alespoò zpoèátku, znaènì rezervovanì.
Své odmítavé stanovisko zdùvodòoval existencí dostateèného poètu duchov-
ních institucí, souèástí jejich� èinnosti byla rovnì� sociální a charitativní péèe,
hlavním dùvodem v�ak byly obavy související s finanèním zaji�tìním provozu
�pitálu. My�lenka na zøízení nové instituce nicménì byla zaseta a realizace ne-
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byla tak beznadìjná, jak by se mohlo z panovníkova vyjádøení zdát. Ji�
v následujícím roce 1717 se Karlùv postoj zmírnil a zaèala se øe�it otázka even-
tuelního umístìní nového �pitálu, a sice nejprve s pøedstaviteli Starého Mìsta
pra�ského, na jeho� území ji� jedno zaøízení obdobného typu existovalo, a to
nemocnice milosrdných bratøí. Vzhledem k v podstatì uzavøenému charakteru
Starého Mìsta, který neumo�òoval výrazné roz�iøování zástavby a absenci vhod-
né volné stavební parcely, zde nepøipadala výstavba nového zaøízení v úvahu.
Jedinou zva�ovanou mo�ností tak bylo uzavøení staré synagogy, její vyèlenìní
ze �idovského Mìsta a vyu�ití spolu s okolními pozemky pro úèely nového
�pitálu al�bìtinek5. Zároveò si ji� v tomto roce stanovili staromìst�tí radní pod-
mínky, za nich� by mohly al�bìtinky provozovat svou èinnost. Ty byly vymeze-
ny v podstatì ve tøech základních rovinách �  v rovinì zásobování, finanèního
zaji�tìní a vlastního provozu �pitálu. Ve skuteènosti to znamenalo, �e ve�keré
potraviny by smìly být odebírány pouze ve mìstì, èím� by byl souèasnì podpo-
rován zdej�í odbyt, staromìst�tí mì��ané nesmìli být nikterak zatì�ováni vybí-
ráním almu�en. O jakémkoli prodeji lékù pøipravovaných v nemocnièní lékárnì
lékárnám, provozovaným staromìstskými mì��any, mìly být vedeny záznamy6.
Zalo�ení nového zaøízení zabránil v�ak v této dobì pøedev�ím nedostatek fi-
nanèních prostøedkù, svou roli sehrál i zmínìný rezervovaný postoj panovníka
k dal�ímu zvy�ování poètu øádových institucí ve mìstì. Navrhovaná opatøení,
jimi� staromìstská rada podmiòovala existenci �pitálu, v�ak nezapadla.

Situace se obrátila o dva roky pozdìji, a sice zásluhou Karoliny Justiny hra-
bìnky z Schönkirchen, která se s pùsobením al�bìtinek ve zdravotnictví
a s provozem jejich nemocnièního zaøízení seznámila v roce 1709 ve Vídni. Vy-
øízení ve�kerých formalit nezbytných pro zalo�ení nové øádové instituce v Praze
v�ak trvalo je�tì celých deset let, kdy byly z vídeòského konventu uvolnìny dvì
øádové sestry a uvedeny do Prahy. Nezbytnou podporu, pøedev�ím finanèní,
na�la hrabìnka z Schönkirchen u dal�ích �esti pøíznivkyò øádu, s kladnou ode-
zvou se setkala rovnì� u tehdej�ího arcibiskupa Franti�ka Ferdinanda Khünbur-
ga, na nìho� se obrátila s �ádostí o povolení zøízení nové instituce. Pøesto�e
�ádost byla vyøízena kladnì a arcibiskup projevoval my�lence zalo�ení �pitálu
maximální sympatie a podporu, nará�ely sestry bezprostøednì po svém pøícho-
du z Vídnì na poèátku roku 1719 na øadu pøeká�ek pøedev�ím ze strany stávají-
cích øeholních institucí, obávajících se sní�ení dosavadního pøísunu vlastních
finanèních zdrojù. V pozadí jejich negativního postoje stálo èeské gubernium,
které svùj souhlas se zøízením nového klá�terního konventu podmiòovalo uji�-
tìním, �e èinnost al�bìtinek nikterak (tzn. pøedev�ím ekonomicky) nepo�kodí
ji� existující klá�tery. Zároveò bylo vydáno naøízení, dle nìho� nemìli být pra�-
�tí mì��ané nikterak zatì�ováni vybíráním prostøedkù na podporu nového ústavu.
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I pøes zmínìné pøeká�ky se v�ak hrabìnce z Schönkirchen podaøilo shro-
má�dit nezbytné prostøedky na zahájení provozu nového �pitálu. Její vlastní
vklad, tvoøící základ nadace zalo�ené v kvìtnu roku 1719, èinil 10 000 zl., úro-
ky z této èástky byly urèeny na ètyøi nemocnièní lù�ka a zaji�tìní dvou øádo-
vých sester, které pøi�ly do Prahy je�tì v tém�e roce. Jejich úkolem mìla být
péèe o �est chudých nemocných �en. Bìhem krátké doby se na �kontu� nadace
se�ly dal�í potøebné finance nezbytné na zahájení provozu �pitálu7. Se souhla-
sem panovníka byl ze shromá�dìných finanèních prostøedkù v lednu roku 1722
za èástku ve vý�i 6000 zl. zakoupen od servitù  dùm s kaplí Panny Marie Bo-
lestné a zahradou situovaný na Slupi8, a ji� v kvìtnu tého� roku byl nový kon-
vent slavnostnì vysvìcen arcibiskupem Khünburgem.

Èinnost al�bìtinek se od poèátku jejich pra�ského pùsobení setkávala
s podporou, na úèely zaøízení a zaji�tìní øádových sester se scházely potøebné
finanèní prostøedky, z nich� bylo na poèátku èinnosti �pitálu zøízeno 12 lù�ek.
Díky potøebné finanèní podpoøe pøíznivcù øádu bylo mo�né postupnì roz�iøo-
vat provoz nemocnice. Jen v období od roku 1719 do roku 1760 se se�ly od 26
dárcù, pøedev�ím z øad �lechty a nìkterých  mì��anù, prostøedky ve vý�i více
ne� 60 000 zl. urèené na témìø ètyøi desítky nemocnièních lù�ek9. Kromì toho
se novému zaøízení daøilo postupnì získávat i dal�í prostøedky, z nich� byla
zaji��ována péèe o chudé nemocné (pøedev�ím zaji�tìní  potøebných lékù, jako
napøíklad ji� v roce 1722, kdy se podaøilo  získat na tyto úèely 500 zl.) èi doto-
ván vlastní provoz zdej�í lékárny (kupøíkladu v roce 1728, kdy nejvìt�í èástkou
ve vý�i 1000 zl. pøispìla nej�tìdøej�í fundátorka �pitálu, hrabìnka Vald�tejno-
vá)10. Celkem dosáhly nadace uèinìné v letech 1719�1760 více ne� 130 000 zl.,
z èeho� 49 500 zl. pøipadalo na zaopatøení 22 øádových sester (vèetnì dvou
�lechtického pùvodu)11. Nejvìt�í zásluha nále�í v této souvislosti Marii Marké-
tì hrabìnce Vald�tejnové, rozené Èernínové z Chudenic, z úrokù její� fundace
ve vý�i 24 000 zl., uèinìné roku 1726, mìlo být zaji�tìno dvanáct øádových
sester12.

Pøes ve�kerou snahu v�ak �pitál, pøedev�ím vzhledem ke své znaènì omeze-
né kapacitì, nebyl zdaleka schopen pokrýt nejen vysoký zájem samotných ne-
mocných, ale zvlá�tì reálnou potøebu zaji�tìní péèe o sociálnì slabé pacientky.
Dal�í roz�íøení péèe o nemocné bylo mo�né pouze za pøedpokladu zásadního
zlep�ení prostorových podmínek stávajícího zaøízení. Výstavba nového klá�-
terního areálu vèetnì �pitálu byla nevyhnutelná. Rozhodující úloha pøipadla v této
souvislosti ji� zmiòované Marii Markétì hrabìnce Vald�tejnové, je� poskytla
nezanedbatelnou èást svých finanèních prostøedkù na výstavbu kostela a klá�tera.
Autorem plánù na nový kostel a klá�ter byl Kilián Ignác Dientzenhofer13, blí�e
nespecifikovaný je podíl stavitele Josefa Ignáce Juschky14. Výstavba celého
komplexu kostela, klá�tera a vlastní nemocnice byla zahájena v roce 1724. Jako
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první byla, na základì pøání fundátorky, zahájena stavba kostela, nacházejícího
se v místech pùvodní kaple Panny Marie Bolestné. Ta byla v létì roku 1724
zboøena, stavba nového kostela byla dokonèena ji� následujícího roku a na ja-
øe roku 1726 byl polo�en základní kámen ke stavbì klá�tera, dokonèené v ná-
sledujícím roce. Práce na stavbì vlastní nemocnièní èásti byly zahájeny v létì
roku 1728, dokonèeny o ètyøi roky pozdìji, v srpnu 1732. Tím v�ak stavební
èinnost neustala, pokraèovala více èi ménì plynule a� do roku 1741.

Vzhledem k absenci archivních pramenù, pøedev�ím pamìtí, týkajících se
mj. i stavebního vývoje areálu,  jsme o prùbìhu výstavby  celého klá�terního
a nemocnièního komplexu i dal�ích stavebních úpravách informováni pouze
prostøednictvím star�í literatury, z ní� vychází i stavebnìhistorický prùzkum zpra-
covaný v roce 1994 Olgou Novosadovou15.

Péèe o nemocné

V archivním fondu Al�bìtinky Praha jsou v úplnosti ulo�eny  knihy pøija-
tých nemocných, resp. rejstøíky chudých nemocných, dochované od samého
poèátku zahájení péèe o nemocné, tj. od roku 1720 a� do roku 1921. Z nich je
zøejmé, �e al�bìtinky neèekaly a� na postavení nového klá�terní komplexu, svou
èinnost zahájily témìø bezprostøednì po svém pøíchodu do Prahy. První dvì
pacientky pøijaly k o�etøení ji� na konci roku 1720 (hospitalizovány byly v dobì
mezi 6. listopadem a� 7. prosincem), v následujícím roce èinil poèet pøijatých
16 a v roce 1722 stoupl na 57 hospitalizovaných16. Tento trend se postupnì
zvy�oval i v prùbìhu následujících let, tak�e na poèátku ètyøicátých let 18. sto-
letí èinila roèní kapacita nemocnice více ne� 300 hospitalizovaných, hranice
500 pacientek byla poprvé pøekroèena v roce 1749, ke konci sledovaného ob-
dobí, respektive ji� od sklonku sedmdesátých let, se v nemocnici vystøídalo bì-
hem jednoho roku kolem 1000 nemocných. Postupnì se zvy�ující poèet pøijí-
maných pacientek snad nejlépe vynikne pøi porovnání následujících èísel: za-
tímco do roku 1742 vèetnì se v nemocnici léèilo 3227 osob, do konce roku
1767 se jejich poèet zvý�il na 18 638, co� pøedstavuje zhruba pìtinásobný ná-
rùst ve srovnání s léty 1720�1742. Rovnì� v následujících letech mìl poèet pøi-
jímaných pacientek vesmìs vzestupnou tendenci (viz graf. 1)17.

Nejen na samém poèátku své existence, ale i v letech pozdìj�ích, se �pitál
potýkal s nedostatkem místa. Prostorové mo�nosti nemocnice ani zdaleka ne-
mohly pokrýt zájem o pøijetí, potøeba zajistit léèebnou péèi mnohonásobnì pøe-
vy�ovala lù�kovou kapacitu. V souvislosti se zji��ováním prostorového a per-
sonálního zaji�tìní �pitálu se v roce 1750 obrátili úøedníci fundaèní komise na
pøedstavenou klá�tera s �ádostí o sdìlení základních informací týkajících se jeho
provozu. Dle této zprávy mìla nemocnice k uvedenému roku kapacitu 29 lù�ek,
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Graf 1 � Pøehled poètu pøijatých pacientek v letech 1721�1790  (pøijato a zemøelo)
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dle fundací v�ak mìl být jejich poèet ji� o tøi vy��í, tj. 32 (k roku 1740 mìl �pitál
disponovat 30 lù�ky, k roku 1746 se mìl jejich poèet zvý�it na 31). Je evidentní,
�e ani tento poèet by nebyl dostateèný, nebo� dle té�e zprávy se dále dovídáme,
�e  nìkteré pacientky (patrnì s ménì záva�ným onemocnìním) musely být mnoh-
dy ukládány na zemi18. Poèet sester peèujících o nemocné v roce 1750 klesl
oproti døívìj�í dobì (ve zprávì není pøesný rok èi období uvedeno) z 54 na 46
(vèetnì dvou kandidátek)19. Z dne�ního hlediska by se mohlo zdát, �e vzhledem
k poètu nemocnièních lù�ek se jednalo o poèet více ne� dostateèný. Pøi bli��ím
pohledu na povinnosti sester se v�ak tato skuteènost ocitá v ponìkud jiném svìtle.
V nemocnici se od samého poèátku pøijímaly pacientky souèasnì i k ambu-
lantnímu o�etøení, které probíhalo v blí�e nespecifikovaných prostorách u tzv.
�fortny�, tj. vedle klá�terní brány. K vykonávání této slu�by a k zaji�tìní provo-
zu lékárny (vèetnì pøípravy lékù) bylo vyèlenìno v�dy osm øádových sester.
Kromì vlastní péèe o nemocné v�ak sestry zaji��ovaly chod a provoz celého
zaøízení (vèetnì praní, peèení, vaøení, úklidu a dal�ích nezbytných povinností).
Od zalo�ení nemocnice zde pùsobil jeden lékaø a jeden ranlékaø. Patrnì v roce
1784 (alespoò dle dochovaných úèetních údajù z tohoto roku) se poèet lékaøù
zvý�il na dva, není v�ak zøejmé, zda se nejednalo o zvý�ení tohoto poètu pouze
po urèitou pøechodnou dobu. Kromì lékaøe èi lékaøù a ranlékaøe zamìstnával
klá�ter správce nemocnice, dále dva mu�e na výpomoc pøi vykonávání hrubých
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prací a �eny vypomáhající pøi praní20. Nelze vylouèit, �e tato �zamìstnanecká�
struktura je ov�em ji� star�ího data.

V souvislosti s prostorovými problémy usilovaly sestry o zlep�ení organiza-
ce pøijímání pacientek, a to tak, aby nemocné, zvlá�tì pak ty, o jejich� hospita-
lizaci mìli zájem dobrodinci �pitálu a u nich� nevy�adoval jejich stav okam�ité
pøijetí, byly objednávány pøedem.

Mnohem vìt�í problémy v�ak vyvstaly pøed al�bìtinkami v druhé polovinì
18. století, kdy byl na pøedstavenou øádu opakovanì vyvíjen  tlak na pøijímání
du�evnì nemocných. Tento tlak na roz�íøení nemocnièní péèe i tímto smìrem se
zvlá�tì vystupòoval v sedmdesátých letech, resp. v roce 1778, kdy mìstská rada
i primátor mj. intenzivnì apelovali pøedev�ím na �køes�anskou lásku a dobrotu�
sester al�bìtinek. Vedení nemocnice, respektive pøedstavená øádu spolu
s ostatními sestrami se pøijímání du�evnì nemocných velice bránily. Jako hlav-
ní dùvod  uvádìly pøedev�ím nedostateèné prostorové vybavení  �pitálu, které
stì�í krylo potøebu v�ech tøí pra�ských mìst a v nìm� tak nebylo mo�né hospi-
talizovat ani mimopra�ské pacientky, nato� aby zde byl k dispozici pokoj, kam
by mohly být umis�ovány psychicky choré �eny a péèe o nì by tak nebyla na
újmu ostatním nemocným (�wegen Nachteil der anderen curablen Kranken�).
Svou roli hrály i otázky finanèní � nebyla zøízena �ádná specielní nadace urèená
na zaopatøení du�evnì nemocných, neexistovala ani jakákoli jiná finanèní pod-
pora, z ní� by mohly být hrazeny léky a kvalifikovaný o�etøující personál. Argu-
menty al�bìtinek se nakonec ukázaly jako dostateènì pádné a z návrhù se�lo21.

Ji� vý�e zmínìné knihy pøijatých nemocných, dochované od zalo�ení �pitá-
lu, resp. pøijetí prvních pacientek v roce 1720, vykazují od samého poèátku
pomìrnì jednotnou strukturu vedení zápisù, která se v prùbìhu let precizovala.
Z informací v nich zaznamenaných je tak mo�né získat pomìrnì ucelený obraz
o nemocnosti tehdej�í pra�ské �enské populace v pøíslu�ném období, o one-
mocnìních, s nimi� do tohoto zdravotnického zaøízení pøicházely (by� zde uvá-
dìné diagnózy je nutné brát se znaènou rezervou), dále o vìkové struktuøe hos-
pitalizovaných  a v neposlední øadì i o tehdej�í mortalitì.

Jednotlivé zápisy jsou vedeny chronologicky, u prvních dvou pacientek pøi-
jatých v roce 1720 je uvedeno jejich jméno, datum pøijetí, datum propu�tìní
a diagnóza. Obsahovì toto�ná je i  struktura následujících záznamù (datum pøi-
jetí, jméno pacientky, diagnóza a datum propu�tìní, eventuelnì úmrtí), v�echny
záznamy, vèetnì obou nejstar�ích, jsou prùbì�nì èíslovány. Od poèátku padesá-
tých let 18. století (1751) byly záznamy o hospitalizovaných èi pøesnìji základ-
ní  statistické pøehledy o poètu hospitalizovaných a v rámci toho poètu zemøe-
lých za pøíslu�ný rok pøedávány v�dy poèátkem ledna novomìstskému hejtma-
novi. Ten v�ak ji� od poèátku existence nemocnice vykonával v doprovodu øád-



80

ného lékaøe pravidelné ètvrtletní vizitace, pøi nich� mu byly pøedkládány týden-
ní sumární pøehledy o poètu pøijatých, propu�tìných, eventuelnì zemøelých pa-
cientek. Souèástí  vizitace byla i pravidelná kontrola hospodaøení nemocnice22.

Od roku 1752 se záznamy precizovaly a roz�iøovaly o nìkteré dal�í údaje,
pøedev�ím místo narození, u osob slu�ebných nechybí údaj uvádìjící alespoò
jméno jejich pána a informace o tom, zda pacientka vyhledala o�etøení sama èi
pøi�la na základì doporuèení, v tomto pøípadì je uvedeno jméno pøíslu�né oso-
by. Rovnì� u ovdovìlých �en bývá mnohdy blí�e specifikováno jejich sociální
postavení. Poèínaje záøím následujícího roku pøibývá i údaj o vìku pacientek,
by� zpoèátku ne zcela dùslednì, uvádìný údaj není navíc patrnì v�dy zcela
exaktní, dle znìní záznamu vycházel mnohdy spí�e z odhadu o�etøujícího per-
sonálu. Podle zaznamenaných údajù se vìková struktura pacientek  pohybovala
v rozmezí mezi 10 a� 75 roky, poèet dìtí mlad�ích deseti èi dokonce osmi let byl
minimální. Nejvìt�í poèet hospitalizovaných �en spadal do vìkové kategorie
20�30 a 30�40 let (obdobná vìková struktura byla zaznamenána i v nemocnici
u milosrdných bratøí). K dal�í zmìnì ve zpùsobu vedení záznamù do�lo v kvìtnu
roku 1788. Jednotlivé záznamy jsou v rámci ka�dého mìsíce zapisovány do
následujících rubrik: den v mìsíci, pøíjmení a jméno pacientky, místo narození,
vìk, onemocnìní, datum propu�tìní, eventuelnì úmrtí. V  pøíslu�ném roku jsou
jednotlivé záznamy prùbì�nì èíslovány. Zároveò se na základì naøízení guber-
nia pøe�lo na vedení zápisù nikoli podle kalendáøního, ale vojenského roku (tzn.
v�dy od 1. listopadu do 31. øíjna následujícího roku)23.

Diagnózy, uvádìné v jednotlivých záznamech, jsou pøirozenì daleko vzdá-
leny stávající medicínské praxi, pøedev�ím vzhledem k tehdej�ím omezeným
diagnostickým mo�nostem. V dùsledku to znamená, �e vìt�ina názvù v pra-
menech uvádìných onemocnìní vychází z jejich nejvýraznìj�ích vnìj�ích pro-
jevù, respektive pøíznakù, které mohly provázet celou øadu nejrùznìj�ích, svou
podstatou zcela odli�ných nemocí. Jedno onemocnìní tak mohlo být oznaèová-
no i nìkolika zpùsoby. S pøesnìj�ím vymezením typu, eventuelnì i rozsahu one-
mocnìní, se setkáváme pouze u úrazù èi onemocnìní ko�ních. V tìchto pøípa-
dech je pomìrnì exaktnì uvedeno místo poranìní, respektive lokalizován vý-
skyt ko�ního onemocnìní.

Mezi nejèastìji uvádìné diagnózy patøí pøedev�ím rozlièná horeènatá one-
mocnìní (v pramenech oznaèovaná jako Fieber, hitziges èi kaltes Fieber, even-
tuelnì hitzige Krankheit, apod.), u nich� je, snad pouze s výjimkou tyfu (hitzi-
ges Fieber), urèení skuteèného onemocnìní nejen problematické, ale v podstatì
nemo�né. Dal�í velkou skupinu pøedstavují nemoci za�ívacího traktu (mj. Ma-
genfieber), støevní katary, pøièem� vùbec nejhojnìji jsou uvádìny  �aludeèní
potí�e (verdorbener Magen). Èasto uvádìnou diagnózou je vodnatelnost (Was-



81

sersucht), dále blí�e nespecifikovaná plicní onemocnìní, respektive onemocnì-
ní dýchacího ústrojí. Hojnì jsou zastoupeny i pøesnìji neurèené infekèní a ko�ní
choroby (oznaèované vìt�inou jako vyrá�ky), dále záva�nìj�í onemocnìní èi
spí�e úrazy  hlavy a poranìní konèetin. Mù�eme-li si uvádìné termíny ztoto�nit
se skuteèným onemocnìním, pak výjimkou nejsou ani psotník (Frais), krvácení
do mozku (Schlag), chudokrevnost (Bleichsucht), �loutenka (Gelbsucht), èerné
ne�tovice (schwarze Petetschen). Poèínaje rokem 1771 jsou v knihách nemoc-
ných samostatnì vedeny sumární záznamy týkající se poètu onemocnìní a úmrtí
pacientek pøijatých patrnì se zardìnkami (Frieseln, v záznamech oznaèované
dùslednì jako Friesl), epidemickou skvrnivkou (Petetschen) a bøi�ním tyfem
(hitziges Fieber) (viz graf 2)24. V rámci sledovaného období dosahovala morta-
lita maximálnì hranice 16 %, v nìkterých letech v�ak klesala dokonce pod 10 %.

Graf 2 � Pøehled poètu pacientek pøijatých v letech 1771�1787 patrnì se zar-
dìnkami, epidemickou skvrnivkou a bøi�ním tyfem (pøijato a zemøelo)
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Kromì pacientek pøijímaných k øádné hospitalizaci existovala od poèátku
existence nemocnice øádná ambulantní slu�ba. Ta byla situována v pramenech
do blí�e nespecifikovaných prostorù klá�terní fortny. Zdej�í hlavní pracovní náplò
spoèívala v o�etøování drobnìj�ích poranìní èi ménì záva�ných úrazù nejrùz-
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nìj�ího druhu nevy�adujících hospitalizaci (pøedev�ím horních i dolních kon-
èetin, dále hlavy, krku, hrudníku apod.), patrnì se zde provádìly i ménì nároèné
chirurgické výkony, vydávaly potøebné léky, masti a eventuelnì i jiný nezbytný
zdravotnický materiál. Nejvìt�í mno�ství ambulantnì provádìných zákrokù v�ak
pøipadalo na pou�tìní �ilou a extrakce zubù. Základní evidence ambulantního
o�etøení byla vedena od roku 1735, zpoèátku formou sumárních pøehledù, tzn.
poèet pacientek o�etøených bìhem roku s blí�e nespecifikovaným poranìním,
poèet stomatologických zákrokù a poèet tìch, jim� bylo pu�tìno �ilou (viz
graf 3)25. Poèínaje rokem 1750 do�lo k zásadní kvalitativní zmìnì ve vedení

Graf  3 � Pøehled ambulantnì o�etøených pacientek v letech 1735�1787
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Poranìní

Pou�tìní �ilou

Extrakce zubù

záznamù  o ambulantnì o�etøovaných pacientkách. Záznamy jsou vedeny ji�
nikoli jako roèní, ale mìsíèní, pacientky pøicházející k o�etøení s urèitým dru-
hem poranìním jsou uvádìny jménem, jednotlivá poranìní, respektive úrazy
jsou jasnìji specifikovány. Zpravidla se jednalo o tøi a� ètyøi pøípady poranìní
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mìsíènì (1750). V roce 1751 prùmìrný poèet o�etøených sice vzrostl, zvlá�tì
v první polovinì roku, a sice a� na prùmìrných deset zákrokù mìsíènì, vzestup-
ný trend v�ak nebyl trvalého charakteru, neplatí obecnì pro následující léta,
zvy�ující èi naopak sni�ující se poèet poranìní je nepravidelný. U provedených
o�etøení, respektive extrakcí a pou�tìní �ilou jsou i po roce 1750 nadále vedeny
pouze mìsíèní sumární výkazy. Poslední záznamy o ambulantnì o�etøených pa-
cientkách jsou z roku 1787, poté zápisy tohoto typu konèí. Co stálo v pozadí,
jaká byla pøíèina ukonèení vedení tìchto záznamù, není zøejmé.

Pohled do nemocnice milosrdných bratøí

V souvislosti s  novomìstskou nemocnicí al�bìtinek nebude jistì bez zají-
mavosti alespoò struèný pohled do jejího mu�ského protìj�ku. Staromìstská
nemocnice milosrdných bratøí, urèená výluènì pro mu�ské pacienty, mìla v dobì
svého zalo�ení 14 lù�ek. Rostoucí zájem o zde poskytovanou péèi, a s tím sou-
visející zvy�ující se kapacitní nároky, si vynutily její roz�íøení a pøístavbu kon-
ventu, tak�e do roku 1714 vzrostl poèet lù�ek na dvojnásobek poètu pùvodní-
ho, v polovinì 18. století, v roce 1751, disponovala nemocnice ji� 108 lù�ky,
co� byl bezmála ètyønásobek lù�kové kapacity nemocnice al�bìtinek (viz vý�e)
a stala se tak nejvìt�í pra�skou nemocnicí. Kromì základního lù�kového fondu
zde bylo k dispozici i nìkolik jednolù�kových pokojù opatøených zvlá�tní na-
dací. Tyto pokoje byly zèásti urèeny pro nemocné s vy��ím spoleèenským po-
stavením, osoby duchovního stavu a nemocné èleny øádu, zèásti slou�ily
k hospitalizaci nemocných, je� bylo nutno izolovat (tzn. pacientù s vysoce in-
fekèními onemocnìními, pøípadnì na nì byli umís�ováni umírající). V pøijímá-
ní nevyléèitelnì nemocných se tak nemocnice mj. zásadnì li�ila od nemocnice
al�bìtinek, která mìla být urèena pouze pro pacientky pøicházející s nemocemi
vyléèitelnými èi alespoò vyléèení schopnými. To, �e skuteènost byla dle údajù
o mortalitì zdej�ích nemocných ponìkud odli�ná, je zále�itost jiná a souvisí
nepochybnì s tehdej�ími diagnostickými mo�nostmi, tzn. s otázkou, nakolik bylo
mo�né reálnì pøedem odhadnout záva�nost onemocnìní a stanovit jeho prognózu.

Ka�dodenní péèe o nemocné u  milosrdných byla pøesnì èasovì rozvr�ena,
poèet o�etøujícího personálu na denní i noèní slu�by se odvíjel podle poètu hos-
pitalizovaných a záva�nosti onemocnìní jednotlivých pacientù. Souèástí léèení
byla i medikamentózní léèba, ordinovaná na základì vzájemných konzultací
øádného lékaøe a lékárníka, do jeho� kompetence spadala i pøíprava v�ech pøe-
depsaných lékù. Na lù�kovém oddìlení nemocnice se konaly pravidelné lékaø-
ské vizity, pøi nich� byli jako první prohlí�eni pacienti s nejzáva�nìj�ími one-
mocnìními a postupnì ostatní pacienti a� po ty, jejich� zdravotní stav byl nej-
ménì vá�ný, respektive byl ji� stabilizován. Bìhem vizity pøedepisoval øádný
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lékaø ordinace, podle zdravotního stavu jednotlivých hospitalizovaných urèo-
val diety a v závislosti na charakteru, respektive záva�nosti onemocnìní pøidì-
loval ka�dému z pacientù i o�etøujícího lékaøe (vrchní chirurg, ranlékaø, ad.).
Kontrolou plnìní ordinací a v�ech naøízení øádného lékaøe byl povìøen vrchní
chirurg. Vysoce kvalifikovaná péèe o nemocné u  milosrdných bratøí byla mo�-
ná pøedev�ím díky úzké spolupráci s pra�skou lékaøskou fakultou v oblasti kli-
nické výuky budoucích lékaøù, zvlá�tì od druhé poloviny 17. století.

Oproti nemocnici al�bìtinek se léèba ve zdej�í nemocnici nezamìøovala pouze
na klinicky nemocné. V kvìtnu roku 1769 zalo�il arcibiskup Josef Pøíchovský
nadaci na zaopatøení pìti slabomyslných knì�í. Jeho nadace spolu s nadacemi
dal�ích pøíznivcù øádu se stala základem zøízení zaopatøovacího ústavu pro cho-
romyslné knìze, vybudovaného v rámci øádového konventu na základì dvor-
ského dekretu z 19. bøezna 1783.

Pro období 1631�1713 jsou zevrubnì statisticky zpracovány údaje o hospi-
talizovaných v nemocnici milosrdných bratøí26, pro období následující, tzn. do
roku 1790, je zpracován, obdobnì jako pro nemocnici al�bìtinek, pouze sumár-
ní pøehled poètu hospitalizovaných27.

Nejstar�í dochované záznamy o pøijímání pacientù z nemocnice milosrd-
ných bratøí zaèínají v kvìtnu roku 1631. Stejnì jako u al�bìtinek jsou i ony
vedeny chronologicky, jejich obsahová struktura je v�ak od samého poèátku
zevrubnìj�í. Obecnì obsahují následující údaje: èíslo lù�ka hospitalizovaného,
datum pøijetí, jméno a pøíjmení pacienta, vìk, místo narození, údaj o profesi,
diagnózu, výsledek léèení, datum propu�tìní, popøípadì úmrtí, seznam osob-
ních vìcí (pøedev�ím obleèení), pøípadnì dal�ích vìcí osobní potøeby, pozna-
menány jsou i finanèní prostøedky, je� mìl pacient v dobì pøijetí u sebe, nechybí
údaj o nábo�enské pøíslu�nosti. U nìkterých pacientù jsou uvádìna i jména obou
rodièù, v nìkterých pøípadech i poèet sourozencù.

Záznamy z období tøicetileté války, tzn. let 1631�1648, se vyznaèují èastou,
av�ak vzhledem k neklidné dobì nikterak pøekvapivou neúplností. Mnohdy je
uvádìno pouze datum pøijetí, diagnóza (její absence je v�ak velmi èastá), výsle-
dek léèení, nejsou zaznamenána èísla lù�ek hospitalizovaných, chybí údaje
o vìku, nábo�enské pøíslu�nosti a místu narození. Vojáci pøijatí k hospitalizaci
na pøelomu let 1631�1632 jsou zapsáni pouze formou jmenného seznamu s uve-
dením výsledku léèení (propu�tìn, zdráv èi zemøel). Od samého poèátku tvoøí
souèást protokolù pøijatých nemocných, na rozdíl od al�bìtinek,  samostatnì
vedené jednoduché záznamy o nemocných èlenech øádu (jméno, diagnóza, vý-
sledek).

Obdobnì jako v novomìstské nemocnici al�bìtinek se uskuteèòovaly i zde
vizitace �pitálu, jejich provádìní spadalo do kompetence generálního vikáøe
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pøíslu�né øádové provincie. Konaly se v intervalech dvou a� tøí let, jejich hlav-
ním úèelem byla urèitá kontrola provozu �pitálu, jeho vybavení, personálního
zaji�tìní a celkové úrovnì péèe o nemocné. Hlavní obsah vizitaèních záznamù
tvoøí údaje o poètu hospitalizovaných pacientù za období od poslední vizitace
a o jejich nábo�enské struktuøe.

Dle údajù ve vizitaèních protokolech bylo v nemocnici milosrdných bratøí
v období 1631�1714 hospitalizováno 9360 osob, z toho 7000 z období po tøice-
tileté válce (1649�1714). Pøi sledování poètù hospitalizovaných v letech po
tøicetileté válce jsou patrné nezøídka výrazné disproporce v poètu pøijímaných
pacientù � jejich pokles na stranì jedné mohl pøímo souviset s provádìnými
stavebními úpravami nemocnièního zaøízení, na stranì druhé je patrný vliv one-
mocnìní epidemického charakteru � pravdìpodobnì tyfové epidemie28. Obec-
nì v�ak lze konstatovat, �e poèet pøijímaných pacientù mìl zhruba od �edesá-
tých let 17. století mírnì stoupající tendenci, do roku 1714 dosahoval
v jednotlivých letech maximálního poètu bezmála 350 hospitalizovaných. Po
roce 1716 vzrùstající trend pøijímaných nemocných zvolna pokraèoval,
v jednotlivých letech se jednalo o poèty v rozmezí mezi pìti a� �esti sty hospita-
lizovaných29. Od druhé poloviny tøicátých let 18. století se poèty roènì pøijíma-
ných pacientù pohybují nad 1000 hospitalizovaných, v druhé polovinì 18. sto-
letí dokonce ji� mezi 1400 a� cca 1550 osobami (viz graf 4). Poèet hospitalizo-
vaných tak pøedstavoval do poloviny 18. století ètyø a� sedminásobek v porovnání
s poètem pacientek o�etøovaných v nemocnici al�bìtinek, teprve v prùbìhu druhé
poloviny 18. století  se rozdíl v poètu hospitalizovaných v nemocnici al�bìti-
nek a u milosrdných výraznì sní�il (viz graf 5).

Vìková struktura hospitalizovaných je podchycena opìt pouze pro období
od roku 1631 do roku 1714, nejvíce pacientù (více ne� 50 %) pøipadá na skupi-
nu mezi 20. a 29. rokem, po zhruba stejném procentuálním zastoupení (po té-
mìø 14 %)  vykazují vìkové skupiny od 15 do 19 a od 30 do 39 let, u témìø 10 %
hospitalizovaných vìk není uveden (vìkovì nejvy��í skupina, mezi 90 a� 94
lety èiní pouhých 0,01 %).

Zajímavé je sledovat strukturu jednotlivých onemocnìní. Podrobnì je zpra-
cována opìt jen pro období od roku 1631 do roku 1714, av�ak dle základního
pøehledu provedeného pro léta následující, se ani v dal�ích letech mnoho ne-
zmìnilo. Nejvìt�í skupina je tak zcela bezkonkurenènì reprezentována nejrùz-
nìj�ími horeènatými onemocnìními, následují onemocnìní za�ívacího traktu
a dýchacího ústrojí, dále nejrùznìj�í onemocnìní infekèní, ko�ní, pohybového
aparátu a d. Prùmìrná o�etøovací doba pøedstavovala cca 22 dny. Zatímco mor-
talita v období 1649�1714 dosahovala cca 12�13 %, v období váleèném (1631�
1648) se zvý�ila na témìø dvojnásobek, tj. 22,22 %. Podíváme-li se na období
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Graf 4 � Pøehled poètu pøijatých a zemøelých pacientù v nemocnici milosrd-
ných bratøí v letech 1729�1790
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po roce 1714 (do 1790), nepøesahuje mortalita hranici 16 %, spí�e se pohybuje
v ni��ím pásmu, nejèastìji v rozmezí 12�13 %.

Pokud  se týká sociální struktury hospitalizovaných, tvoøí nejpoèetnìj�í sku-
pinu øemeslniètí tovary�i, dále osoby zamìstnané ve slu�bách svìtských i cír-
kevních èinitelù (lokajové, sluhové, kuchaøi, koèí a d.). Poèetnì nezanedbatel-
nou skupinu pøedstavují studenti a úøedníci, nechybí v�ak ani osoby s vy��ím
vzdìláním vèetnì univerzitního, naproti tomu u al�bìtinek se setkáváme vý-
hradnì se sociálnì ní�e postavenými osobami. Ménì je zastoupeno obyvatel-
stvo pracující v zemìdìlství, více ne� polovinu poètu osob duchovního stavu
tvoøí vlastní pøíslu�níci øádu milosrdných bratøí, nejménì zastoupeni jsou kupci
a obchodníci.
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Graf 5 � Ilustrativní pøehled poètu hospitalizovaných v nemocnici al�bìtinek
a v nemocnici milosrdných bratøí v letech 1729�1790
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Vý�e uvedené údaje nenechávají bezesporu nikoho na pochybách o dùle�i-
tosti a nezbytnosti obou zmiòovaných zaøízení, pøedev�ím z hlediska jejich ka-
pacity a do jisté míry i poskytované odborné péèe na úrovni tehdej�ích lékaø-
ských znalostí. Do budoucna by bylo u�iteèné vìnovat studiu diagnóz u jednot-
livých pacientù nemocnice milosrdných bratøí i pacientek z nemocnice al�bìti-
nek, dále délce jejich hospitalizace i mortality mnohem vìt�í a zevrubnìj�í po-
zornost. Výsledky a jejich vzájemné porovnání by významnou mìrou pøispìly
k poznání nemocnosti tehdej�í, pøedev�ím pra�ské, populace.
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POZNÁMKY

1 Øád byl zalo�en roku 1537 Portugalcem Janem Ciudadem ve �panìlské Gra-
nadì. Do støední Evropy pronikl poèátkem 17. století, zdej�í nejstar�í kon-
vent byl zalo�en roku 1605 ve Valticích. Vìt�ina èlenù øádu byli laici, kteøí
skládali pouze slib o�etøování nemocných. Valtický a posléze i pra�ský kon-
vent se staly souèástí rakouské øádové provincie ustavené v roce 1616, jejím
sídlem byla Vídeò. K dìjinám �pitálu napø. viz Jan Theobald Held, Kurze
Geschichte der Heilanstalt der Barmherzigen Brüder in Prag, Praha 1823
a Benedikt Bogár, Milosrdní bratøi, Praha 1934. Organizaèní struktura, sprá-
va nemocnice a zdravotnický personál vèetnì pracovní náplnì viz Státní
ústøední archiv Praha (dále SÚA), Øád milosrdných bratøí (dále ØMB) 1620�
1953, sign. 2, kn. 2. Ke stavební podobì klá�tera a nemocnice in: Pavel Vlèek
a kol., Umìlecké památky Prahy. Staré Mìsto a Josefov, Praha 1996, s. 490�
493.

2 Koøeny øádu, jeho� náplní je péèe o nemocné �enského pohlaví ve �pitálech
a nemocnicích zakládaných pøi jednotlivých konventech, sahají do 15. století
do Itálie (øád byl potvrzen v roce 1428 pape�em Lvem X.).

3 V Praze byl zalo�en �pitál roku 1620, poté, kdy bratøi získali do svého dr�ení
kapli sv. apo�tolù �imona a Judy vèetnì pøilehlých budov bývalého støedovì-
kého Bohuslavova �pitálu na Starém Mìstì pra�ském.

4 SÚA Praha, Stará manipulace (dále SM), sign. E 23/1/1, kt. 705.
5 Nápad na zøízení �pitálu na úkor staré synagogy se zrodil v souvislosti

s tehdej�ími snahami o redukci poètu �idovského obyvatelstva a èinností �i-
dovské komise zøízené v roce 1714 pøi èeském místodr�itelství a èeské ko-
moøe. SÚA Praha, SM, sign. E 23/1/1, kt. 705.

6 Jako nanejvý� potøebné podporoval zalo�ení nemocnice (vèetnì malé lékár-
ny, v ní� by se výhradnì pro úèely nemocnice pøipravovaly léèebné pøíprav-
ky) i dìkan pra�ské lékaøské fakulty. Souèasnì si vymiòoval dohled nad cho-
dem celého zaøízení. SÚA Praha,  SM, sign. E 23/1/1, kt. 705.

7 SÚA Praha, Al�bìtinky, kart. 2; dtto, kn. 2.
8 Na konci 17. století zde vlastnil svìtící biskup Jan Dlouhoveský z Dlouhé Vsi

letohrádek a vinici, na ní� nechal v roce 1679 vybudovat dùm pro pøestárlé
knìze z duchovní správy a kapli Panny Marie Bolestné (vysvìcena v roce
1681). Poté, co byl dùm z kapacitních dùvodù zru�en a pøenesen do arcibis-
kupem Breunerem novì vybudovaného ústavu na Zderaze, byl prázdný ob-
jekt prodán v roce 1705 øádu trinitáøù. Ti jej o tøi roky pozdìji prodali servi-
tùm, v jejich� dr�ení byl a� do uvedeného roku 1722. In:  Antonín Postøihaè
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� Jaroslav Lenz, Dìjiny klá�tera a nemocnice al�bìtinek v Praze II. Na Slupi,
Praha 1922, s. 6; SÚA Praha, SM, sign. E 23/1/1, kt. 705.

9 V této souvislosti se údaje z dostupných pramenù rozcházejí � podle nìkte-
rých se v dobì od roku 1719 do roku 1760 podaøilo shromá�dit èástku  ve
vý�i 64 700 zl. urèenou na 37 lù�ek (viz SÚA Praha, Al�bìtinky, kart. 2),
podle jiných èinila tato èástka 65 200 zl. na 40 lù�ek (SÚA Praha, Al�bìtin-
ky, kn. 2).

10 SÚA Praha, Al�bìtinky, kn. 2.
11 SÚA Praha, Al�bìtinky, kn. 2.
12 Èástky, z jejich� úrokù mìly být zaji��ovány øádové sestry, se obecnì pohy-

bovaly v rozmezí 1500 a� 2000 zl. na jednu sestru (s výjimkou sester �lech-
tického pùvodu, kde tato èástka èinila 5000 zl. na jednu), ve stejném rozmezí
se pohybovaly i penì�ní prostøedky urèené na jednotlivá nemocnièní lù�ka.
SÚA Praha, Al�bìtinky, kn. 2.

13 Ivana Ebelová (ed.), Zápisná kniha pra�ských stavitelù 1639�1903, Fontes
historiae artium IV, Praha 1996, s. 21.

14 c. d., s. 23.
15 Olga Novosadová, Èp. 448/II, bývalý klá�ter a nemocnice al�bìtinek, staveb-

nìhistorický prùzkum, SÚRPMO, nepublikovaný rukopis, Praha 1994. Zmi-
òované pamìti, zahrnující léta 1719 a� 1798, citované ve star�í  literatuøe,
z ní� bylo èerpáno i pro úèely citovaného stavebnìhistorického prùzkumu, se
ztratily nìkdy v dobì druhé svìtové války èi bezprostøednì po ní. Dále ke
stavebnímu vývoji klá�tera al�bìtinek in: Rù�ena Ba�ková a kol., Umìlecké
památky Prahy. Nové Mìsto a Vy�ehrad, Praha 1998, s. 331�333.

16 SÚA Praha, Al�bìtinky, Prvá kniha nemocných 1720�1742, kn. 20.
17 SÚA Praha, Al�bìtinky, Prvá kniha nemocných 1720�1742, kn. 20; Druhá

kniha nemocných 1743�1755, kn. 21; Tøetí kniha nemocných 1756�1767,
kn. 22; Ètvrtá kniha nemocných 1768�1778, kn. 23; Pátá kniha nemocných
1779�1790, kn. 24.

18 SÚA Praha, Al�bìtinky, kart. 4.
19 Vzhledem ke ka�dodennímu kontaktu s nemocnými byly sestry v mnohem

vìt�ím rozsahu vystavovány nebezpeèí nákazy a onemocnìní, které bylo èas-
tou pøíèinou jejich úmrtí. Toto a nedostateèný pøíliv nových sester (patrnì
i vzhledem k jejich fyzicky nároèné a vyèerpávající práci) pøedstavovalo ostat-
nì i hlavní pøíèinu uvedeného poklesu jejich poètu. SÚA Praha, Al�bìtinky, kart. 4.

20 Dle úètù z roku 1784 èinil roèní pøíjem z úrokù nadace 3342 zl. 40 kr., z nich�
bylo lékaøi, ranlékaøi i správci nemocnice vypláceno po 50 zl., výdaje na léky
èinily v tomto roce 40 zl., na stravu pro o�etøující personál v poètu 50 osob
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bylo vydáno 1952 zl. Zbývající èástka pøipadala na pomocný personál a pro-
vozní re�ii. SÚA Praha, Al�bìtinky, kart. 4.

21 SÚA Praha, Al�bìtinky, kt. 2.
22 SÚA Praha, SM, sign. E 23/1/2, kt. 705. Dle sumárních výkazù zpracováva-

ných pro úèely vizitace a pøedkládaných pøi této pøíle�itosti hejtmanovi se
údaje v nìkterých letech li�í od údajù uvádìných v knihách nemocných. Tak
napøíklad sumáø z roku 1724 udává o více ne� dvacet  hospitalizovaných více
(tj. 99),  naopak výkaz z roku 1727 o ètrnáct ménì (101, z nich� 11 pacientek
zemøelo). Obdobnì tomu je i v nìkterých následujících letech. Za nejpravdì-
podobnìj�í vysvìtlení tìchto rozdílù lze pova�ovat omyl pøi sestavování su-
márních výkazù.

23 SÚA Praha, Al�bìtinky, Pátá kniha nemocných 1779�1790, kn. 24.
24 SÚA Praha, Al�bìtinky, Ètvrtá kniha nemocných 1768�1778, kn. 23; Pátá

kniha nemocných 1779�1790, kn. 24.
25 SÚA Praha, Al�bìtinky, Prvá kniha nemocných 1720�1742, kn. 20; Druhá

kniha nemocných 1743�1755, kn. 21; Tøetí kniha nemocných 1756�1767,
kn. 22; Ètvrtá kniha nemocných 1768�1778, kn. 23; Pátá kniha nemocných
1779�1790, kn. 24.

26 Ivana Firlová, Pøíspìvek k problematice sociální struktury, hospitalizace
a mortality nemocných v nemocnici Na Franti�ku v letech 1631�1714, Do-
cumenta Pragensia 7/2, Praha 1987, s. 356�384.

27 V SÚA jsou ulo�eny prameny k hospitalizaci nemocných v nemocnici milo-
srdných bratøí pouze do roku 1910, knihy pøijatých nemocných po roce 1910
zùstaly ponechány pøímo v archivu nemocnice pro tamní potøebu. Údaje èer-
pány z SÚA, Øád milosrdných bratøí (dále ØMB) � protokoly nemocných
(makuláøe), protokoly nemocných a registra pøijatých nemocných, kn. 449�
463, 505�516, 518, 519, 545, 546. Vzhledem k tomu, �e v sumárních výka-
zech za jednotlivé roky (viz grafické pøílohy) nejsou zahrnuti hospitalizova-
ní èlenové øádu, je skuteèný poèet hospitalizovaných o nìco vy��í, nikoli
v�ak natolik zásadním zpùsobem, aby se tím zmìnil celkový obraz o poètu
pøijímaných pacientù. Jedinou výjimku pøedstavuje rok 1753,  pro který byly
v rámci protokolù pøijatých nemocných k dispozici údaje pouze pro prvních
devìt mìsícù roku.

Období, pro nì� byly údaje sumarizovány, je v pøípadì obou nemocniè-
ních zaøízení vymezeno rokem jejich zalo�ení a zahájení provozu, respektive
nejstar�ími dochovanými protokoly nemocných, a koncem vlády Josefa II.
Pro obì zaøízení pøedstavuje navíc toto období (1631�1790 u milosrdných
a 1719�1790 u al�bìtinek) dobu nejvìt�ího rozkvìtu, poté byl význam obou
zaøízení pozvolna zastínìn novì zalo�enou a dynamicky se rozvíjející v�eo-
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becnou nemocnicí. Z hlediska vedených protokolù se navíc jedná o období,
kdy lze sledovat (zvlá�tì u milosrdných) vývoj struktury jednotlivých zázna-
mù o hospitalizovaných smìrech k jejich precizaci, u milosrdných není v této
souvislosti bez zajímavosti ani období do roku 1648, tzn. období tøicetileté
války.

28 Není bez zajímavosti, �e v dobì morové epidemie v roce 1680, do�lo
k výraznému poklesu poètu pøijatých pacientù, patrnì v dùsledku dodr�ová-
ní hygienických opatøení.

29 Stejnì jako u al�bìtinek byly v nemocnici pøijímáni nemocní i k ambulantnímu
o�etøení, o nich v�ak nebyly vedeny èi nejsou dochovány �ádné záznamy.
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OBRAZOVÁ PØÍLOHA

Obr. 1 Klá�ter a kostel al�bìtinek na rytinì F. B. Wernera z ètyøicátých let
18. století

Obr. 2 Hlavní sál nemocnice al�bìtinek na konci 18. století
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Obr. 3 Podoba klá�tera milosrdných bratøí pøed dostavbou na rytinì F. B. Wer-
nera z ètyøicátých let 18. století

Obr. 4 Hlavní prùèelí klá�tera milosrdných bratøí ve dvacátých letech 19. století
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ZUSAMMENFASSUNG

DIE GRÜNDUNG UND DIE TÄTIGKEIT DES ELISABETHINERINNEN-
KRANKENHAUSES IN DER PRAGER NEUSTADT IM 18. JAHR-
HUNDERT UND EIN ANBLICK INS KRANKENHAUS DER BARM-
HERZIGEN BRÜDER IN DER PRAGER ALTSTADT

Ivana Ebelová

Im Verlauf des 17. Jahrhunderts und besonders im 18. Jahrhundert kam es
zu ausdrucksvollen Änderungen im Bereich der Gesundheitspflege. Neben den
althergebrauchten Spitalen entstanden neue Einrichtungen bezeichnet in
schriftlichen Quellen zwar immer noch als Spitale, in der Wirklichkeit handelte
es sich aber schon um die Krankenhäuser im wahrsten Sinne des Wortes. Als
das erste wurde das Krankenhaus der barmherzigen Brüder am Anfang des
17. Jahrhunderts am Ort des ehemaligen mittelalterlichen Bohuslausspital in
der Prager Altstadt gegründet. Es sollte zur Hospitalisierung von männlichen
Patienten dienen, um einhundert Jahre später kam das weibliche Krankenhaus
der Elisabethinerinnen in der Na Slupi/Sluppergasse in der Prager Neustadt
hinzu. Die Tätigkeit beider dieser Einrichtungen lag nicht nur in der wohltätigen
Sorge um die armen Menschen, sondern in einer wirklichen fachlichen
Behandlung der Kranken, vorwiegend aus den niedrigeren sozialen Schichten,
von dem qualifizierten Personal.

Die Bücher der aufgenommenen Kranken, die vom Anfang (bei den
barmherzigen Brüdern von allem Anfang an) der Gründung beider Einrichtungen
erhalten blieben, die wertvollen Angaben über den Krankheitsstand und die
Sterblichkeit der Prager Population im verfolgten Zeitraum (im 17. und vor
allem im 18. Jahrhundert) über die Altersstruktur der Hospitalisierten; sie tragen
auch zu Erklärung einiger sozialen Aspekte bei. Die angeführten Diagnosen
sprechen dann von dem damaligen Niveau der medizinischen Kenntnisse aus.
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VZÁJEMNÁ KORESPONDENCE EDUARDA ALBERTA
A ANTONÍNA RANDY

Helena Koke�ová

Na leto�ní rok pøipadá dvojí výroèí Antonína rytíøe Randy. Tento zakladatel
moderní èeské právní vìdy, první profesor soukromého práva na èeské právnic-
ké fakultì Univerzity Karlovy, ministr krajan, druhý prezident Èeské akademie
vìd a èlen øady dal�ích odborných institucí a nositel mnoha vyznamenání se
narodil 8. èervence 1834 v Bystøici nad Úhlavou a zemøel 6. øíjna 1914 v Dob-
øichovicích. V èervenci si tedy pøipomeneme 170. výroèí jeho narození a v øíjnu
90. výroèí jeho úmrtí.

V dne�ní dobì se jméno Antonína Randy ztratilo z povìdomí veøejnosti,
i kdy� jej spolu se jmény jeho vnukù Iva a Otakara Kruli�e-Randy nalezneme
v Èeském biografickém slovníku XX. století.1  Nebylo tomu tak v�dy. Pomine-
me-li èetné nekrology, byla osobnost Antonína Randy pøipomenuta v Památní-
ku spolku èeských právníkù V�ehrd vydaném v roce 1918, kdy se slavilo 50. vý-
roèí zalo�ení tohoto spolku. Randovi byly vìnovány èlánky jeho �ákù Jana
Krèmáøe a Karla Hermanna-Otavského a také Krèmáøova vzpomínka na stu-
dentská léta.2  U pøíle�itosti stého výroèí Randova narození byla v roce 1934
nìkolikrát pøipomenuta jeho vìdecká, uèitelská, státnická i organizaèní èinnost.
Dne 28. záøí 1934 byla zasazena jeho pamìtní deska na gymnáziu v Klatovech,
redakcí Randova �áka, tehdy ministra, Jana Krèmáøe byl vydán monumentální
Randùv jubilejní památník.3  V tém� roce vydal Randùv vnuk Otakar Kruli�-
Randa vlastním nákladem seznam Randovy dochované korespondence, kterou
utøídil a regesty opatøil profesor Karel �kába.4  Na impozantní památník navá-
zal v roce 1940 Jaroslav Klika genealogickou prací Rod JUDr. Antonína Randy
a Otakara Kruli�e-Randy, kterou sepsal na popud Otakara Kruli�e-Randy a vì-
noval mu ji k 50. narozeninám.5

Autorem poslední vìt�í Randovy biografie, bohu�el znaènì ovlivnìné do-
bou svého vzniku na poèátku 50. let, je Viktor Knapp.6  Tý� autor uveøejnil pøed
deseti lety èlánek zamìøený pøedev�ím na odborné pùsobení Antonína Randy.7

O dva roky døíve, v roce 1992, pøipomnìl Randovu osobnost Stanislav Balík,
který se soustavnì zabývá dìjinami èeského právnictví.8

Randova �kolní a studijní léta byla spojena s pùsobi�ti jeho otce právníka
v Doma�licích, Bystøici a v Pøe�ticích a s klatovským gymnáziem, odkud pøe-



96

stoupil na pra�ské novomìstské gymnázium. V roce 1852 zaèal v Praze studo-
vat na právnické fakultì, kde v roce 1859 získal doktorát. Aèkoliv se systema-
ticky pøipravoval na univerzitní dráhu, vstoupil nejprve do soudní praxe. Záro-
veò zahájil pøípravu své habilitaèní práce a ji� v roce 1860 se stal soukromým
docentem rakouského práva. Ani ne tøicetiletý se v roce 1862 stal mimoøádným
profesorem právnické fakulty. V roce 1868 dosáhl øádné profesury pro obory
rakouského obèanského, obchodního a smìneèného práva.

Od své habilitace roku 1861 byl Randa jedním z nejhorlivìj�ích pøispìvate-
lù tého� roku zalo�eného èasopisu Právník, v nìm� v prùbìhu let publikoval na
osmdesát prací. V roce 1864 byl jedním ze zakladatelù Jednoty právnické, kde
patøil k nejaktivnìj�ím èlenùm. Od roku 1867, kdy se té� pøipojil k pøispìvatelùm
Riegrova slovníku nauèného, byl pravidelnì volen do funkce prvého námìstka
Jednoty právnické, od roku 1890 byl jejím starostou. Na platformì Jednoty práv-
nické i na nerozdìlené pra�ské univerzitì pøipravoval podmínky k tomu, aby
právnická fakulta èeské univerzity, za její� zøízení horlivì vystupoval v panské
snìmovnì, byla na vysoké odborné úrovni. Za své zásluhy byl v roce 1883 zvo-
len druhým rektorem èeské univerzity po V. V. Tomkovi. Na èeské právnické
fakultì byl také dvakrát dìkanem.

Jan Krèmáø øadil Randu mezi velké národní buditele. �Nebyl sice prvým
pìstitelem právní vìdy jazykem èeským, ba nebyl ani prvým èeským civilistou.
� I èeská vìda právní má své Thamy. Ale teprve literárním vystoupením Ran-
dovým bylo rozhodnuto o dobytí právní vìdy èeskou prací, jemu slu�í dìkovati,
�e èeská právní vìda octla se po boku právní vìdy jiných národù kulturních�.
Jako nejvìt�í z na�ich buditelù i Randa organisujícím èinem mocnì zasáhl do
vývoje na�eho národního �ivota, Èeská universita Karlova Ferdinandova, èaso-
pis Právník, Právnická Jednota, Jednota èeských zálo�en, Právnický sjezd jsou
nejvýznamnìj�ími hesly této organisaèní èinnosti.�9

Témìø v�ichni profesoøi právnické fakulty vze�li z Randovy �koly. Randa
byl skuteènì vychovatelem celé èeské právnické generace. Jak dokládají vzpo-
mínky J. Kaizla, K. Hermanna-Otavského i J. Krèmáøe byl vynikajícím vysoko-
�kolským uèitelem.10  Podle J. Krèmáøe �jeho výklady, dùkladné a naveskrz
jasné, vyznamenávaly se vlastnostmi, jaké ani výkladùm vynikajících uèitelù
nejsou v�dy dány. Dovedly upoutati pozornost a poskytly nejen látku ke studiu,
nýbr� opatøily posluchaèe takovou znalostí, �e dal�í studium hravì se dálo.�11

V Randovì památníku pak Krèmáø uvádí: �Randa byl velkým uèitelem práv. �e
jím byl, to mù�eme poznati z výsledkù jeho èinnosti. Je-li jen nemnohým vyso-
ko�kolským uèitelùm dán údìl vytvoøiti �kolu, Randa mezi nì nále�el. V�ichni
skoro, kdo byli Randovými posluchaèi, vzhlí�eli k nìmu s neomezenou úctou,
jako k velké a skoro neomylné autoritì a není to snad pøepínání, øekne-li se, �e
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�iroké kruhy právnické se dívaly na odklon od názorù Randových jako na sacri-
legium. Jak jsem ji� povìdìl jinde [viz Památník V�ehrdu s. 217 � pozn. H. K.],
bylo jméno Randovo obestøeno jakýmsi nimbem, a nejen v právnických, ale
i v neprávnických kruzích byl se jménem Randovým spojován pøídomek nej-
vìt�ího èeského právníka. Uvá�íme-li pak je�tì, jak pøes �áky Randovy dílo
Randovo pøe�lo na �áky jejich, je nepochybné, �e Randa jako málokdo zasluhu-
je jména hlavy �koly.�12  Randa dosáhl mezinárodního vìhlasu, tak�e byl znám
na vìt�inì evropských univerzit. Byl v�ak také autoritou pøi výkladu práva. O tzv.
�Argumentum dixit Randa�, tj. názor vyslovil Randa, psal v Randovì památní-
ku Franti�ek Rouèek.13

Snahou mého pøíspìvku pochopitelnì není rozbor Randova rozsáhlého díla.
O analýzu jeho hlavních dìl a rozbor metodologie jeho vìdecké práce se poku-
sil Viktor Knapp. Podle Knappa to byla právì jeho metodologie, kterou se nej-
hloubìji zapsal do dìjin právní vìdy nejen èeské, ale i evropské. Randa byl
vzdáleným pokraèovatelem Friedricha Karla Savignyho a bezprostøedním po-
kraèovatelem Josefa Ungera.14

Randovi se dostalo nejvy��ích vyznamenání, uznání odborníkù i odborných
korporací. V roce 1878 mu byl udìlen øád �elezné koruny III. tøídy. V letech
1879�1881 byl èlen státního soudu. V roce 1881 byl jmenován do�ivotním èle-
nem panské snìmovny a øádným èlenem øí�ského soudu. V roce 1882 obdr�el
titul dvorního rady a v roce 1888 mu byl propùjèen èestný znak pro vìdu a umìní.
V bøeznu 1897 obdr�el komturský køí� císaøe Franti�ka Josefa s hvìzdou
a v listopadu tého� roku byl pový�en do �lechtitelského stavu.15  Od ruské vlá-
dy v roce 1880 obdr�el komturský køí� sv. Stanislava. V roce 1888 se Randa
stal pøispìvatelem Ottova slovníku nauèného a obdr�el doktorát honoris causa
na boloòské univerzitì. Ji� v roce 1873 byl zvolen øádným èlenem Královské
èeské spoleènosti nauk a roku 1878 øádným èlenem akademie vìd v Krakovì.
Randa patøil mezi prvních 19 èlenù Èeské akademie vìd a umìní jmenovaných
císaøem Franti�kem Josefem 20. dubna 1890 a od èervence 1890 byl pøedsedou
I. tøídy Èeské akademie vìd.16  Po smrti Josefa Hlávky byl v roce 1908 zvolen
prezidentem Èeské akademie vìd.

Svým politickým zamìøením byl Randa staroèech, dlouhá léta byl èlenem
sboru dùvìrníkù staroèeské strany. Sám v�ak o politickou kariéru neusiloval.
Na pøání císaøe Franti�ka Josefa pøijal v  øíjnu 1904 køeslo èeského ministra
krajana v Koerbrovì vládì, kterou od nového roku 1905 vystøídala vláda Paula
Gautsche. V této funkci zùstal do kvìtna roku 1906. Randovo politické pùsobe-
ní nebylo dosud zhodnoceno. Struèné zmínky jsou roztrou�eny v pamìtech sou-
èastníkù K. Mattu�e, A. Bráfa a A. Pra�áka, jeho jméno se mihne v Pøíspìvcích
k listáøi F. L. Riegra. Jan Krèmáø k Randovu politickému pùsobení taktnì po-
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znamenává: �K úøadu ministra-krajana byl Randa povolán v pokroèilém vìku
sedmdesáti let na podzim 1904. � Randa, pøi�ed do úøadu ministra-krajana po
obratném a temperamentním Rezkovi, jen� ostatnì nakonec také ztratil pùdu
pod nohama, nezvyklý kolbi�ti politickému a navyklý jen vìdecké pracovnì,
uèitelské katedøe a síni soudní [mínìno èlenství v øí�ském soudu � pozn. J. K.],
velmi upøímný a zásadový a snad i trochu dùvìøivý a tì�kopádný, a dojista ne
to, èemu� se øíká machr, mìl posici velmi ztí�enou, zejména i proto, �e politické
pomìry se stávaly stále obtí�nìj�í.�17

Pøi svém konzervatizmu v�ak Randa nebyl zcela nepøístupný novým my�-
lenkám. V první polovinì osmdesátých let 19. století docházel i na schùzky
v Hotelu de Saxe, kde se scházela èást profesorského sboru èeské univerzity
a v prvních letech pøispíval i do Athenaea. Rukopisné boje v�ak znamenaly konec
této spolupráce. Pøesto se Randa o mnoho let pozdìji postavil proti intrikám
v profesorském sboru právnické fakulty v èele s Emilem Ottem a prosadil jme-
nování Josefa Kaizla øádným profesorem.18

Nepopiratelnou zásluhou A. Randy je, �e vytvoøil èeskou vìdu obèanského
práva a svým dílem vychoval generaci vynikajících èeských specialistù na ci-
vilní právo i komercialistù, kam patøili Josef Stupecký, Emanuel Tilsch, Jan
Krèmáø, Emil Svoboda, Bedøich Andres, Karel Herman-Otavský, Arno�t We-
nig a dal�í.19  Kromì toho mìl lví podíl na znovuzøízení èeské univerzity a na
organizaci èeského právnictva. Randovo místo mezi èeskými právníky bylo pro
Krèmáøe dùvodem k tomu, �e ho nazval otcem èeských právníkù.20

Antonín rytíø Randa zemøel v prvním roce svìtové války 6. 10. 1914
v Dobøichovicích. Jeho pohøeb se konal na Slavínì 9. øíjna. Pozùstalost Antoní-
na Randy je v souèasné dobì ulo�ena na tøech místech. V roce 1956 byla pozù-
stalost rodiny Kruli�ovy-Randovy pøedána do Státního ústøedního archivu, kde
byla zpracována a v roce 1957 byl vydán její inventáø.21  Dal�í èást osobního
fondu Antonína Randy je ulo�ena v jednom archivním kartonu v Literárním ar-
chivu Památníku národního písemnictví a obsahuje vedle osobních dokladù,
korespondenci a tisky. V poboèce Státního oblastního archivu Plzeò v Klatovech
je ulo�ena dal�í èást fondu Antonína Randy, jeho� souèástí je Randova kore-
spondence, tiskopisy, tisky a výstøi�ky.22

Co mìl Antonín Randa spoleèného s druhým protagonistou korespondence
profesorem vídeòské lékaøské fakulty Eduardem Albertem? Oba pøedstavovali
�pièky ve svém oboru, byli vynikajícími vysoko�kolskými uèiteli a zakladateli
moderních smìrù � Albert byl a je pova�ován za zakladatele moderní èeské
chirurgie, Randa za zakladatele moderní èeské právní vìdy, oba vychovali no-
vou  generaci vìdcù. Oba získali vysoké spoleèenské postavení a doèkali se
øady domácích i zahranièních ocenìní a pøesto se v�dy nepokrytì hlásili ke své-
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mu èe�ství. Oba sehráli dùle�itou roli pøi konstituování èeské univerzity v Praze,
i kdy� Randovy zásluhy o ni byly pochopitelnì mnohem vìt�í. Politickým za-
mìøením byli oba stoupenci staroèeského smìru v èeské politice, Albert více
kritickým ne�li smíølivý Randa, sami v�ak o politickou kariéru neusilovali. Al-
bert se zámìrnì dr�el v pozadí, vysvìtlujíce svou zdr�enlivost svým postave-
ním ve Vídni, pøesto se o politiku a zvlá�tì èeskou politiku v�dy �ivì zajímal
a ve vypjatých situacích do ní zasahoval. Není proto divu, �e politika byla èas-
tým tématem jejich rozhovorù pøi setkáních ve Vídni èi v Praze a odrazila se
i v jejich korespondenci.

Zájemce o �ivotopis Eduarda Alberta musím odkázat na dosud nepøekona-
nou monografii Arnolda Jiráska, je� poprvé vy�la v roce 1941 a podruhé v roz-
�íøeném vydání v roce 1946.23  O Albertovu monografii se ve stejné dobì poku-
sil i Josef Svítil, obvodní lékaø v Novém Mìstì na Moravì pou�ívající umìlec-
ký pseudonym Jan Kárník.24  Výsti�né hodnocení obou publikací podal èlovìk
nad míru povolaný � Josef �usta. Svoji recenzi pro Èeský èasopis historický
napsal ji� v roce 1941. Proto�e èasopis byl za války zastaven, vy�la tiskem a�
v roce 1946.25  U pøíle�itosti stého výroèí Albertova úmrtí vzpomnìlo svého
významného rodáka mìsto �amberk. V záøí roku 2000 byla v Mìstském muzeu
otevøena výstava a uspoøádána konference. Muzeum také vydalo popularizaèní
kní�ku man�elù Pírkových vìnovanou E. Albertovi.26

Záslu�ná práce A. Jiráska má podstatnou vadu � zcela nedostateèný po-
známkový aparát. Jirásek, povoláním lékaø a nikoli historik, se spokojil pouze
se seznamem literatury uveøejnìným na konci publikace a podìkováním tìm,
kteøí mu s pøípravou monografie pomáhali. V textu literaturu, z ní� èerpá, neci-
tuje vùbec a nebo zcela nedostateènì. Toté� platí i o u�ívání pramenù. Navíc za
více ne� 60 let, které uplynuly od prvního vydání jeho monografie, se výraznì
zmìnilo ulo�ení Albertovy pozùstalosti. Mnohé materiály ulo�ené tehdy
v soukromých rukách pøe�ly do archívù a muzeí, k pøesunùm do�lo i v rámci
jednotlivých institucí. Dnes je Albertova pozùstalost, stejnì jako Randova, ulo-
�ena na tøech místech. V Literárním archivu Památníku národního písemnictví
v Praze, ve Státním okresním archivu v Ústí nad Orlicí a v Mìstském muzeu
v �amberku. Èást materiálù týkajících se osobnosti E. Alberta i nadále zùstává
v soukromí.

Korespondenci E. Alberta daroval v roce 1902 Knihovnì Národního muzea
Georg Albert, jediný syn Eduarda Alberta, s podmínkou, �e bude otevøena a� za
tøicet let. Albertova odeslaná korespondence je pak rozeseta v øadì archivù
a muzeí po celé republice a v zahranièí. Jen její malá èást byla vydána tiskem.27

První soubor vzájemné korespondence a sice korespondence E. Alberta
s Jaroslavem Vrchlickým uspoøádal poèátkem 50. let Bohuslav Knoesl, aè zá-
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jem o její vydání mìl u� døíve A. Jirásek.28  Jaroslav Jedlièka ve spolupráci
s Janem Havránkem pøipravil poèátkem 70. let edici vzájemné korespondence
E. Alberta s Jaroslavem Gollem. V roce 1999 vydala korespondenci E. Alberta
a Gustava Eima H. Koke�ová.29  V souèasné dobì jsou touto autorkou do tisku
pøipraveny edice vzájemné korespondence E. Alberta s Antonínem Rezkem,
Karlem Kramáøem a Josefem Kaizlem. Edice jsou doplnìny pøíspìvkem
k Albertovu �ivotopisu, který se pokou�í dosavadní poznatky shromá�dìné Ar-
noldem Jiráskem prohloubit a na základì nových zji�tìní upøesnit.

Albertovo mecená�ství pøipomnìla u pøíle�itosti stého výroèí zalo�ení Èes-
ké akademie vìd Ludmila Hlaváèková.30  Ne�li se Albert mohl stát podporova-
telem øady èeských vìdcù a spisovatelù, musel z �amberka, kde se 20. ledna
1841 narodil v rodinì hodináøe Franti�ka Alberta, ujít dlouhou cestu. Tato cesta
vedla pøes gymnaziální studia v Rychnovì nad Knì�nou a Hradci Králové, kde
se spøátelil s Jaroslavem Gollem, Franti�kem �emberou a Josefem Èerným, poz-
dìj�ím øeditelem gymnázia v Roudnici nad Labem, na vídeòskou univerzitu.
Zde byli Albertovými uèiteli Josef Hyrtl, Karel Rokytanský, Johann Dumrei-
cher a Josef �koda. Dne 22. ledna roku 1867 byl Albert promován na lékaøe,
chirurgický doktorát slo�il v roce 1869. V tém� roce nastoupil na I. chirurgic-
kou kliniku, kde se stal Dumreicherovým asistentem. Habilitoval se v roce 1872
a 23. záøí 1873 byl jmenován øádným profesorem chirurgie a pøednostou chirur-
gické kliniky a operaèního ústavu v Innsbrucku, kde setrval do února roku 1881.
Zde uzavøel do�ivotní pøátelství s tyrolským místodr�itelem, pozdìj�ím pøedse-
dou vlády Eduardem Taaffem a jeho rodinou. Taaffe se také zaslou�il o Alberto-
vo jmenování pøednostou I. chirurgické kliniky ve Vídni, kam jej jako svého
nástupce doporuèoval i profesor Dumreicher.

Kdy� se zaèalo pøipravovat obnovení èeské univerzity, projevoval Albert
zájem o práce, které s tím souvisely. Tento zájem neutuchl ani ve chvíli, kdy
bylo jasné, �e do Prahy nebude povolán a pøednost dostane nevýrazný profesor
Vilém Weiss.31  Je�tì pøedtím, v roce 1879, za�il Albert velké zklamání po té, co
se vá�nì uva�ovalo o jeho kandidatuøe na poslance øí�ské rady. Díky pletichám
se Albert kandidatury zøekl a podruhé jej ke kandidatuøe v Èechách nikdo ne-
pøesvìdèil. Pøesto by bylo naivní domnívat se, �e byl apolitickou osobou. Ote-
vøenému anga�ování v politice se ale napøí�tì bránil. Pøesto právì z korespon-
dence víme, �e jej politická situace nenechávala chladným ani v dal�ích letech
a v�dy �ivì reagoval na její zmìny.

Jako vìnoval pozornost zøízení èeské univerzity, peèlivì sledoval konstitu-
ování Èeské akademie vìd a umìní a pøedev�ím postup pøi sestavování jejího
èlenstva. I zde za�il nejedno rozèarování. Pøesto na èetné domluvy do akademie
vstoupil a u pøíle�itosti slavnostního zahájení její èinnosti vystoupil s pøedná�-
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kou O dvou svìtech.32  Jeho kritiky a èetné sarkastické poznámky k øadì akade-
mikù jsou zachyceny nejen v korespondenci s J. Vrchlickým, M. Èervinkovou-
Riegrovou, ale i v korespondenci s G. Eimem, A. Rezkem, T. G. Masarykem
a èásteènì i A. Randou.

Ve Vídni se rychle roz�íøila Albertova soukromá praxe. Mezi jeho pacienty
patøili mimo rodinu hrabìte Taaffa a kní�ete Windischgraeze také pøíslu�níci
panovnického rodu. Kromì toho léèil F. L. Riegra, K. Kramáøe, J. Kaizla,
G. Eima, B. Pacáka, J. Luke�e a øadu jiných. Vedle svého pùsobení na univerzi-
tì, kde vychoval Albert øadu odborníkù, pokraèoval ve své odborné spisovatel-
ské èinnosti, jezdil na lékaøská koncilia i mimo hranice rakousko-uherského
mocnáøství. Aktivnì se úèastnil øady lékaøských sjezdù, naposledy XIII. mezi-
národního lékaøského sjezdu v Paøí�i v srpnu 1900, kde zastupoval rakouskou
vládu a vystoupil s pøedná�kou o struktuøe kosti lidské a zvíøecí. Do Paøí�e
pøijel z Londýna, kde byl jmenován èestným èlenem Royal College of Surgeons
of England.

S rostoucím vìdeckým vìhlasem stoupalo i Albertovo spoleèenské postave-
ní. V roce 1886 byl povolán do nejvy��í zdravotní rady, v prosinci roku 1887 se
stal dvorním radou, v lednu 1892 mu císaø udìlil rytíøský køí� Leopoldova øádu
a 12. ledna 1895 byl jmenován do�ivotním èlenem panské snìmovny. Sezení
panské snìmovny se Albert úèastnil jako èlen pravice. Poprvé v ní promluvil,
kdy� se jednalo o zru�ení kolejného, a naposled 6. bøezna 1900, kdy se jednalo
o programu Koerbrovy vlády. Nemá tedy pravdu Josef Pení�ek, kdy� tvrdí, �e
zde Albert vystoupil pouze jednou a to ve zdravovìdné otázce.33

Aèkoli byl Albert zcela vytí�en prací na klinice, pøedná�kami a soukromou
praxí, v�dy si na�el chvilku na pøátele, se kterými se buï scházel ve vyhlá�e-
ných vídeòských podnicích Riedhof a Kaiserhof, èi je zval k sobì domù.
V Albertovì prostorném bytì na rohu Maximilianplatz a Frankgasse tak postu-
pem doby vzniklo jakési kulturnì-politické centrum, do kterého si na�el cestu
ka�dý, kdo v èeské spoleènosti nìco znamenal èi o vìt�í význam a uznání usilo-
val.34  Pøátele zval Albert také do rodného �amberka, kde si v letech 1888�
1889 nechal postavit vilu a vybudoval rozlehlou zahradu.35  Lásku k rodnému
kraji vyjádøil i v pracích o Prokopu Divi�ovi, v pìti se�itech Pamìtí �amberec-
kých a té� ve dvou pracích o èeských bratøích v Kunvaldì a v �amberku. Èeské
poezii pomohl pøekonat jazykovou bariéru svými pøeklady do nìmèiny.36

Albertovy styky dokládá jeho rozsáhlá korespondence. Mezi adresáty na-
lezneme nejen celou plejádu èeských vìdcù, umìlcù a politikù, ale i rakouských
a nìmeckých lékaøù a politikù, nechybí mezi nimi i nìkolik ministerských pøed-
sedù. Zcela souhlasím s tvrzením profesora Jiráska, �e �korespondence Alber-
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tova je sama pro sebe opravdovým dílem, zrcadlícím velmi dobøe a nìkdy dù-
kladnì osobnost Albertovu�.37

O èem vypovídá korespondence E. Alberta s A. Randou?

 Ve Státním ústøedním archivu se v rodinném archivu Kruli�-Randa zacho-
valo 7 dopisù E. Alberta z let 1880�1900 a nav�tívenky Albertova syna Georga
a Marie Albertové, man�elky E. Alberta. Koncept dopisu E. Alberta z èervna
1890 urèený Antonínu Randovi je ulo�en v osobním fondu E. Alberta v LA
PNP jako koncept Albertova dopisu neznámému. Podle rukopisného pøípisu
Georga Alberta na obalu �lo pùvodnì o pøílohu k výmìnì dopisù s Janem Ge-
bauerem a Karlem Mattu�em. V Randovì fondu v poboèce Státního oblastního
archivu Plzeò v Klatovech, stejnì jako ve fragmentu jeho fondu v LA PNP,
Albertova korespondence ulo�ena není.38  Ve fondu E. Alberta v LA PNP je
ulo�eno i 6 dopisù A. Randy E. Albertovi z let 1880�1900. Spoleènì s dal�ími
dopisy je Knihovnì Národního muzea daroval Georg Albert. Ten nakonec vy-
hovìl �ádosti Marie Gebauerové a dovolil otevøít otcovu pozùstalost ji� v roce
1925. Na seznamu Randových dopisù E. Albertovi sepsaném Georgem Alber-
tem je pøípis tu�kou: �Srovnáno pøi otevøení a shledáno v poøádku. Dr. Volf.�
Vzájemná korespondence A. Randy a E. Alberta nebyla dosud publikována.

První nám známý dopis z jejich vzájemné korespondence je Albertùv dopis
psaný v Innsbrucku 21. kvìtna 1880. Albert v nìm litoval, �e za svého pobytu
v Praze nemìl mo�nost se s A. Randou setkat. V Praze Albert vystoupil na
I. sjezdu èeských lékaøù se slavnostním projevem O theorii a praxi studia na
fakultách vysokých �kol, ve kterém se vyslovil pro vznik èeské univerzity. Také
Randa ve své odpovìdi vyjádøil politování, �e nemìl mo�nost se s Albertem
pozdravit, a poslal Albertovi svoji soukromou adresu. Zdvoøilostní korespon-
dence pokraèovala i v roce 1881, kdy Randa Albertovi blahopøál k jeho jmeno-
vání profesorem na vídeòské univerzitì a vyslovil nadìji, �e i tak svému náro-
du, jeho� je chloubou, prospìje. Dopis uzavøel pøáním: �Vychovejte nám gene-
raci mladých docentù!�39

Dal�í korespondenci máme k dispozici a� pro rok 1889. Tehdy mìla ji� in-
timnìj�í charakter, pisatelé si tykali a psali si o aktuálních otázkách hýbajících
èeským vìdeckým a politickým �ivotem. Na prvním místì to byla otázka jedná-
ní realistù se staroèechy, ve kterém mìl Albert úlohu rádce a jednal jako �vir
boni officii�.40  Vyu�íval pøitom svých dobrých vztahù s F. L. Riegrem, jeho
dcerou Marií Èervinkovou-Riegrovou, ale i s Josefem Hlávkou a èeskými po-
slanci na øí�ské radì.

Jednání realistù se staroèechy zahájená poèátkem roku 1889 byla záhy pøe-
ru�ena. Po únorových èláncích v èeském a nìmecky psaném tisku, kde se opìt
otevøel starý spor o rukopisy a ventilovaly se animozity s ním spojené, si Ran-
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da, profesor právnické fakulty, na ní� ve dnech 15. a 17. února 1889 do�lo
k ovacím Masarykovi a Kaizlovi, zaèal pøedvolával studenty k výslechùm. Dì-
kan Jiøí Pra�ák pak poslal Masarykovi úøední pøípis a nad Masarykovou odpo-
vìdí se univerzitní právníci v èele s E. Ottem dohodli vyzvat Masaryka, aby
poslal opravu do Èasu a Bohemie, které zveøejnily záznam jeho dìkovných slov
za projevy studentských sympatií v Karolinu. Masaryk ve svém vyjádøení zre-
kapituloval celou událost a dodal, �e si ji nemohl vylo�it jinak, ne� jako souhlas
studentù s jeho spisovatelskou a uèitelskou èinností, prùbìh ovace oznaèil za
mírný a dùstojný a vytkl, �e �jeden pra�ský list� referoval velmi nevìcnì a ne-
spravedlivì. Tato situace je velice dobøe zachycena v korespondenci T. G. Ma-
saryka a Eduarda Alberta z poèátku roku 1889 a èásteènì se odrá�í i v dopisech
E. Alberta a A. Randy z kvìtna roku 1889.41

Intenzita písemných kontaktù mezi E. Albertem a T. G. Masarykem a J. Kai-
zlem v této dobì dosahovala vrcholu. Albert doporuèoval, oè mají realisté usi-
lovat pøedev�ím. Masaryk Alberta prùbì�nì zpravoval a opakovanì �ádal o pøí-
mluvy u F. L. Riegra, M. Èervinkové-Riegrové, J. Hlávky. O tìchto schùzkách
pak Albert Masaryka informoval, ten psal Albertovi o intrikách J. Kvíèaly.42  Ji�
v únoru 1889 nastal zvrat v jednáních, který vyvolaly èlánky uveøejnìné ve
Slavische Warte, Èasu a Presse, na které reagovaly staroèeské i mladoèeské
listy a pøedev�ím Èech, za jeho� útoènými úvodníky se skrýval J. Kvíèala. Také
tyto polemiky v denním tisku jsou zaznamenány v Albertovì korespondenci
s Masarykem a Kaizlem.43  Poèátkem února 1889 Albert Masarykovi psal, �e
byl u Riegra na náv�tìvì a ten mluvil o Masarykovi s uznáním. Radil proto
Masarykovi, aby psal Riegrovi pøímo. Albert doufal, �e se jednání obnoví, záhy
se v�ak pøesvìdèil, �e tato snaha je marná.44

I kdy� byla jednání pøeru�ena, neustával Albert ve své agitátorské èinnosti.
Pøi vzájemných náv�tìvách pùsobil na F. L. Riegra, jeho dceru Marii Èervinko-
vou-Riegrovou, na Antonína Steidla a dal�í poslance. Pøesvìdèoval je o nepra-
vosti rukopisù a vysvìtloval cíle realistù. Masaryk informoval Alberta o dopisu,
který mu zaslal poèátkem bøezna 1889 dìkanát èeské právnické fakulty. Podle
Masaryka tím chtìli zastra�it nejen jeho, ale i studenty. Dopis zaslal Masaryk
Albertovi i s konceptem své odpovìdi senátu a pozdìji mu referoval o tom, �e
ho akademický senát vyzval, aby poslal opravu do Èasu a Bohemie, které pøed-
tím zveøejnily záznam jeho dìkovných slov za projevy studentských sympatií
v Karolinu.45  Albert Masarykovi ve své odpovìdi napsal, �e zpráva o jednání
dìkana právnické fakulty ho naplnila pøímo o�klivostí.46

O �narovnání� se Albert pokou�el i prostøednictvím Antonína Randy, vùdèí
osobnosti èeské právnické fakulty. Jak vyplývá z kontextu, ani zde nemáme
zachovány v�echny dopisy, které si vymìnili. Randùv dopis z 28. kvìtna 1889
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je toti� odpovìdí na nám neznámý dopis E. Alberta. Randa se v nìm vrací
k problematice sporù o rukopisy, k úloze jednotlivých protagonistù v nìm
a k únorovým èlánkùm v tisku, které jen potvrdily to, �co nám dále dozírajícím,
chladným pozorovatelùm nikdy nebylo pochybno, toti� �e boj o R[uko]p[is]
kr[álovédvorský] byl jen pøedehrou a leckterým jen prostøedkem slou�ící
k utváøení strany ve sborech profesorských a v politice�. Vadilo mu, �e agitace
se vnesla i mezi studenty, co� podle nìho podrývalo kázeò i autoritu profesorù.
Pøesto se nevzdával nadìje na urovnání ��alostných� pomìrù ov�em nikoli hned
ale v budoucnosti. �Musíme vyèkati klidnìj�í doby, a� vá�nì se uti�í, a� pøesta-
nou osobní øevnivosti a osobní útoky, a a� se � setøe ráz politický.�47  Albert
odpovìdìl vzápìtí, a proto�e podle vlastních slov studoval dùkladnì prùbìh
celého sporu na univerzitì, s Randou v nìkterých bodech polemizoval. Podle
jeho pøesvìdèení nebyla kritika pìstovaná Athenaem �ádným zlem, nebo� �kri-
tiky vìdecké musí býti�. Jako pøíklad uvádìl, �e ve Vídni vychází pìt lékaø-
ských èasopisù s velice ostrými kritikami profesorù a nikdo to nechápe jako
poru�ení akademického ducha. Na to si mìl zvyknout nejen rektor pra�ské uni-
verzity Matou� Talíø, ale i Martin Hattala. V Praze se podle Alberta nemìøilo
jedním loktem. �Kdy� profesorùm Gebauerovi a Masarykovi a jejich druhùm
bylo spíláno veøejnì a� hanba � proè pak se tu neozval nikdo, �e akademický
duch je ohro�en?� polo�il Randovi sugestivní otázku. Také V. V. Tomek, jeho�
zásluhy o èeské dìjiny nepopíral, �se nemìl pou�tìt do vìcí, kterým nerozumí�.
Podobnì kriticky soudil i o J. A. Helfertovi a J. Jireèkovi, který se �v gramatice
staré Gebauerovi ani nevyrovná�. Prùbìh rukopisného sporu ho prý pouèil o tom,
�e �na stranì realistù byla pøesná vìda, ostrovtip, dùmysl: na stranì obhájcù
nejapnos�, nedostatek vìdecký a �erednìj�í je�tì vlastnosti, obzvlá�tì v�ak ka-
ceøování, choutky po pronásledování atd. atd.�. Z realistù jmenoval T. G. Masa-
ryka, od kterého �sly�el vìci pozoruhodné�, J. Golla, kterého znal z doby gym-
naziálních studií, È. Strouhala, A. Seydlera, který pocházel také ze �amberka, a
J. Gebauera, se kterým se osobnì poznal koncem roku 1888 v Praze. Psal, �e k
tìmto mu�ùm má �nejvìt�í úctu, jak co se vlasteneckého jich smý�lení, tak co
charakteru a vìdecké zpùsobilosti týèe�. Byl pøesvìdèen, �e smìr, za kterým
jdou a zpùsob, jakým si vedou, je pozoruhodný. Stejného pøesvìdèení byli i
�mnozí vynikající Èechové vídeò�tí, ponìvad� se na to díváme zdaleka a máme
chladné èelo; nemáme horkosti�. Dále se Albert rozepsal o èeské politice obec-
nì a vyjádøil pøesvìdèení, �e se staroèeská strana nedovede regenerovat a �e
z vnitøní krize �koøistiti budou mladí�. Krizí a du�evním úpadkem byla podle
nìho vinna jak staroèeská tak mladoèeská �urnalistika, jen�e ta byla �ikovnìj�í
a pru�nìj�í. Sám realistùm radil, aby nevstupovali do politiky, ale aby �hledìli
vypìstovat mysl vzdìlaných Èechù�, aby bojovali proti frázím, fikci, jalovosti,
nedbalosti a povrchnosti.48
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O velikonocích roku 1889 byl Albert v Praze a se�el se zde s realisty.49

K dal�í schùzce do�lo v èervnu na svatodu�ní svátky v �amberku, kde bylo do-
hodnuto, �e realisté zatím veøejnì nevystoupí.50  Tuto dohodu záhy poru�il
J. Kaizl, kdy� se rozhodl na vlastní pìst kandidovat do Èeského zemského snì-
mu. Masaryk tehdy Alberta �ádal, aby Kaizlovi napsal, co� Albert odmítl. Mís-
to na Kaizla pùsobil Albert poèátkem èervence 1889 na Antonína Randu.
V nedatovaném dopise E. Alberta T. G. Masarykovi napsaného na poèátku èer-
vence 1889 tak máme zachycen nejen Albertùv pohled na Antonína Randu ale
zprostøedkovanì i Randovy názory v daném období. Albert Masarykovy psal:
�Vèera a pøedevèerem jsem dlouho a dopodrobna rozmlouval s Randou. Mnì
ten èlovìk je posud problémem a sice problémem dosti zajímavým a vá�ným.
Prvý den, zdálo se mi, �e jsem jej svou ostrostí a prudkostí trochu zarazil a snad
poranil; av�ak druhého dne se v�e vyrovnalo. Nehledì k jeho odbornické veli-
kosti, která je mimo v�ecky pochybnosti, jest mi problémem proto, �e se
v názorech veledùle�itých srovnává nejen se mnou ale i s Vámi, èeho� netajil.
On pokládá spor o rukopisy za vìc rozhodnou ale je pøece proti Gebauerovi
jaksi nepøíznivého smý�lení a nevá�í si Gebauerovy velikosti. Patrnì z toho, co
jsem v tomto smìru rozmlouval, vycházelo, �e on o vìci nemá ani nejmen�ího
úsudku a �e je pod vlivem insuflací takových, které Gebauerovy výzkumy po-
kládají za pochybné a je�tì nedokázané. On v té pøíèinì z neznalosti vìci je�tì
vìzí i v tom omylu, �e pokládá Tomka za èlovìka, jen� zná starou èe�tinu. Na-
èe� jsem mu ov�em odpovìdìl: ,Tomek neumí ani staroèesky deklinovat a kon-
jugovat a to má býti znalec?� On mi nevìøil, domnívaje se, �e Tomek, jsa ètená-
øem starých listin, musí umìt staroèesky. Pøi tom pøipou�tí, �e Tomek je obme-
zený a svéhlavý. Tu tedy úèinkují nedostateèné informace a nedostatek ponìtí
o vìdì jazykozpytné � vìci ov�em pochopitelné a nevadné. Co se realismu tkne,
ve mnohém se se mnou upøímnì sná�el, ale on pokládá smìr ten za slabý
a v národì za nevyvinutý � co� svìdèí o dobré kalkulaci politické statistiky, ale
ne o kalkulaci politické dynamiky. On velmi má rád Golla a velice ctí Seydlera
a v tom ohledu jsem byl radostnì a hluboce dojat. Já se nemohu z té obavy
vypracovat, �e se Seydler pøed èasem od nás odebéøe a smr� jeho by ná� kruh
oloupila o velikou ozdobu. Amor et deliciae meae! O Strouhalovi mi pravil, �e
� pokud je v Praze � vìdecky nièeho nepracoval. Nevím a nemohl jsem odpovì-
dìti. Jestli tomu tak, to� prosím Vás ve jménu vìci hleïte na Strouhala úèinko-
vat, aby pracoval a publikoval. Randa si ho jako èlovìka velice vá�í ale neu�la
mi ona � jemná a proto citelná � ironie, kterou Randa ono poznamenání uèinil,
� �e Strouhal, dokud je v Praze, nièeho nevykonal. Velmi Randu tì�ilo, kdy�
jsem chválil vìdeckou èinnos� Ottovu i zpùsobilost Bráfovu. O Riegrovi má
úsudek jako já, ouplnì identický: ,Rieger nebyl nikdy pracovníkem a nezná se
v problémech, on byl jen agitátorem� (ipsissima verba, ku kterým Randa pøi-



106

svìdèil ouplnì) ale má nìco, co vùdce má mít: vedle nad�ení jakýsi støízlivý
instinkt � podobnì u �enských jest � a pøi tom sympatickou osobnos�. Voilà
tout! Bráf mluví a jedná ostøe a odpuzuje; Rieger v�dy poutá, vábí a zamlouvá
se. O Kvíèalovi R[anda] mluví zpùsobem jako ostatní staøí, ale praví: ,Ale, kdy�
ho potøebujeme!� Zeithammerovi vytýká pýchu a hrubos� (Bráf?) a je jaksi pro-
ti nìmu (Bráf?).�

Dopis uzavøel konstatováním: �Randa je èinnìj�í, ne� myslíme; ale on se
halí v oblak a mo�ná, �e kadidlo, které se pøed ním kadilo, tvoøí hlavní substrát
tìch oblakù, do kterých on pøi�el a ve kterých dále trvá. Ale on v tom oblaku
myslí, jedná a jen se zdá jaksi pøíjemnì opojen, co� je pochopitelno a pøirozeno
a èeho� mu ani nezávidím, ani nepøeju. �koda, �e nepro�el tuhou �kolou; byl by
mnohem více v popøedí.�

Nakonec pøidal i nìkolik taktických rad: �A nyní bych myslel, �e byste mìli,
posílati Randovi èestný exempláø Èasu. Pøedev�ím ale musíte vymazati onu
skvrnu, kterou kdos zpùsobil, øka, �e staøí nepracují. Vy musíte � a nejlépe bylo
by u�íti pøíle�itosti nynìj�í � vytknouti veliký význam Randùv i zásluhy Otto-
vy. Vzdor Kaizlovi, který bude proti tomu, ale vìøte mi, �e dobré a uznalé slovo
je mocnìj�í, ne� nenávis�. Mluvíce o volbách mù�ete smìle øíci a prolo�eným
písmem: Národ ná� pøi�el tak daleko, �e pustil Zeithammera, Bráfa, a jen krok
je�tì, a on pustí i Randu, Otta, Tomka, Èerného, Mattu�e, Koøistku, Èelakov-
ského (botanika) a tutti quanti ( a tu mù�ete vypoèísti celou øadu autorit) a pøidr�í
se �pindlera, Hovorky, atd atd. To jest: Vìdìní, práce, zásluhy nepoèítají; bì�í
jen o Riegera aneb o Grégra. Lid vidí v nich jen vùdce a jde za tím, neb za oním
a k vùli domnìlému spasiteli zabije v�ecky své siláky. Nezralé stádo beranù!
Tak zabili u� Vás, Gebauera, realisty. Teï to jde dále. Proveïte tuto my�lénku.
Nastala pro Èas doba tì�ká a veliká. Máte se vyslovit a � mù�ete? Chcete?
Odvá�íte se? Písemnì o tom nemo�no vyjednávat. Kramáø, jeho� Randa má
velice rád, jede do Prahy. Promluvím s ním zde. Nyní mù�e Èas uèinit dojem,
ale musí to býti promy�leno.� Úplnì na závìr dopisu pak Albert pøipsal vìtu:
�Randa se neurazil tímto mým výrokem: Od deklarace k fundamentálním èlán-
kùm, od tìchto na øí�skou radu, od Gautschiady k porá�ce èervencové r. 1889.�51

Masaryk s Albertem v názorech na Randu v mnohém souhlasil. Ve své od-
povìdi z 5. èervence 1889 napsal: �Randa, úplnì souhlasím, myslí a jedná. Ale
myslí scholasticky, malichernì. Je dogmatik právní, komentátor; chytrý ale ne
moudrý. Nemá vzdìlání, øekl bych, pøírodovìdeckého a filosofického ani za
mák a tudí� v�ecko rozbírá na prach rozmleté, celku nevidí �ádného (Vy pìknì
øíkáte posuzuje ,staticky� ne ,dynamicky�.) On situaci, ve které národ je, nikdy
nerozumìl a nerozumí. Jako právník Randa dr�í se ve v�em legality, k moralitì
nikdy se nerozehøeje. Tak s poèátku boje vystupoval nemoudøe a nerozumnì,
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v tom vylo�eném slova smysle. ... On ví, jako my, �e Kvíèala je lump, ale nikdy
ho nenapadne, aby pro nìj nepùsobil: zákon psaný � ho nemù�e odsouditi, ergo
jde s ním. Randa v�ak pøece myslí a je pøístupný argumentu. Já proto nikdy
nedopustil jsem ani slovem proti nìmu vystupovati.� A jako dùkaz uvedl Masa-
ryk Athenaeum, �tam i Randa i Ott jsou velmi uznaný, ka�dý dle zásluhy. Ran-
da sám se za to podìkoval. Pøece v�ak myslí � mluví, �e my bouráme ka�dou
autoritu atd. Randa jako v�ichni prostì podlehli hlasùm Národn[ích] listù, � to�
tajemství v�eho jednání jejich.�

Podle Masaryka byl Randa nespravedlivý i k Èeòku Strouhalovi, o jeho�
èinnosti Alberta podrobnì informoval. �Zkrátka � Randa soudí o vìcech, jim�
nerozumí a o nich� pranic neví. Pøi tom v�ak mu nevadí, �e z jeho vlastního
�tábu, pokud universita trvá, èeského spisu nevydali: Bráf, Talíø; Talíø vùbec
nièeho èeského nevydal a stal se nejen ordináøem ale k vùli Randy i rektorem!
(Talíø i nìm[ecky] nevydal ne� parafrázi jakési trestní pøedlohy nebo cosi
pod[obného].) A nynìj�í dìkan Stupecký nevydal po 12 let nièeho, mimo zaèá-
tek k studii v èasopise, která teï vy�la úplnìj�í a ceny vìdecké nemá �ádné,
a pøedce stal se nejen profesorem øádným � (Randa udìlal ho mimoø[ádným] aè
jak pravím, nièeho byl nenapsal!) � ale i dìkanem. Facit: Randa myslí jen o svých
§§. O Riegrovi soudí správnì. Av�ak proè nevysoudí si ze svého úsudku, �e
s agitátorem ani lid ani inteligence na dlouho jíti nemù�e? Zase polovièatost,
øekl bych, nedosoudivost.�

O zmiòované skvrnì pak Masaryk napsal: �To se poøád proti nám øíká a tím
se �tve: Pùvod toho je dvojí. Jednak se nám øíká, �e jsme hyperkritikové; kon-
krétnìj�í pramen je Kaizlùv list rad[ovi] Hlávkovi. Co se prvého týká, tedy uka-
zuji na Athenaeum, �e tam od samýho poèátku uznáni staøí; zejména: Randa,
Ott, p[an]í Èervinková, Pra�ák, Tomek. Uznáni jsou sans reserve. A nejen to:
v�dy� pøi Athenaeu byl Bráf 3 léta redaktorem se mnou: tehdy jsem speciálnì já
� (vím, �e i Randovi bì�í hlavnì o mnì!) � nebyl hyperkritický? Mám dopisy
Bráfovy svìdèící, �e vystoupil jen kvùli rukop[isné] otázce a z tìch dob pak
Randa a j[iní] neèítali Athenaea a vìøili, co se jim namluvilo. Randa sám psal
do Athenaea za mé redakce � není tedy naprosto pravda, �e bych speciálnì já
byl poèal nìjak osobnì, jak øíkají teï. Kaizlova dopisu k rad[ovi] Hlávkovi
jsem nevidìl. Ale Kaizl praví, �e mu nepsal, �e jen my pracujeme, nýbr� �e
pracujeme a nenapsal mu, �e inteligence jde s námi, nýbr� mlad�í inteligence.
(Ott alespoò dìlal mu výèitku: tedy ,my� nejsme inteligence?)�52

Na základì Masarykových zpráv a dvou dopisù È. Strouhala, psal Albert
Randovi o tom, jak se vìci skuteènì mají. Originál tohoto Albertova dopisu
odeslaného A. Randovi z Vídnì 15. èervence 1889 nemáme k dispozici. O jeho
existenci a také o jeho obsahu víme zprostøedkovanì z Albertova dopisu T. G.
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Masarykovi. �Randovi jsem psal dnes ob�írnì o Strouhalovi. �psal jsem tak,
�e jsem mohl uèiniti konklusi tuto: ,Zase jsem tedy nabyl nového eklatantního
dokladu, na které stranì je: pravda, zásluha, slu�nos�.� Ponìvad� Randa se
o osobì Strouhalovì sympaticky vyslovil a sice velmi sympaticky, mohl by Strou-
hal s ním promluvit, odvolávaje se na to, �e jsem Randovi o jeho pracích psal,
a køivdu napraviti hledìl, kterou buï lehková�ný ignorant buï zlomyslný èlo-
vìk uèinil� Snad by mohl Strouhal pozvati Randu do fyzikálního ústavu a tam
mu ukázati? Ve psaní tom jsem se zmínil i [o] volbách do snìmu, o pádu Starých
a o tom, �e by snad nìjací neutrálnìj�í mu�ové, jako Randa, T. Èerný, �rom
mohli prozatím hledìt jakési prostøednictví mezi stranami zaèít a zastavit to
bláznivé a vzteklé soptìní. Poznamenal jsem, �e fanatikové jako Bráf, jen� je
jinak vá�ný a znamenitý dìlník, musí v tom státi po stranì, ponìvad� vìc jen
kazí.�53

Tìmto dopisùm pøedcházel Albertùv dopis A. Randovi z 15. èervna 1889,
ve kterém se Albert zmiòoval o aféøe Rieger-Gebauer, o které se doèetl na strán-
kách Èasu. Jednalo se o to, �e na schùzi Svatoboru dne 6. èervna se F. L. Rieger
ve svém nekrologu vìnovaném Josefu Jireèkovi zmínil o ne�etrném chování
�nìkteré strany� k osobì J. Jireèka v dobì, kdy bylo jasné, �e je blízko smrti.
Rieger podle mínìní Èasu Gebauerùv èlánek Moravismy Rkp. Královédvor-
ského, prý dùkazem jeho pravosti uveøejnìný v Athenaeu 15. 10. 1889 vùbec
neèetl a byl ovlivnìn fejetonem Poslední dílo Josefa Jireèka. Fejeton byl uveøej-
nìn v Èeské politice 4. 12. 1888 a psalo se v nìm, �e Athenaeum uveøejnilo
nový Gebaeurùv pamflet zostuzující poslední Jireèkovu práci a ze zaslou�ilého
mu�e, jakým Jireèek byl, si tropí posmìch. Podle Riegra �lo o výbuch zuøivosti
a aèkoli Gebauera pøímo nejmenoval, v�em bylo jasné, koho mìl na mysli. Toto
tvrzení popudilo E. Alberta a je�tì tý� den, kdy si èlánek v Èasu pøeèetl, napsal
A. Randovi a Jana Gebauera se zastal. Prosil Randu, aby si Gebauerùv èlánek
pøeèetl a sám rozhodl, kdo je v právu a kdo poru�il slu�nost. Rozhodl se také
napsal Marii Èervinkové-Riegrové, aby vymyslela cestu, jak by se �vìc napra-
vila zpùsobem lidským, patøièným a slu�ným�. V obou dopisech, jak Randovi,
tak Èervinkové, nedával Albert vinu Riegrovi ale �urnalistice. Byl pøesvìdèen,
�e Rieger byl �patnì informován a ke svému tvrzení �sveden�.54

Dal�ím dùle�itým tématem Albertovy korespondence s A. Randou byla otázka
Èeské akademie vìd, pøedev�ím jejího personálního slo�ení. Èeská akademie
císaøe Franti�ka Josefa I. pro vìdy, slovesnost a umìní byla zøízena 23. 1. 1890,
kdy císaø schválil její zalo�ení a potvrdil její stanovy. Na základì návrhù zem-
ského výboru, který byl pøedlo�en prezídiu místodr�itelství nótou z 26. února,
vybral místodr�itel Franti�ek Thun ve spolupráci se zemským mar�álkem Jiøím
Lobkovicem 19 z 33 navr�ených osob, které pak byly na základì pøednesení
ministra P. Gautsche schváleny císaøem.55  Dne 20. dubna. jmenoval císaø prv-
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ních 19 øádných èlenù akademie. Po 5 osobách v první, druhé a ètvrté tøídì,
tedy ve tøídách filozoficko-historické, matematicko-pøírodovìdecké a literárnì
umìlecké. Zbývající 4 èleny jmenoval do tøetí, tzv. filologické tøídy. Eduard
Albert stejnì jako jeho kolega Vladimír Tomsa byli navr�eni v nótì zemského
výboru, u��ím výbìrem místodr�itele v�ak nepro�li. Proti Tomsovi se postavil
Thun s poukazem na to, �e pøi posledních studentských demonstracích pøijal
ovaci studentù den na to, co byla jiným dìlána �koèièina�. Spolu s Tomsou byl
z návrhu vypu�tìn i Albert, co� bylo oficiálnì zdùvodnìno poukazem na jeho
styky s Masarykovou skupinou.56

Brzy na to se Albert doèkal dal�ího zklamání. Prvních 19 akademikù jmeno-
vaných císaøem mìlo zvolit dal�ích 23 øádných èlenù. A právì jejich volba, ke
které mìlo dojít 3. èervence 1890, vyvolávala øadu dohadù a emocí. Z Alber-
tových dopisù Jaroslavu Vrchlickému, M. Èervinkové-Riegrové a T. G. Masa-
rykovi víme, �e Albert o zále�itostech èeské akademie mluvil s J. Hlávkou,
E. Weyrem, B. Eiseltem, A. Randou a dal�ími. Od E. Weyra, který se úèastnil
pra�ských jednání, vìdìl, �e pøi prvním hlasování dostal ve II. tøídì pouze tøi
hlasy a proto Hlávkovi, u kterého byl s E. Weyrem 25. èervna na náv�tìvì, ozná-
mil, �e volbu nepøijímá. Hlávka mu sdìlil, �e na konferenci se mluvilo také
o tom, �e by Albert mohl být zvolen za èestného èlena, co� se Alberta nemile
dotklo a prohlásil, �e tuto volbu u� vùbec nemù�e pøijmout a �e nechce vstoupit
do �ádného spojení s akademií.

Dne 25. èervna uveøejnila Politik zkreslenou zprávu o návrzích øádných kan-
didátù do Èeské akademie vìd. To pøimìlo A. Randu k tomu, aby Albertovi
napsal a dùvìrnì mu sdìlil jména kandidátù navr�ených ve II. tøídì. Tam Alber-
tovo jméno figurovalo, ale Randa Albertovi zároveò sdìlil, �e èást akademikù
ho chce zvolit pouze za èestného èlena. Èást proto, �e nepùsobí v Praze a druhá
èást proto, �e podporuje Masaryka. Zmínka o tom, �e opìt vítìzí politikaøení
nad vìdeckými zásluhami, Alberta rozzlobila. V rozèilení napsal koncept dopi-
su nejmenovanému dvornímu radovi, který je dodnes ulo�en v Albertovì fondu
v LA PNP. Domnívám se, �e se jedná o koncept dopisu urèeného právì A. Ran-
dovi. Originál dopisu nemáme bohu�el k dispozici, ale dá se pøedpokládat, �e
jeho znìní se od konceptu pøíli� neli�ilo. Ve stejném duchu napsal Albert také
J. Vrchlickému a J. Hlávkovi. V dopise Josefu Hlávkovi citoval Albert ty pasá-
�e z Randova dopisu, které ho nejvíce pobouøily a ironicky pokraèoval, �e je
tedy ve vy�etøování. �Na �tìstí nebudu obì�en, ponìvad� jsem Masarykovi pod-
poru skuteènì u� od nového roku odepøel. Ano více, psal jsem Masarykovi, �e
by bylo nejlépe, abychom spolu o aktuelní politice èeské nekorespondovali,
ponìvad� se velice rozcházíme.� 57
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Albert napsal také T. G. Masarykovi, kterého informoval o tom, �e na ná-
v�tìvì u Hlávky oznámil, �e volbu do akademie nepøijme. Výsledky pova�oval
za surovou ránu vìdì. Dne 26. èervna poslal dopis Albertovi také Masaryk.
Vypsal mu pøehled návrhù a poèty hlasù jednotlivých kandidátù a podotkl, �e
uveøejnìní návrhù v Politik je dílem J. Kvíèaly, který �dìlal si tak mínìní a nátlak
na ty naivníky, je� je�tì nevìdí, co akademie je�. Ti, kdo dìlají akademii, jsou
politicky staroèe�i a to je podle Masaryka klíè pro pochopení v�eho, co se dìje.
K �osácké Uèené spoleènosti nauk a k Muzeu pøistoupí akademie, �pohøebi�tì
staroèeských mumií za �iva pochovaných v starosvìtském fotrovství�.58

Volby do akademie se konaly 3. èervence 1890. Hned po jejich skonèení
zaslal Vrchlický Albertovi telegram, za kterým následoval podrobnìj�í dopis.
Vrchlický Alberta �ádal, aby volbu neodmítal, medicínì se prý dostalo satisfak-
ce a samotný Albert získal vìt�inu hlasù. Podrobnì mu vypsal, kdo a kolika
hlasy byl v jednotlivých sekcích zvolen. Albert dostal 16 hlasù z 18 mo�ných,
proto�e V. Bro�ík, devatenáctý èlen, na volbu nepøijel.59

Samotný Antonín Randa reagoval na roztrpèený dopis E. Alberta a� 4. èer-
vence, tedy po volbách. �Dle pøání a na zodpovìdnost Hlávky nepovìdìl jsem
nièeho o prohlá�ení Tvém. Zále�í nám v zájmu na�í akademie na tom velice,
aby (dovol, abych to øekl) hvìzda tak skvìlá i na�í akademii získána byla; byl jsi
zvolen takøka jednohlasnì (16 z 18 hl.); doufáme nyní pevnì, �e nezamítne�.
Víme, �e Tobì volbou do pra�ské akademie vìdecké slávy nepøibude; ale pøesto
nesmí� nás se vzdalovat.�60  Také Karel Mattu� Alberta �ádal, aby pøijal èlenství
v akademii a nedbal na pomluvy.61  Albertovi se 3. èervence dostalo satisfakce
a tak Marii Èervinkové napsal: �Pøání Va�eho otce, Va�e, pana Mattu�e, Ge-
bauera, Vrchlického a Hlávky mne k tomu pøimìlo, �e jsem volbu do akademie
pøijal.�62

Tendence, které se uplatnily pøi utváøení èlenské základny akademie, se pro-
jevily také pøi výbìru jejích funkcionáøù. Dne 12. èervence 1890 byli voleni
pøedseda, generální sekretáø a pøedsedové tøíd. Pøedsedou akademie se stal
J. Hlávka, generálním sekretáøem i pøes odpor nìkterých èlenù akademie F. J.
Studnièka, pøedsedy jednotlivých tøíd byli A. Randa, K. Koøistka, J. Kvíèala
a J. Hlávka. Tøídní sekretáøi pak byli voleni 29. 10. 1890. Albert se �ivì zajímal
o volbu funkcionáøù a o návrhy na volbu dal�ích øádných a také mimoøádných
a dopisujících èlenù akademie. Poèátkem èervence 1890 byl proto v Praze, kde
se setkal s Emilem Weyrem.63

Dal�ích dvou zasedání akademie se sice kvùli rigorózním zkou�kám na ví-
deòské univerzitì nemohl zúèastnit, pøesto se k návrhùm vyjadøoval alespoò
v dopisech. Jeden z dopisù, psaný pøed volbami 12. èervence, byl urèen A. Ran-
dovi. Albertovi �lo o to, aby za profesora Tomsu, který èlenství v Èeské akade-
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mii nakonec odmítl, byl zvolen skuteèný odborník. Navrhoval Arnolda Spinu
a svùj návrh podpoøil bro�urou Návrh na volbu prof. Dr. A. Spiny za èlena
È. Akademie vydanou vlastním nákladem, kterou Randovi zaslal a zároveò ho
po�ádal, aby ji pøedal E. Ottovi, J. Pra�ákovi a J. Èelakovskému. Stejnou bro�u-
ru zaslal pozdìji i Marii Èervinkové-Riegrové.64

Èeská akademie vìd byla tématem rozhovorù bìhem náv�tìv, které se o prázd-
ninách vystøídaly v Albertovì vile v �amberku. Také Randova náv�tìva zde
souvisela s Èeskou akademií vìd. Dokládá to dopis J. Vrchlického E. Albertovi
z 9. 9. 1890 a pøedev�ím Albertova nedatovaná odpovìï Vrchlickému, kde pøí-
mo stojí: �Mìli jsme tu plno hostí. Randa se tu zdr�el as 2 dni a mluvili jsme
ov�em i o Akademii. Av�ak jen pov�echnì a shledal jsem, �e Randa jaksi hledá
se mnou styku. V principiích jsme se shodli a do osobností jsem se já nepou�tìl.
Zato byl zde Eiselt, abychom se shodli o osobách, a to se arci nepodaøilo; nebo�
Eiselt o vìdì vùbec a zvlá�tì o soustavì vìd lékaøských nemá ani zdání. ... On je
zcela uchvácen a zaslepen osobními tøenicemi pra�skými a to, co se ve sboru
profesorském pro anebo contra Eiselt dìje, to je proò mìøítkem návrhù do Aka-
demie.� Dále Albert rozebíral svùj názor na vìc a psal, �e jediným náhradníkem
za Tomsu mohou být pouze Spina a Horbaczewski, kteøí jsou biologové a Spina
je navíc i patologem.65  Do Pamìtnice, náv�tìvní knihy Albertovy vily, Randa
31. srpna 1890 napsal: �V soumìru práce a klidu � na�e spása a rozko�!� Tého�
dne se do knihy zapsali i Antonín Houdek a JUDr. Bedøich Flanderka. Dne
2. záøí 1890 byl v �amberku T. G. Masaryk.66

Aèkoliv dìní pøi konstituování akademie Albert sledoval s nedùvìrou a èet-
nými výhradami, stál o to, aby byl vybrán za øeèníka, který mìl promluvit na
slavnostním zahájení akademie. I tuto Albertovu snahu máme zdokumentova-
nou v korespondenci, a to zejména v korespondenci s Marií Èervinkovou a Jo-
sefem Hlávkou. Pùvodnì se pøedpokládalo, �e k slavnostnímu zahájení dojde
okolo 2. prosince 1890 u pøíle�itosti 42. výroèí nástupu Franti�ka Josefa na
trùn. V dùsledku napjaté politické situace se akce odlo�ila a� do kvìtna 1891
a byla spojena s otevøením nové muzejní budovy.

Slavnostní shromá�dìní akademie se konalo 18. kvìtna 1891 a kromì Al-
berta na nìm vystoupil se slavnostní øeèí O jednotì vzdìlanosti Josef Durdík.
Ohlas Albertovy pøedná�ky O dvou svìtech mù�eme sledovat i v jeho pøijaté
korespondenci a v denním tisku. Obì slavností øeèi byly oti�tìny v Almanachu
Èeské akademie z roku 1891.67

O této problematice se v�ak z Albertovy korespondenci s A. Randou nic ne-
dozvíme. Pøípadné dopisy nemáme k dispozici. Zachovánu máme a� Albertovu
nav�tívenku s pøáním k novému roku, kterou zaslal Randovi buï na pøelomu
roku 1896/1897 nebo 1897/1898, v dobì, kdy kvùli své nemoci bydlel
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v pøízemním bytì na Maximilianplatz èíslo 7. Také dal�í Albertùv dopis Rando-
vi je nedatovaný a týká se Randova zetì Otakara Kruli�e. Randa se pravdìpo-
dobnì obrátil na Alberta v souvislosti se ze�ovými zdravotními potí�emi. Al-
bert doporuèil Kruli�ovi MUDr. Edmunda Neussera, pøednostu II. lékaøské uni-
verzitní kliniky ve Vídni, a pøilo�il i svou vizitku, aby se k vyhlá�enému inter-
nistovi a hematologovi snáze dostal.

Dal�í korespondence je a� z roku 1900. Od Karla Kramáøe a také od Karla
Mattu�e se Albert dozvìdìl o náhlém úmrtí sotva ètyøicetiletého Otakara Kruli-
�e, který byl ranìn mrtvicí a 13. kvìtna 1900 zemøel. Poslal proto Randovi sou-
strastný dopis, ve kterém se zmínil i o svých zdravotních potí�ích a vyslovil
pøání, �e i Randovi se vede lépe. Randa byl toti�  na pøelomu roku 1899 a 1900
sti�en doèasnou ztrátou sluchu doprovázenou psychickými problémy. Byl to
právì E. Albert, který k nìmu na výzvu A. Rezka poslal známého neurologa
a psychiatra Julia Wagner-Jauregga.68  Randa odpovìdìl 10. èervna 1900. Dì-
koval za soustrastný dopis a za dárek � domnívám se, �e Albert mu poslal svùj
pøeklad Erbenovy Kytice nebo sbírku Lyrisches und Verwandtes aus der böh-
mischen Literatur, které na jaøe roku 1900 vydal vlastním nákladem. Randa,
který se právì vrátil z Krakova, psal, �e je na tom zdravotnì lépe a od konce
dubna opìt pøedná�í. Vyslovil nadìji, �e i Albertovi se dobøe daøí, i kdy� �ner-
vosa� sem tam se hlásí.

V létì roku 1900 se Albertovi skuteènì ulevilo. V létì roku 1900 se úèastnil
mezinárodního lékaøského kongresu v Paøí�i, kdy� pøedtím pøevzal v Londýnì
èestné èlenství v Royal College of Surgeons of England. Na zpáteèní cestì
z Paøí�e ho v �enevì postihly �aludeèní potí�e spojené s krvácením do �aludku
signalizující, �e v�e zdaleka není v poøádku. V �amberku se v�ak jeho zdravot-
ní stav zlep�il. Tì�il se z hostí, J. Vrchlického a pak z A. Rezka, který pøijel
23. záøí. V úterý 25. záøí si spoleènì vyjeli do Litic a veèer hráli s J. Svatou,
�vagrem E. Alberta, a P. Gustavem Domabylem taroky. Ráno na�la Marie Al-
bertová man�ela mrtvého. Albertùv pohøeb zajistil Antonín Rezek, který také
popsal poslední chvíle Albertova �ivota do Pamìtnice. Albertùv pohøeb
v �amberku se konal v nedìli 30. záøí 1900. Pohøbu se za vládu úèastnili minis-
tr A. Rezek doprovázený referentem ministerstva Beckem, za èeské místodr�i-
telství a zemskou zdravotní radu H. Pelz. Z pra�ských vysoko�kolských kruhù
byli pøítomni mj. profesoøi Eiselt, Gebauer, Goll, Raýman, Vrba, Zucker, do-
centi Jedlièka, Kukula. Z vídeòských profesorù pøijeli Ludwig, Chrobak, zmi-
òovaný Edmund Neusser, Lorenz, Mráèek, Piskáèek, docent Habart, odborový
pøednosta Kusý, asistent Albertovy kliniky Friedländer a dal�í. Profesor Anto-
nín Randa mezi smuteèními hosty nebyl. Zaslal v�ak do �amberka soustrastnou
depe�i.69  V rodinné hrobce pod presbytáøem kaple sv. Vojtìcha, kterou nechal
E. Albert vystavìt, byl pochován pouze rok. Koncem listopadu 1901 bylo Al-
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bertovo tìlo pøevezeno do Vídnì a pohøbeno do èestného hrobu na Ústøedním
høbitovì.

Ve slo�ce Albertových dopisù A. Randovi jsou ulo�eny je�tì dvì nedatova-
né nav�tívenky. První z nich zaslala A. Randovi Marie Albertová, vdova po
Eduardu Albertovi, s pøáním k novému roku. Druhou podle pøilo�ené obálky
odeslal 4. listopadu 1904 Albertùv syn Georg a napsal na ni pøání v�eho nejlep-
�ího novì jmenovanému ministru krajanovi Antonínu Randovi.70 Tyto nav�tí-
venky pro struènost jejich obsahu do edice nezaøazuji.
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41 Albertova korespondence s T. G. Masarykem bude publikována v Masarykovì
ústavu AV ÈR. Edice vzájemné korespondence Eduarda Alberta s Josefem
Kaizlem, Karlem Kramáøem a Antonínem Rezkem jsou v tisku.

42 LA PNP, f. E. Albert, T. G. Masaryk E. Albertovi 5. 2. 1889 a J. Kaizl
E. Albertovi 5. 2. 1889.

43 LA PNP, f. E. Albert, J. Kaizl E. Albertovi 19. 2. 1889 (dva dopisy tého� data)
a T. G. Masaryk E. Albertovi 5. 2. a 14. 2. 1889.

44 AÚTGM, f. TGM, sign. Kor�I�15, kart. 689, E. Albert T. G. Masarykovi b. d.
[poèátek února 1889].

45 LA PNP, f. E. Albert, T. G. Masaryk E. Albertovi b. d. [pøed 24. 3.1889]
a 9. 4. 1889. V pøíloze je ulo�en dopis Dìkanství C. k. èeské právnické fakul-
ty T. G. Masarykovi z 8. 3. 1889 podepsaný dìkanem J. Pra�ákem a koncept
odpovìdi T. G. Masaryka dìkanátu z 17. 3. 1889.

46 AÚTGM, f. TGM, sign. Kor�I�15, kart. 689, E. Albert T. G. Masarykovi b. d.
[pøípis T. G. Masaryka: Do�lo 19/3 89].

47 Viz dopis èíslo 4.
48 Viz dopis èíslo 5.
49 Albert byl v Praze 20. dubna 1889. Viz AÚTGM, f. TGM, sign. Kor�I�15,

kart. 689, E. Albert T. G. Masarykovi 20. 4. 1889.
50 Setkání s realisty na sv. Ducha v �amberku popisoval Albert J. Èernému: �Byl

tam Gebauer, Masaryk a Pavlík. V Gebauerovi jsem seznal èlovìka tak neo-
byèejného a zajímavého, �e jsem k nìmu pøilnul s úctou a láskou.� Guth-
Jarkovský, c. d., Zvon 1933, E. Albert J. Èernému 22. 6. 1889, s. 440.

51 LA PNP, f. E. Albert, T. G. Masaryk E. Albertovi b. d. [poèátek èervence
1889]. AÚTGM, f. TGM, sign. Kor�I�15, kart. 689, E. Albert T. G. Masary-
kovi b. d. [pøípis T. G. Masaryka: èervenec asi 12. 1889]. J. Kaizl K. Kramá-
øovi v dopise z 19. èervence 1889 psal, aby se cestou do Semil zastavil v Praze.
Slíbil také, �e zasílání Èasu paní Nadì [Angele � pozn. H. K.] Kruli�ové-
Randové opatøí. Kaizl, Josef (ed. Z. V. Tobolka). Z mého �ivota, II, s. 554.

52 LA PNP, f. E. Albert, T. G. Masaryk E. Albertovi 5. 7. 1889.
53 AÚTGM, f. TGM, sign. Kor�I�15, kart. 689, E. Albert T. G. Masarykovi b. d.

[pøípis T. G. Masaryka: Èervenec 89 asi 18. Podle kontextu byl dopis napsán
v nedìli 14. 7. 1889]. LA PNP, f. E. Albert, È. Strouhal E. Albertovi 7. 7.
a 16. 7. 1889.

54 Viz dopis èíslo 6. LA PNP, f. M. Èervinková-Riegrová, E. Albert M. Èervin-
kové-Riegrové b. d. [podle pøípisu M. Èervinkové dopis do�el 22. 6. 1889].

55 O zalo�ení Èeské akademie vìd více Beran, Jiøí. Vznik Èeské akademie vìd
a umìní v dokumentech. Práce z dìjin Èeskoslovenské akademie vìd. Studia
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historiae adademiae scietiarum bohemoslovacae. Svazek 2. Seria B Editio-
nes, Ústøední archiv ÈSAV Praha 1989. Práce je zalo�ena na dokumentech
ulo�ených v SÚA Praha a v Archivu AV ÈR.

56 �Die vom Landesaussschusse als Vertreter der medizinischen Disziplinen
namhaft gemachen Doktoren Tomsa und Albert glaube ich für die Ernennung
seitens Seiner Majestät nicht in Antrag bringen zu sollen. � Professor Albert
soll mit der sogennanten Masaryk´schen Gruppe der Professoren in Verbin-
dung stehen und jedenfalls deren realistische Anschauungen teillen, u. dürfte
es sich nur diesem Gruppe empfehlen, von seiner Ernennung Umgang zu
nehmen.� Zpráva místodr�itele F. Thuna P. Gautschovi z 12. 4. 1890 pøedklá-
dající u��í výbìr osob pro jmenování první tøetiny øádných èlenù Èeské aka-
demie císaøem. Dokument uveøejnil J. Beran, Vznik Èeské akademie, s. 334�
339. Srovnej s AÚTGM, f. ÚTGM I, kart. 42, sl. 5, E. Albert T. G. Masarykovi
9. 5. 1890 (opis dopisu). Albert se zde zmiòuje o J. Kvíèalovi, který pøekazil
jeho volbu do akademie: �Thun nechtìl Tomsu odporuèit císaøi, ponìvad�
Tomsovi byly uèinìny ovace �tudentstva. Zbýval jsem tudí� já. Tu ale by celá
fakulta medicinská pra�ská byla ura�ena bývala, kdybych já sám z lékaøù byl
býval navr�en; já Vídeòák. To se Thunovi øeklo a øeklo se mu zároveò, �e
buïto dvá medikové anebo dvá matematikové musí být jmenováni; Thun
dobrák dal si øíci a navrhl dva matematiky � Weyra a - - - Studnièku! A u� se
Kvíèala zasmál. Má nyní sebe, Tomka, Vaòouska [Kalouska�pozn. H. K.],
Studnièku ti jsou absolutnì spolehliví � Emler a Èelakovský, kdo� ví?! �est
hlasù mít a on pøekazí 2/3, nepøijede-li Bro�ík. �e s rozèileností a chytrostí
bájeènou pracuje, je jisto. On je energiètìj�í, ne� ti ostatní v�ichni. �e mnì na
tom nezále�í, to víte. Ale jemu na tom zále�í, abych tam nebyl.�

57 B. Knoesl (ed.), c. d., E. Albert J. Vrchlickému b. d. [25. nebo 26. 6. 1890,
Knoesl datuje pøed 3. èervencem 1890], s. 48�50. LA PNP, f. J. Hlávka,
E. Albert J. Hlávkovi b. d. [25. nebo 26. 6. 1890].

58 AÚTGM, f. ÚTGM I, kart. 42, sl. 5, E. Albert T. G. Masarykovi 26. 6. 1890
(opis dopisu). LA PNP, f. E. Albert, T. G. Masaryk E. Albertovi 26. 6. 1890.

59 Knoesl (ed.), c. d., J. Vrchlický E. Albertovi 3. 7. 1890, s. 52�53. Vrchlického
telegram není znám.

60 Viz dopis èíslo 9.
61 LA PNP, f. E. Albert, K. Mattu� E. Albertovi 1. 7. 1890.
62 LA PNP, f. M. Èervinková-Riegrová, E. Albert M. Èervinkové-Riegrové b. d.

[èervenec 1890], dopis è. 47.
63 �Vèera jsme byli s Emilem Weyrem pospolu a mluvili jsme o volbách. Hláv-

ka per acclamationem za pøedsedu. Tomek, Koøistka, Tieftrunk, Hlávka za
pøedsedy odborù. A za generálního sekretáøe? To nevíme! Studnièka se nám
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protiví.� Proto�e Vrchlický návrh na své jmenování generálním sekretáøem
odmítl, uva�ovali o S. Èechovi, J. Èelakovském i E. Ottovi. Knoesl (ed.),
c. d., E. Albert J. Vrchlickému b. d. [pøed 12. 7. 1890, kdy probìhly volby
funkcionáøù akademie], s. 54.

64 �Pøikládám Vám, milostivá paní, bro�urku, ve které jsem vylo�il, kterak se za
dost uèiniti vìdám lékaøským. Návrhy mé byly uznány za pravé a aè jsem pøi
tom nebyl, volby vypadly v tom smyslu. Vùbec jsem s na�í sekcí spokojen.
Èelakovský, Feismantel, Seydler, Spina, Schoebl, Weyr, �olín, Raýman mezi
øádnými, Jano�ík, Hlava, Mare�, Brauner, Strouhal atd. mezi mimoøádnými
jsou lidé, o nich� se jinde také nìco ví.� LA PNP, f. M. Èervinková-Riegrová,
E. Albert M. Èervinkové-Riegrové b. d. [po 1. 11. 1890].

65 Knoesl (ed.), c. d, E. Albert J. Vrchlickému b. d. [po 9. 9. 1890], s. 62�63.
66 MM �amberk, f. E. Albert, Pamìtnice domu è. 528.
67 Knoesl (ed.), c. d., J. Vrchlický E. Albertovi 21. 6. 1891, s. 69. Èasopis lékaøù

èeských 30, 1891; Národní listy 19. 5. 1891.
68 Viz LA PNP, f. E. Albert, A. Rezek E. Albertovi 21. 11. 1899 a LA PNP, f.

A. Rezek, E. Albert A. Rezkovi b. d. [po 21. 11. 1899]. Té� SÚA Praha, RA
Kruli�-Randa, dopisy A. Randy man�elce, dceøi a ze�ovi z listopadu 1899 a�
bøezna 1900.

69 Jirásek, c. d., s. 178�179. MM �amberk, f. E. Albert, Pamìtnice, podpisy
smuteèních hostí. Národní listy 1. 10. 1900, è. 271, èlánek Pohøeb prof. dra
Edvarda Alberta.

70 SÚA Praha, RA Kruli�-Randa, inv. è. 17, kart. 4, G. Albert A. Randovi b. d.
[4. 11. 1904]. Pøilo�ena obálka psaná rukou Georga Alberta s adresou: Sr
Excellenz dem Herrn Minister Dr. Anton Randa pl., I Herrengasse 7. Palais
des Ministerrathsprasidiums. Na obálce razítko Vídeò 4. 11. 1904. Tamté�,
M. Albertová A. Randovi b. d.
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PØÍLOHA

1. E. Albert�A. Randovi � Innsbruck, 21. 5. 1880

Velectìný pane profesore!

Za svého me�kání v Praze1 nedoèkal jsem se volné chvilky, abych Va�nos-
tem svou poklonu uèiniti mohl. Divná vìc, �e mi nikdo z tìch pánùv, kterých
jsem se tázal, nemohl øíci, kde Va�nosti bytujete.

Pøíjmìte�, velectìný pane, uji�tìní mé zvlá�tní úcty a vá�nosti, s kterou trvám

Va�nosti
upøímnì oddaný ctitel

E. Albert
ø. v. prof[esor] chirurgie

In�pruk 21. V. [18]80

List formátu 14,7 x 22,8 cm, psáno perem na s. 1, datováno. SÚA Praha, RA Kruli�-Randa, inv. è.
1, kart. 1.

Pozn.:
1 V kvìtnu 1880 se Albert v Praze úèastnil I. sjezdu èeských lékaøù, na kterém 17. kvìtna

vystoupil se slavnostním projevem O theorii a praxi studia na fakultách vysokých �kol.

2. A. Randa�E. Albertovi � 24. 5. 1880

Velectìný pane kolego!

Té� já lituji, �e jsem nemìl potì�ení, pobaviti se s Vámi po del�í dobu; byl
jsem sice v koncertu i pozdravil jsem Vás, vida Vás sedìti u dr. Eiselta1; jeliko�
ale pøi Va�em stole nebylo místa, (i nikdo tam místa nepoukazoval); nemìl jsem
více pøíle�itosti, pozdraviti Vás. Bydlím nyní na Smíchovì è. 66. Doufaje, �e po
druhé budu ��astnìj�ím, trvám v obzvlá�tní úctì

Va�nosti oddaný
Prof[esor] Randa

Dvojlist formátu 13,9 x 21,8 cm, psáno perem na s. 1, datováno. LA PNP, f. E. Albert.

Pozn.:
1 Eiselt Jan Bohumil, MUDr. (1831�1908), od roku 1866 mimoøádný a 1881 øádný profesor

vnitøního lékaøství na pra�ské univerzitì, primáø interního oddìlení I. lékaøské kliniky, kte-
rou pøevzal od 1. 10. 1881 a v roce 1883 ji pøevedl na èeskou lékaøskou fakultu. Spoluza-
kladatel Èasopisu èeských lékaøù, øádný èlen Èeské akademie vìd od 3. 7. 1890.
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3. A. Randa�E. Albertovi � Vídeò, 30. 1. 1881

Velectìný pane kolego! Vídeò 30/1 [1]881

Raète pøijmouti moje blahopøání; sice posud nejste jmenován do Vídnì, �
ale není pochyby, �e budete jmenován � a sice co nevidìt1. Doufáme v�ichni, �e
i tak národu svému, který Vás chloubou svým nazývá, prospìjete. Vychovejte
nám generaci mladých docentù!

Vá� oddaný kolega
dr. Randa

Dvojlist formátu 14,4 x 22,8 cm, psáno perem na s. 1, datováno. LA PNP, f. E. Albert.

Pozn.:
1 Albert byl císaøem Franti�kem Josefem jmenován pøednostou I. chirurgické kliniky ve Víd-

ni dne 2. února 1881. O tom, �e bude jmenován, vìdìl E. Albert také od MUDr. Antonína
Steidla, který mu psal 29. 1. 1881.

4. A. Randa�E. Albertovi � Dobøichovice, 28. 5. 1889

Velectìný pane a milý pøíteli!

Odpus�, �e Tobì na laskavý Tvùj dopis teprve dnes odpovídám1. Vrátil jsem
se churav z cesty a chtìl jsem nejprve pøi pøíle�itosti uèiniti nenápadné pokusy
ve smyslu Tebou naznaèeném. Dìkuji Tobì za dùvìru v osobu mou polo�enou;
té� já � chovaje k Tobì dùvìru vzájemnou � zamý�lel jsem ve Vídni o dotèené
zále�itosti promluviti a lituji velice, �e jsme se tu i tam minuli. Jsa posud násled-
kem pøepracování trochu nervosním (trpím na �patné spaní), obmezuji se dnes
na nìkolik málo náèrtkù, doufaje �e v èervnu neb èervenci ve Vídni podrobnìji
o vìcech pojednáme.

Seznávám z poznámek Tvých, �e o pomìrech a zejména osobnostech, o kte-
ré� tu jde, nejsi zúplna informován. Spor o Rukopis kr[álové]dv[orský]2 nezka-
lil èetným mu�ùm vìdy, kteøí ji� na spoleèné universitì èestnì pùsobili, jasný
zrak. Nejvìt�í èást profesorù vzdálena zùstala pomìrùm, jich� se dotýká�. Sou-
hlasím s tìmito osobnostmi v osvìdèované snaze, zachovati na universitì �á-
doucí klid k práci vìdecké, snahu literární a vá�nost university v obecenstvu.
Z té strany nebylo se dotknuto zájmù vý�e dotèených; pøechmaty jistých obháj-
cù R[u]k[o]pisu k[rálové]dv[orského] nelze této vìt�inì profesorù pøièítati. Boj
o R[u]k[o]p[is] kr[álovédvorský] byl podniknut � mírnì øeèeno � v neèas pøes-
to, �e právì já varoval prof[esora] Masaryka3 pøed tím, znaje situace; boj vedl se
pak vá�nivì, �e jen dùrazné vyhro�ení �alobou trestní ze strany dìdicù zvìènì-
lého Jungmanna4 zabránilo pokálení památky tohoto tichého génia obviòová-
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ním z literárního podvodu. Zarazilo mne, �e disciplinárním øízením5 objeveny
byly souvislé osobní spory a �e z jisté strany s pochoutkou na svìtlo vleèeny
byly hnusné soukromé zále�itosti, aè vy�etøující komisaøi tomu v zájmu dùstoj-
nosti university v�emo�nì sna�ili se brániti!

Nyní pak, kde politická �urnalistika èeská naprosto ignoruje boj, o nìm�
pùvodnì bylo tvrzeno, �e byl ryze vìdeckým, a kde� ze stany odpùrcù
R[u]k[o]pisu kr[álovédvorského] zøejmì se pøiznává, �e boj ten mìl i ráz poli-
tický, vede se vìc ne�etrným zpùsobem v nìmeckých a politických listech (Bo-
hemia6) a napadeni mu�ové, k. pø. Tomek7, Helfert8 aj., zpùsobem naprosto
neomluvitelným. �e nedávno strhán byl i rektor university9 v Athenaeum10 zpù-
sobem, jen� jej pøed celým �tudenstvem potupì vydává, (hùøe je�tì dìlo se prvé
jiným profesorùm, k. pø. Hat[talovi]11), pominu mlèením. Nyní v �urnalistice
politické (Presse12, N. Fr. Pr.13, Köln. Z.14, Tagblatt15, Bohemia aj.) zøejmì se
hlásá to, co nám dále dozírajícím, chladným pozorovatelùm nikdy nebylo po-
chybno, toti� �e boj o R[uko]p[is] kr[álovédvorský] byl jen pøedehrou a leckte-
rým jen prostøedkem slou�ící k utváøení strany ve sborech profesorských a v po-
litice. Èlánky, které na mysli mám, pak jisté èlánky Èasu16 zakládají se více
ménì na inspiracích profesorù ku stranì Masaryka nále�ejících. Ano agitace ji� se
vnesla a vná�í se do kruhù �tudentù a podrývá se tím kázeò i autorita profesorù, �
a to zdá se mi býti na nejvý�e pová�livé. Nechci tím hájiti chování se jistých obháj-
cù R[uko]p[isu] kr[álovédvorského]; v�ak � est modus in rebusa.

Tolik dnes � ov�em dùvìrnì. Pøes to nevzdávám se nadìje na urovnání po-
mìrù tìch zajisté �alostných � pro budoucnost. Strana �realistù� mýlí se, myslí-
li, �e má v národì neb �ir�ích kruzích �tudentstva opory; ni jediný kandidát její
nepro�el by pøi volbì!

Dle toho mám za to, �e toho èasu ka�dý pokus s o narovnání ve smyslu
Tebou naznaèeném zùstal by marným; pøesvìdèil jsem se i konkrétnì o tom.
Musíme vyèkati klidnìj�í doby, a� vá�nì se uti�í, a� pøestanou osobní øevnivosti
a osobní útoky, a a� se � setøe ráz politický. Ústnì více!

Raè pøijati opìtný dík za dùvìru Tvou, která mne velice potì�ila a zachovej
Tvé vzácné pøátelské smý�lení

Tvému upøímnému ctiteli a pøíteli

Randovi

V Dobøichovicích 28/5 [18]89.

Dva dvojlisty formátu 11,5 x 17,7 cm, psáno perem na s. 1�7, datováno. LA PNP, f. E. Albert.
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Pozn.:
1 Tento Albertùv dopis nemáme k dispozici.
2 Bezprostøedním popudem k zahájení boje o rukopisy byl èlánek J. Gebauera Potøeba dal-

�ích zkou�ek rukopisu Královédvorského a Zelenohorského v únorovém èíslo Athenaea
roku 1886. Ji� 20. února 1886 rozeslal vydavatel Osvìty Václav Vlèek redaktorùm èes-
kých novin a èasopisù dopis, v nìm� je upozornil na útok proti rukopisùm v Athenaeu.
Pokyn k útoku daly Národní listy, ke kterým se v letech 1886�1887 pøidaly témìø v�echny
èeské èasopisy a noviny. Boj o rukopisy pokraèoval i v letech 1888 a 1889 a byl brzdou v
jednáních mezi realisty a staroèechy. K tomu více Polák, Stanislav. T. G. Masaryk, Za
ideálem a pravdou, II, Praha 2001, zejména s. 110�145, 174�184.

3 Masaryk Tomá� Garrigue, PhDr. (1850�1937), èeský sociolog a filozof, politik, od roku
1882 mimoøádný profesor a od roku 1897 øádný profesor èeské univerzity v Praze, v le-
tech 1891�1893 a 1907�1914 poslanec øí�ské rady, první prezident ÈSR.

4 Jungmann Josef (1773�1847), profesor a prefekt staromìstského akademického gymná-
zia, jazykovìdec, literární historik, pøekladatel. Dospìlosti se do�ily 4 Jungmannovy dìti.
Syn Josef Josefoviè Jungman zemøel ji� v roce 1833, dcera Johana zùstala svobodná. Dce-
ra Anna se provdala za Antonína Musila a mìla s ním syna Jana Musila. Dcera Kateøina se
provdala za Antonína Lauermanna, s ním� mìla syna Josefa. Josef Lauermann se o�enil
s Annou Mikschovou, pozdìj�í spisovatelkou Felix Téver.

5 A. Randa, profesor právnické fakulty, na ní� ve dnech 15. a 17. února 1889 do�lo k ovacím
Masarykovi a Kaizlovi, zaèal pøedvolával studenty k výslechùm. Dìkan Jiøí Pra�ák pak
poslal Masarykovi úøední pøípis a nad Masarykovou odpovìdí se univerzitní právníci v èele
s E. Ottem dohodli vyzvat Masaryka, aby poslal opravu do Èasu a Bohemie, které zveøej-
nily záznam jeho dìkovných slov za projevy studentských sympatií v Karolinu. V dubnu
1889 pak podali J. Kvíèala a M. Hattala akademickému senátu univerzity stí�nost na T. G.
Masaryka. Dne 7. èervna 1889 si stì�ovali Kvíèala s Hattalou na Masarykovo nekolegiál-
ní chování znovu. Rektorát univerzity rozhodl o �etøení stí�nosti a� 18. 10. 1889. Vlastní
�etøení bylo zahájeno a� pøed Vánocemi a trvalo témìø pùl roku. Na návrh profesorù práv-
nické fakulty rozhodl akademický senát 21. 2. 1890 o novém disciplinárním øízení proti
Masarykovi. O výsledcích celého øízení rozhodoval akademický senát 18. 7. 1890 a nako-
nec udìlil Masarykovi dùtku za opomenutí povinnosti. K tomu blí�e Opat, Jaroslav. Filo-
zof a politik T. G. Masaryk 1882�1893, Praha 1990, s. 238�247; Polák, c. d., s. 200�201,
230�234.

6 Bohemia uveøejnila 19. 2. 1889 úvodník �Eine neue Partei?�.
7 Tomek Václav Vladivoj (1818�1905), èeský historik, pedagog a politik, v letech 1850�

1888 profesor rakouského dìjepisu na pra�ské univerzitì, v letech 1861�1870 poslanec
èeského snìmu, od roku 1885 èlen panské snìmovny. Tomek byl èlenem v�ech význam-
ných vìdeckých organizací a spolkù. Od roku 1845 byl sekretáøem Matice èeské, jednate-
lem Národního muzea. Byl øádným èlenem Královské èeské spoleènosti nauk a od roku
1889 jejím pøedsedou. Úèastnil se zalo�ení Svatoboru, Historického spolku, jeho� byl
ètyøicet let pøedsedou, byl ve výboru Jednoty svatovítské, po dvakrát byl zvolen rektorem
èeské univerzity v Praze. Po zalo�ení Èeské akademie vìd byl jmenován øádným èlenem
I. tøídy.
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8 Helfert Josef Alexander (1820�1910), rakouský historik, právník a politik, v letech 1848�
1860 úøedník ministerstva kultu a vyuèování, od roku 1863 prezident Ústøední komise pro
zachování umìleckých a historických památek, v letech 1848�1849 poslanec øí�ského snì-
mu, od roku 1885 èlen panské snìmovny.

9 Talíø Matou� (1835�1902), od roku 1871 mimoøádný profesor a od roku 1882 øádný profe-
sor finanèního práva a statistiky na pra�ské univerzitì, v letech 1881�1902 pøedseda sta-
tistické komise mìsta Prahy, v letech 1878�1889 poslanec èeského zemského snìmu,
v letech 1880�1885 poslanec øí�ské rady, v letech 1889�1890 rektor právnické fakulty,
øádný èlen Èeské akademie vìd, od roku 1901 dvorní rada.

10 Athenaeum vycházelo v letech 1884�1893 za vrchní redakce T. G. Masaryka a od roku
1889 Josefa Kaizla jako �listy pro literaturu a kritiku vìdeckou� pøiná�ející jak kritiky
nových knih ze v�ech vìdních oborù, tak i èlánky o zásadních veøejných otázkách. Tato
vìdecká revue sdru�ila zejména pokrokové pracovníky na èeské univerzitì. I kdy� Masa-
ryk vydával nìjakou dobu Athenaeum vlastním nákladem, pøes ve�keré úsilí v roce 1893
zaniklo. Viz èlánek Jana Gebauera Obrana RKZého obnovením dùvodù starých vyvráce-
ných týkající se Zprávy komise musejní v pøíèinì Rukopisu Králodvorského a Zelenohor-
ského, pøednesenou v sezení výboru (musejního) dne 17. ledna 1889. V èlánku se pí�e, �e
pøedsedou komise byl V. V. Tomek, èleny komise byli profesoøi Emler, Hattala, Kalousek,
�afaøík a knihovník Vr�átko. Srovnej té� Pouèení o padìlaných rukopisích Královédvor-
ském a Zelenohorském. Pro �ir�í kruhy inteligence èeské napsal Jan Gebauer, Praha 1888
a recenzi této Gebauerovy práce od M. O. v Athenaeum 6, è. 7, 15. dubna 1889, s. 202�
220 a 225�228.

11 Hattala Martin (1821�1903), jazykovìdec a pedagog, od roku 1861 øádný profesor slovan-
ské filologie na pra�ské univerzitì, kde pùsobil do svého penzionování v roce 1891.

12 Presse, tzv. stará Presse, pøinesla 14. 2. 1889 dopis z Prahy o tøetí èeské stranì, stranì tzv.
realistù. Na èlánek ji� 16. 2. 1889 reagoval Èech, ale i Èeská politika, která 19. 2. 1889
otiskla èlánek Partei der Realisten. Také vídeòský Vaterland uveøejnil 26. 2. 1889 èlánek
Nové èeské strany zaèátek a rychlý konec.

13 Neue Freie Presse, vídeòský deník zalo�ený v roce 1864.
14 Kölnische Zeitung.
15 Neues Wiener Tagblatt, vídeòský deník vycházející od roku 1867.
16 Èas byl realistický èasopis zalo�ený Janem Herbenem v roce 1886. První dva roky vychá-

zel Èas jako ètrnáctideník. V roce 1889 jej pøevzali od Herbena, který zùstal odpovìdným
redaktorem, Masaryk, Kaizl a Kramáø a promìnili jej v týdeník. Smlouvu o pøevzetí Èasu
a finanènì jeho vydávání umo�nili vedle zmínìných té� J. Goll, L. Hejrovský, M. Nevole,
A. Rezek, L. Roubal. Pøidal se k nim i E. Albert, který smlouvu sice nepodepsal, ale pøi-
spìl èástkou 2000 zl. Viz Kaizl, Z mého �ivota, II, s. 428. Polák, c. d., s. 185 a 383�384.
Èas 3, 9. 2. 1889, è. 7, úvodník Na�e strany a realism. Autorem anonymního èlánku byl
T. G. Masaryk, který pøijal oznaèení realismus pro nové hnutí a pokusil se vylo�it jeho
smysl. Také v dal�ích èíslech Èasu byly a� do 23. bøezna uveøejòovány Masarykovy èlán-
ky s názvem Na�e strany a realism, ve kterých byly mj. zaznamenávány reakce venkov-
ského, tj. mimopra�ského, tisku na jednání mezi staroèechy a realisty.

a Ka�dá vìc má svou míru. Jsou urèité hranice.
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5. E. Albert�A. Randovi � b. d. [po 28. 5. 1889]

Velectìný pane a pøíteli!

S politováním seznávám z laskavého listu Tvého, �e Tvoje nervstvo je�tì je
ponìkud poru�eno. Já trpìl neurasthénií1 celý rok, ale vy�lo to ze mne. Hlavní
prostøedek jest: odpoèinout si, jít na venkov, chodit po poli a po lese a sáhnout
buï ke kartám, nebo k rýèi, nebo k pu�ce. Já sám se tì�ím dìtinsky na leto�ní
prázdniny; budu poprvé ve svém Tusculum 2a. Zahrada moje � 10 jiter veliká �
roste jako z vody; mám tam celé hájeèky; rù�í u� k 800 a tì�í mne to velice.
Doufám, �e mne tam jednou nav�tíví�3; v�dy� je to mezi Prahou a Vídní.

O vìcech, stran kterých jsem Ti psal, ve Vídni promluviti musíme dùkladnì.
Já jsem prùbìh celého sporu na universitì studoval dopodrobna. Co se fakulty
právnické týèe, tu ov�em pro neznalos� osob nemám obrazu jasného a nabudu
Tebou úplnìj�ího poznání. Pro tentokrát v�ak nechci opomenouti, nìkterých
punktù se dotknouti, jich� ve svém listì vzpomíná�.

Pøísnìj�í kritika, která se v Atheneum pìstuje, dle mého pøesvìdèení není
zlem. Co se rektora4 týèe, jsem s ním znám osobnì a vá�ím si ho. On si o na�i
literaturu vydobyl dosti zásluh. Av�ak on není hlava produktivná. Jak jsem se
od matematikù èeských i nìmeckých dovìdìl, vìda sama o nìm takoøka neví.
On jesti snad dobrý uèitel toho, co reprodukuje, ale i ty uèebnice matematiky
nevynikají nièím nad uèebnice praobyèejné. To by nebylo koneènì tak zlé, ale
on sem tam na polích pøíbuzných, k pø. v zemìpisu udìlal takové lapsusy, �e
svìdomitos� vìdecká ká�e, aby se to pokáralo pøísnì. Kritiky vìdecké musí býti
a kritika tato není namìøena proti rektorovi � to tu�ím je moment velice dùle�itý
� nato� proti uèenci. �e akademická mláde� tyto kritiky ète, je pøirozeno. Ona
ète kritiky v�ude po svìtì. Zde máme 5 èasopisù lékaøských a objevujou se tam
kritiky ostré proti profesorùm; ale nikdy z toho ani toho nejmen�ího poru�ení
ducha akademického nepo�lo. Nech� mláde� na�e pozná oèitì, �e vìda není
�ádný �ert, �e hledání pravdy je práce pøesná a �e jen ten zasluhuje palmy, kdo
skuteènì vyniká. Znám pøípad, ze kterého jde, �e rektor je velice dùtklivý a �e
kritiky nesnese snadno. Tomu si musí odvyknout; tu není pomoci. Kdy� profe-
sorùm Gebauerovi5 a Masarykovi a jejich druhùm bylo spíláno veøejnì a� han-
ba � proè pak se tu neozval nikdo, �e akademický duch je ohro�en?

Nemìøí se v Praze loktem jedním, to jest patrno.

Co se Hattaly týèe, ten po celý svùj �ivot napadal jedovatì jednoho po dru-
hém. Ve mnohém mìl pravdu! To já pøipou�tím! Ale kritik tak pøísný musí si
pomyslit, �e i na nìho dojde. On nyní u� patrnì není na vý�i patøièné.

Co se Tomka týèe, nikdo jeho nesmrtelné zásluhy o domácí dìjiny nepopírá.
Ale Tomek se ve sporu rukopisném zachoval ne��astnì. Vypracoval-li sám zprávu
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musejní komise anebo jen k ní pøistoupil � on ji kryl svým jménem a musí nyní
sná�eti to, co se jemu v Bohemii do oèí øeklo. Z vìdeckého stanoviska to, co
Tomkovi øeèeno bylo, je pøesné a korektní. Je-li forma ostrá, � [nu�e?], Tomek
se, jsa neznalcem ve staré èe�tinì, ke znalci tak výteènému jako jest Gebauer,
choval tak, �e ani zásluhy jeho, ani stáøí jeho nemohou ho ochrániti ostré vìdec-
ké dùtky, které se mu v pøíèinì této dostává. Nemìl se pou�tìt do vìcí, kterým
nerozumí. Dìje se mu dle mého nejhlub�ího pøesvìdèení jen po právu.

Stran barona Helferta tøeba opakovati toté�. Helfert nerozumí èe�tinì staré
vùbec a jen na autoritu Jireèkovu6 spolehaje dal se do diskuse. Av�ak stalo se to
zpùsobem tak odvá�livým, �e ti, kterých se dotekl, jsou v plném právu, odpovì-
dìti co nejrozhodnìji a nejostøeji. Quod uni justum, alteri aequum.b

Nebo�tík Jireèek, s ním� jsem v�dy v dobré vùli �il, a jeho� veliké zásluhy
v plné míøe uznávám a ctím,v gramatice staré se Gebauerovi ani nevyrovná. To
jest úsudek i Miklosièùv7 i Jagièùv8 a zpùsob, jakým Gebauer zkritizoval po-
slední práci Jireèkovu9, je tak jasný a spravedlivý, �e ani okam�ik nemù�e býti
pochyby, na které stranì stojí pravda.

Prùbìh celého sporu rukopisného mne pouèil, �e na stranì realistù byla pøesná
vìda, ostrovtip, dùmysl: na stranì obhájcù nejapnos�, nedostatek vìdecký a �e-
rednìj�í je�tì vlastnosti, obzvlá�tì v�ak kaceøování, choutky po pronásledování
atd. atd.

A k tomu pøistoupila vøava na�í roztomilé �urnalistiky. Názor ná� je bohu�el
je�tì na mnoze nezralý. Z té doby, kde u nás vìt�inou literaturu obstarávali ama-
téøi, sem tam diletanti, kde jsme byli rádi, kdy� vy�la èeská kní�ka, � z té doby
je�tì pozùstalo mnoho v obecném smý�lení. Naivností tìchto dob se tøeba spus-
titi. Mladá generace u� to pochopuje. Ta nevyrostla v onom blouznìní, v onom
tklivém citu vlasteneckém jako my a nezná tìch vysokých nadìjí, které jsme
pìstovaly a které nás venkoncem � zklamaly. Ona vidí svìt jiný a dobøe pozná-
vá protivu mezi star�ími a sebou. Ona je skuteènì realistiètìj�í � jako nynìj�í
mláde� vùbec � a nevím, jestli se tam v�ichni neklamete v té mláde�i! Ta stojí
tìm profesorùm realistickým v celém svém smý�lení a cítìní blí�e, ne�li star�ím
pánùm.

O politice nemluvím. Já jsem realistùm radil, aby na pole politické nevstu-
povali10, ale hledìli vypìstovat mysl vzdìlaných Èechù; aby na poli vìdy, umì-
ní, literatury hájili zásady pøesnosti, zdravého citu, �lechetnosti a vy��ích snah �
zkrátka, aby bojovali proti frázi, fikci, jalovosti, nedbalosti, povrchnosti. �e
na�e �urnalistika u nás zavinila úpadek du�evní, jej� napravovati tøeba, o tom
sám pochybnosti nebude� asi míti. V té pøíèinì je �urnalistika staroèeská právì
tak vinna, jako mladoèeská, jen�e tato je pru�nìj�í, smìlej�í a �ikovnìj�í. Kam
to povede, blízká hodina uká�e.
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Já si vá�ím mu�ù nadaných a zaslou�ilých v ka�dém táboøe a proto i mezi
realisty. Já znám Golla11 od dìtinství, Strouhala12 a Seydlera13 od mnoha let,
Gebauera14 jsem letos poznal a musím øíci, �e pøed tìmito mu�i mám nejvìt�í
úctu, jak co se vlasteneckého jich smý�lení, tak co charakteru a vìdecké zpùso-
bilosti týèe. Masaryk jest u nich v�ech ve veliké vá�nosti a já od nìho sly�el vìci
pozoruhodné.

�e v�ak nyní o nìjakém smíøení ani øeè býti nemù�e, to mi jasno. Také bych
jen kladl pro okam�ik váhu na to, aby zpùsob, jakým se boj na universitì vede,
byl lidský. Nìkteré vøelej�í povahy by rády v�em realistùm zlomily krk.

�e realisté mají na venku dost pøívr�encùv mezi vzdìlanci, o tom jsem se
pøesvìdèil. �e by ani jednoho mandátu nedobyli, mi je povìdomo, ponìvad�
pøívr�enci jejich nikde nejsou v mase, ale roztrou�eni. Na tom mi nezále�í. Ale
�e smìr, za kterým jdou a zpùsob jakým si vedou, je pozoruhodný, o tom jsem
pøesvìdèen a pøesvìdèení mého jsou mnozí vynikající Èechové vídeò�tí, ponì-
vad� se na to díváme zdaleka a máme chladné èelo; nemáme horkosti.

Byl jsem v Praze15 a vidìl jsem, �e tam takoøka ka�dému èelo pálí, �e ka�dá
diskuse se vede s velikou vá�ní. A sice má tato vá�eò ponejvíc smìr osobní.

Je toho tam plno nezdravého a národ ná� jest skuteènì ve vnitøní krizi. Ko-
øistiti budou mladí.

Já v�ecko to, co tuto pravím, jsem i na�im pøátelùm, zde v øí�ské radì me�ka-
jícím, èasto vykládal a vykládám, ale strana staroèeská nedovede se regenero-
vat. A bohu�el, dorostu nemá.

O tom, co tuto stranu oèekává, zde není tajemství a a� bude po volbách
snìmovních, bude postavení klubu èeského je�tì hor�í ne�li jest, ponìvad� se
uká�e, �e mladí nabývají pùdy. Èi jest vidìti, �e by nìkdo ke starým se pøidával?

Oni nyní u� jsou v defensivì. Èím více budou tísnìni, tím men�ích koncesí
v politice budou moci vydobývati a proto zase v oèích lidu budou tím více kle-
sati.

Pøál bych si, aby se vìci obrátily k lep�ímu, ale nemám mnoho nadìje.

Pøikládaje otisk své slavnostní øeèi, kterou jsem mìl v na�í universitì16, pøe-
ju Ti brzkého se pozdravení a zùstávám Tvùj

vøelý a stálý ctitel a pøítel

Albert.

Ètyøi dvojlisty formátu 11,2 x 17,6 cm, psáno perem na s. 1�14, nedatováno. SÚA Praha, RA
Kruli�-Randa, inv. è. 1, kart. 1.
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Pozn.:
1 U Alberta se zaèaly projevovat známky choroby zpùsobené u�íváním sublimátu a dal�ích

rtu�ových pøípravkù jako prostøedkù antisepse.
2 Stavba Albertovy vily v �amberku zaèala 31. èervence 1888 a po roce, 21. 7. 1889, v ní

Albertovi poprvé pøenocovali. Definitivní úpravy kolem domu byly dokonèeny v násle-
dujícím roce. Celkové náklady na stavbu vily èinily více ne� 22 000 zl. a na zakoupení
pozemkù a zøízení parku a zahrady více ne� 39 000 zl. Kolem vily byl rozsáhlý park.Viz
Pírkovi, c. d., s. 76 a Pamìtnice domu è. 528.

3 Randa nav�tívil Albertovu vilu v �amberku 31. srpna 1890.
4 Rektorem právnické fakulty byl v akademickém roce 1889�1890 Matou� Talíø.
5 Gebauer Jan, PhDr. (1838�1907), èeský jazykovìdec, od roku 1873 docent èe�tiny na

pra�ské univerzitì, od roku 1880 mimoøádný a od roku 1881 øádný profesor pra�ské uni-
verzity a øeditel slovanského semináøe, øádný èlen Královské èeské spoleènosti nauk a Èeské
akademie vìd, èlen zku�ební komise pro uèitelství na èeských �kolách.

6 Jireèek Josef (1825�1888), literární historik, v letech 1850�1871 pùsobil v rùzných funk-
cích na ministerstvu kultu a vyuèování ve Vídni, v roce 1871 ministr kultu a vyuèování,
po návratu do Prahy v roce 1874 pøedseda Královské èeské spoleènosti nauk (1875�1888),
v letech 1876�1884 èlen obecního zastupitelstva, v letech 1874�1876 a 1878�1888 posla-
nec èeského zemského snìmu, v letech 1879�1887 poslanec na øí�ské radì, zastánce pra-
vosti rukopisù, na nì� psal obrany ve Svìtozoru ji� v letech 1858�1861 a opìt v Osvìtì
v letech 1886�1887. Zemøel 25. 11. 1888.

7 Miklo�iæ Fran (1813�1891), slovinský slavista, profesor vídeòské univerzity, zakladatel
srovnávací slovanské gramatiky, od roku 1862 èlen panské snìmovny.

8 Jagiæ Vatroslav (1838�1923), chorvatský filolog a literární historik-slavista, profesor na
univerzitách ve Vídni, Berlínì a Petrohradì, od roku 1891 èlen panské snìmovny.

9 Ve svém èlánku psal Gebauer kriticky o poslední práci Josefa Jireèka O zvlá�tnostech
èe�tiny ve starých rukopisech moravských. Gebauer, Jan. Moravismy Rkp. Královédvor-
ského, prý dùkazem jeho pravosti. Athenaeum 6, 15. 10. 1888, è. 1, s. 10�19.

10 Srovnej s korespondencí E. Alberta s T. G. Masarykem, K. Kramáøem, J. Kaizlem, A. Rez-
kem, J. Gollem a dal�ími realisty.

11 Goll Jaroslav, PhDr. (1846�1929), od roku 1875 docent v�eobecných dìjin na pra�ské
univerzitì, od roku 1880 mimoøádný a od roku 1885 øádný profesor obecných dìjin na
Karlovì univerzitì, v letech 1891�1892 dìkan filozofické fakulty. Goll byl Albertovým
mlad�ím spolu�ákem na gymnáziu v Hradci Králové.

12 Strouhal Èenìk (Vincenc), (1850�1922), èeský fyzik, od roku 1882 øádný profesor experi-
mentální fyziky èeské univerzity, pøedseda zku�ebních komisí pro uèitelství na støedních
�kolách, obchodních �kolách a lyceích, v roce 1889 dìkan filozofické fakulty, v roce 1890
prodìkan, od roku 1899 pøísedící akademického senátu, v letech 1903�1904 rektor Karlo-
vy univerzity.

13 Seydler August, PhDr. (1849�1891), èeský astronom a fyzik, od roku 1881 mimoøádný
profesor teoretické fyziky, v roce 1882 pøestoupil na èeskou univerzitu, od roku 1885
øádný profesor matematiky, fyziky a teoretické astronomie, øádný èlen Královské èeské
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spoleènosti nauk a od roku 1890 øádný èlen Èeské akademie vìd. Seydler pocházel také ze
�amberka.

14 S Janem Gebauerem se Albert osobnì seznámil 27. prosince 1888 v hotelu de Saxe, kde
mìl schùzku s T. G. Masarykem, J. Kaizlem, L. Heyrovským, O. Hostinským, J. Gollem
a A. Seydlerem. Viz Albertùv telegram T. G. Masarykovi z 26. 12. 1888, na který si Masa-
ryk poznamenal jména úèastníkù veèeøe. AÚTGM, fond TGM, sign, Kor I�14, kart. 689.
S J. Gebauerem si E. Albert dopisoval od poèátku listopadu 1888. Jedlièka, Jaroslav. Eduard
Albert a Jan Gebauer. Úèast chirurga na rukopisném boji a na edici fundamentálního bo-
hemistického díla. Èasopis lékaøù èeských, 110, 1971, s. 691�695.

15 Albert byl v Praze 20. dubna 1889. Viz AÚTGM, fond TGM, sign. Kor I�15, kart. 689,
E. Albert T. G. Masarykovi 20. 4. 1889.

16 Pravdìpodobnì Øeè pøi odhalení poprsí v. Swietena, Stiffta, Schuha a Hyrtla. (Hofrath
Prof. Albert�s Festrede.) Vídeò 1889.

  a Tusculum � záti�í, útulek.
  b Ka�dému dáti, co mu nále�í. Jednomu jako druhému.

6. E. Albert�A. Randovi � b. d. [15. 6. 1889]

Velectìný pane a pøíteli!

S nemalým ustrnutím jsem èetl v dne�ním Èase aféru Rieger�Gebauer1.

Rieger2 patrnì byl nìkterým z na�ich vá�nivcù, snad nìkterým v denních
nadávkách vycvièeným �urnalistou �patnì informován a sveden. Já vím, �e on
nemá èasu, tolik èísti, aby se o stavu vìci pøesvìdèil a tu ho lze svésti k vìcem
nad míru ne patøièným.

Rieger ve schùzi Svatoboru vytýkal Gebauerovi3, �e Jireèka �výbuchem su-
rovosti� napadl. I kdybych neznal klidnou rozvahu Gebauerovu, musel bych se
domnívati, �e tu nìjaký omyl; nebo� ve v�ech tìch polemikách o rukopisích
právì Gebauer vynikal pøísnì vìdeckým tenórem v�ech svých replik.

Ponìvad� Gebauerovy publikace dopodrobna znám, prosím Tì sna�nì, abys
se i Ty sám pøesvìdèil, nahlédna do Athénea 1888 (øíjen) a pøeèta si èlánek
Gebauerùv4. Jesti to replika tak vìcná, �e nikdo nemù�e z ní vá�iti nìjaké výtky
proti autorovi.

A tu Rieger vystoupí a nazve to výbuchem surovosti !!! Pak ov�em se musí
podvoliti odpovìdi, kterou dává Èas a která zní: �Rozhodnì nemá dr. Rieger
práva mu�i poèestnému veøejnì ve tváø metati urá�ky tak hrubé a nespravedlivé.�

Pøeèe� si prosím sna�nì ty vìci a pak rozhodni, kdo je v právu, kdo slu�nos�
poru�il!
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Já vìci posuzuji v�dy jen tehdá, kdy� jsem poznal, oè bì�í, sám vlastním
okem. Rieger se v�ak dává svést. Pí�u v té pøíèinì i paní Èervinkové5, aby otce
varovala.

Tì�e se na shledanou, kde o tìch vìcích zdaleka a takoøka lékaøsky promlu-
víme, jsem s mnohými pozdravy

Tvùj vøelý ctitel
Albert.

Dvojlist formátu 11,2 x 17,6 cm, psáno perem na s. 1�3, nedatováno. SÚA Praha, RA Kruli�-
Randa, inv. è. 1, kart. 1.

Pozn.:
1 Èas 3, 15. 6. 1889, è. 25, s. 416�418.
2 Rieger Franti�ek Ladislav, JUDr. (1818�1903), vùdèí staroèeský politik, v letech 1861�

1871 a 1878�1895 poslanec èeského snìmu, 1861�1863 a 1879�1891 poslanec øí�ské rady,
od roku 1897 èlen panské snìmovny a pový�en do �lechtického stavu s titulem barona.

3 Schùze Svatoboru se konala 8. èervna 1889 a F. L. Rieger na ní vystoupil s nekrologem
Josefa Jireèka, ve kterém se zmínil o ne�etrném chování �nìkteré strany� k osobì J. Jireèka
v dobì, kdy bylo jasné, �e �jest ji� blízek smrti�. Podle Riegra �jest to smutný úkaz, �e èasto
mezi tìmi, kteøí mají prvními býti v zápasech literárních, mezi tìmi representanty humanity
a vzdìlání dostavují se výbuchy zuøivosti, je� nedají se srovnati s oním stupnìm vzdìlanos-
ti, na kterém se lidé nalézají.� Rieger, který podle Èasu Gebauerùv èlánek vùbec neèetl, byl
ovlivnìn fejetonem Poslední dílo Josefa Jireèka uveøejnìném v Èeské politice 4. 12. 1888.
Podle autora fejetonu �jistý list zdej�í Athenaeum ... uveøejnil z péra pana profesora Ge-
bauera pamflet nový na zostuzení poslední práce Jireèkovy. ... Z mu�e tak zaslou�ilého,
jakým byl Jireèek, zøejmì posmìch si tropí.� Tak jako Gebauer prý nejednají ani divo�i.

4 Gebauer, Jan. Moravismy Rkp. Královédvorského, prý dùkazem jeho pravosti. Athenaeum
6, 15. 10. 1888, è. 1, s. 10�19.

5 Albert se v dopise pøimlouval za J. Gebauera, který ho nav�tívil o svatodu�ních svátcích
v �amberku a èinil na nìj dojem �èlovìka pøepracovaného, nervosního, �tvaného.� Podle
Alberta �jesti Gebauer tudí� Jungmannem na�í doby. ... má díla hotová, díla tak významná,
jako �afaøíkovy Staro�itnosti, Palackého Dìjiny národu èeského, Tomkovy dìje Prahy.�
Proti takovému mu�i psal nìjaký pra�ský �urnalista v Èeské politice, �e Gebauer Jireèka
surovì a bùh ví jak urazil a takøka pøivedl do hrobu. Tento novináø zøejmì vzbudil u F. L.
Riegra domnìnku, jakoby Gebauer skuteènì Jireèka urazil. Následkem toho Rieger na vý-
roèní schùzi Svatoboru øekl, �e se u Gebauera, kterého sice nejmenoval, ale v�em bylo
jasné, �e jej mínil, stal výbuch zuøivosti. Gebauer byl podle nìj hluboce a nespravedlivì
ranìn. Albert �ádal Èervinkovou, aby se podívala do Athenaea, kde sama uvidí, �e jde
o polemiku dvou vìdcù. Albert se nechtìl pøímo obrátit na Riegra, aby vìc napravil. Vinu
dával �urnalistice a nikoli Riegrovi, a proto �ádal Èervinkovou, aby vymyslela cestu, jak by
�se vìc napravila zpùsobem lidským, patøièným a slu�ným.� LA PNP, f. M. Èervinková-
Riegrová b. d. [podle pøípisu M. Èervinkové dopis do�el 22. 6. 1889].
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7. A. Randa�E. Albertovi � 25. 6. 1890

Vysoce ctìný pøíteli!

Dne�ní neúplná a z èásti nesprávná zpráva Politiky1 o návrzích kandidátù
øádných èlenù pro èeskou Akademii2 dává mnì podnìtu, abych s Tebou dùvìr-
nì sdìlil, �e v II. tøídì navr�eni jsou: �olín3, Feismantel4, Seydler, Albert, Friè5,
�tolba6, � a subsidiárnì: Eiselt, Vejdovský7, Tomsa8. Seznává� z toho, �e sekce
� dobøe pamìtlivá Tvých zásluh a Tvého vìhlasu � povinnos� svou konala
a vlastního zájmu Akademie �etøila. Jednohlasnosti ov�em pøi �ádném èlenu
skoro nebylo, a kterak volby in pleno dopadnou, nelze dnes pøedvídati; nebo�
panuje zejména v sekci III. (filolog[ické]) a IV. (umìní) hrozná rozháranost ná-
hledù a pøání! V�dy� ani Hlávkovi9 (jen� Tebe vøele fedruje) se nepodaøilo, ve
vlastní jeho sekci prosaditi volbu Jeøábka10, Jiráska11, Maøáka12 proti Nerudo-
vi13, Kol[árovi]14�etc. V�ichni, s nimi� jsem o Tobì mluvil, co nejchvalnìji
o Tobì soudí; ov�em chtìjí nìkteøí Tebe za èestného èlena zvolit, jedni proto, �e
nejsi v Praze, jiní proto, �e prý podporuje� M.15; v poslednìj�ím smìru jsem
ubezpeèoval, �e dle doslechu odepøel jsi M[asaryk]ovi dal�í podporu. Jest-li
tomu tak (èeho� bych si pøál) bylo by mnì autentické potvrzení té zprávy mi-
lým. Ví�, �e nejsem osobním odpùrcem tzv. realistù; mnohého z jich velice si
vá�ím; v�ak jak o jejich snahách ve smìru politickém aj. soudím, psal jsem Tobì
loòského roku. Nejnovìj�í zku�enosti potvrzují úsudek mùj; � dnes vyjednávají
se staro-, zítra mladoèechy atd. Tomu rozumìj, kdo chce�. A program?

Nemohu konèiti ani� bych Tobì, velectìný pøíteli, vøele podìkoval za vzác-
nou a laskavou podporu akademika Regála16 mnou doporuèeného; tý� jest na-
plnìn vdìèností k Tobì a zasluhuje pøíznì Tvé. Srdeènì Tebe pozdravuje

Tvùj upøímnì oddaný ctitel

dr. Randa

25/6 90.

Dvojlist formátu 11,5 x 17,9 cm, psáno perem na s. 1�4, datováno. LA PNP, f. E. Albert.

Pozn.:
1 Dne 25. èervna 1890 uveøejnila Politik zkreslenou zprávu o návrzích øádných kandidátù do

Èeské akademie vìd a umìní.
2 Èeská akademie vìd a umìní (Èeská akademie císaøe Franti�ka Josefa I. pro vìdy, sloves-

nost a umìní) byla zøízena 23. 1. 1890, kdy císaø schválil její zalo�ení a potvrdil její stano-
vy. Dne 20. 4. jmenoval prvních 19 øádných èlenù, kteøí 3. 7. vykonali volbu dal�ích 23 øád-
ných èlenù. Pøedsedou ÈAV se stal mecená� akademie Josef Hlávka. Pracovala ve tøídách:
1. filozoficko-historické, 2. matematicko-pøírodovìdecké, 3. filologické, 4. literárnì umì-
lecké. Pøi tìchto tøídách pracovalo 13 stálých komisí.
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3 �olín Josef (1841�1912), profesor stavební mechaniky a grafické statiky na èeské technice
v Praze, tvùrce odborné technické terminologie, bìhem svého pùsobení na technice byl
jedenáctkrát dìkanem a tøikrát rektorem, od roku 1877 mimoøádný a od roku 1904 øádný
èlen Královské èeské spoleènosti nauk, øádným èlenem II. tøídy Èeské akademie vìd zvo-
len 3. 7. 1890, v letech 1891�1899 generální sekretáø akademie, od roku 1904 dvorní rada.

4 Feismantel Otakar (1848�1891), od roku 1883 profesor mineralogie a geologie na èeské
technice v Praze, øádný èlen Èeské akademie vìd od 3. 7. 1890, èlen Královské èeské
spoleènosti nauk.

5 Friè Antonín (1832�1913), zoolog a paleontolog, od roku 1871 mimoøádný profesor na
pra�ské univerzitì, pøi rozdìlení univerzity jmenován øádným profesorem, od roku 1870
øádný èlen Královské èeské spoleènosti nauk, od roku 1880 øeditel zoologických a paleon-
tologických sbírek Národního muzea, v letech 1886 a 1890 dìkan filozofické fakulty, v roce
1892 rektor èeské univerzity, øádný èlen II. tøídy Èeské akademie vìd a� od 18. 10. 1890,
nebo� pøi volbì 3. 7. 1890 získal pouze 9 hlasù.

6 �tolba Franti�ek (1839�1910), chemik a technolog, profesor technické chemie na èeské
technice v Praze, v roce 1891 zalo�il s A. Bìlohoubkem Èasopis pro prùmysl chemický,
dopisující èlen II. tøídy Èeské akademie vìd od 29. 10. 1890, nebo� pøi volbì 3. 7. 1890
získal pouze 8 hlasù.

7 Vejdovský Franti�ek (1849�1939), od roku 1884 mimoøádný a od roku 1892 øádný profe-
sor srovnávací anatomie a embryologie a od roku 1902 øádný profesor zoologie na pra�ské
univerzitì, øeditel ústavu pro zoologii a srovnávací anatomii, tajemník Královské èeské
spoleènosti nauk, pøi volbì do II. tøídy Èeské akademie vìd 3. 7. 1890 získal pouze 7 hlasù
a nebyl zvolen, proto byl II. tøídou 25. 10. 1890 navr�en za mimoøádného èlena. K jeho
volbì pøi valném shromá�dìní 29. 10. 1890 v�ak nedo�lo, proto�e prohlásil, �e si nepøeje,
aby byl pojat do volby. Beran, c. d., s. 352.

8 Tomsa Vladimír, MUDr. (1831�1895), profesor fyziologie na univerzitì v Kyjevì, od roku
1884 na èeské univerzitì v Praze, v letech 1887�1893 dìkan èeské lékaøské fakulty, v roce
1891 rektor èeské univerzity v Praze, ruský státní rada. Pøi volbách do Èeské akademie
dne 3. 7. 1890 obdr�el 16 hlasù a mìl se stát èlenem druhé tøídy akademie. Èlenství
v akademii nepøijal. Beran, c. d., s. 349 a 352.

9 Hlávka Josef (1831�1908), èeský architekt, podnikatel a mecená�, zakladatel a prezident
Èeské akademie vìd a umìní, v letech 1883�1907 poslanec èeského zemského snìmu,
v roce 1891 jmenován do�ivotním èlenem panské snìmovny. Pøedsedou ÈAV zvolen
12. èervence 1890, kdy od 33 pøítomných obdr�el 26 hlasù, Randa tehdy získal 6 hlasù
a Tomek 1 hlas.

10 Jeøábek Franti�ek Vìnceslav (1836�1893), dramatik, literární historik, v letech 1861�1867
redaktor Národních listù, v letech 1867�1877 redaktor Národního Pokroku (Pokroku), pro-
fesor reálného gymnázia a vy��í dívèí �koly v Praze, v letech 1871�1889 poslanec èeské-
ho zemského snìmu, v letech 1879�1884 poslanec øí�ské rady. Jeho práce Stará doba ro-
mantického básnictví nebyla uznána zpùsobilou pro habilitaci na pra�ské univerzitì; øádný
èlen IV. tøídy Èeské akademie vìd od 3. 7. 1890.

11 Jirásek Alois (1851�1930), èeský spisovatel, profesor, øádný èlen IV. tøídy Èeské akademie
vìd od 3. 7. 1890, v roce 1896 jmenován �kolním radou.
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12 Maøák Julius (1835�1899), èeský malíø pùsobící ve Vídni a v Praze, od roku 1887 na
malíøské akademii v Praze, øádný èlen IV. tøídy Èeské akademie vìd od 3. 7. 1890.

13 Neruda Jan (1834�1891), èeský spisovatel a novináø, Neruda byl navr�en za øádného èlena
IV. tøídy akademie v nótì zemského výboru prezídiu místodr�itelství z 26. února 1890,
která obsahovala �ir�í výbìr osob pro jmenování první tøetiny øádných èlenù akademie
císaøem. Ve zprávì místodr�itele Fr. Thuna P. Gautschovi pøedkládající s nótou zemského
výboru u��í výbìr osob pro jmenování císaøem z 12. dubna 1890 nebylo Nerudovo jméno
uvedeno. Ve IV. tøídì byli litografovaným návrhem z 20. 6. 1890 ze spisovatelù navr�eni
v první øadì Jan Neruda, Svatopluk Èech a Josef Jiøí Kolár, ve druhé øadì Alois Jirásek,
Franti�ek Jeøábek a Julius Zeyer. Vzhledem k tomu, �e Neruda a Kolár na dotaz akademie
je�tì pøed volbami oznámili, �e by nabídnuté èlenství nepøijali, pøikroèilo se ihned k volbì
dvou spisovatelù z druhého poøadí. Beran, c. d, s. 48�49, 324, 334�338, 351.

14  Kolár Josef Jiøí (1812�1896), herec a dramatik, prozaik a pøekladatel Shakespeara, Goetha
a Schillera.

15 V øíjnu 1888 nav�tívil J. Kaizl a T. G. Masaryk E. Alberta v jeho rodi�ti v �amberku ve
snaze získat jeho podporu pro pøemìnu ètrnáctideníku Èas v týdeník. Albert finanèní po-
moc pøislíbil a pozdìji pøispìl èástkou 2000 zl., nepodepsal v�ak spoleèenskou smlouvu.
První èíslo týdeníku Èasu vy�lo 2. ledna 1889. Od poèátku roku 1890 ji� Albert finanèní
pøíspìvky na Èas neposílal.

16 Mínìn zøejmì Karel Regal (1857�1931), filolog, spisovatel. V roce 1890 pùsobil jako su-
plent na reálce v Brnì, od roku 1894 byl profesorem obchodní akademie v Chrudimi. Z jeho
podnìtu a spolupùsobení byla obnovena sokolská �upa moravská, jejím� byl jednatelem
i náèelníkem. V Almanachu Èeské akademie vìd ani Ottovì slovníku nauèném není uve-
deno, �e by byl èlenem ÈAV.

8. E. Albert�A. Randovi � b. d. [po 25. 6. 1890], koncept

Vysoce ctìný pane dvorní rado!

Dovìdìv se jakou mírou vìdy lékaøské v èeské akademii své representace
dojíti mají, shledal jsem, �e návrhy uèinìné se nesrovnávají ani s dùle�itostí
a uznanou platností vìd lékaøských vùbec, ani s rozsahem a zdaøilostí onìch
vìdeckých prací, které na poli vìd tìchto od uèencù èeských byly vykonány.
Jesti vìcí vùbec známou, �e nynìj�í stav vìd a umìní lékaøských jest rázu epo-
chálního. Jako z jedné strany chirurgie antiseptická u� u� se tím mù�e honositi,
�e metody její jsou jedním z nejvìt�ích pokrokù, které ve spoleènosti lidské
byly vykonány; tak z druhé strany bádání bakteriologická vrhla neoèekávané
svìtlo na povstávání nemocí vnitøních a odhaluje nám perspektivu, ve které se
zdá, �e zásady hygienické povedou k rozhodným reformám celého zevnìj�ího
�ivota lidské spoleènosti. A koneènì bádání biologická, o èlovìku od lékaøù
v nynìj�í dobì vykonávaná, pøièiòují valnì a reformatoricky nejen k pojímání
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svìta organického, anobr� vedou k novým poznatkùm antropologickým a soci-
ologickým, tak �e se dotýkají nejrozmanitìj�ích oborù vìd moderních.

O národu èeském obecnì se za posledních dob seznalo, �e právì na poli vìd
lékaøských neobyèejnì vyniká. Purkynì1, Rokytanský2 a �koda3 stali se pravý-
mi reformátory; k nim se dru�ili: Hamerník4, Treitz5, Duchek6, Chvostek7, Pi�-
ha8, Bednáø9 a jiní mu�ové povìsti svìtové.10 Za dob nynìj�ích pak jest na dvou
fakultách rakouských, na pra�ské a vídeòské øada uèencù, kteøí si skuteènou
prací vìdeckou, bádáním na vý�i metod moderních stojícím, zjednali povìsti
chvalné v cizinì.

*(Zpùsob jakým vìdecká práce lékaøských uèencù èeských dojíti má svého
zastoupení v akademii èeské, nesrovnává se ani s pov�echným významem vìdy
lékaøské ani s vykonanou prací èeských uèencù.

Nemohu jinak, ne� litovati poèínání a maje za to, �e za náhled mùj stojí celá
øada èeských pracovníkù na poli vìd lékaøských, prohla�uji, �e volby do akade-
mie nepøijímám, dìkuje ov�em co nejsrdeènìji tìm èlenùm, kteøí tuto volbu
navrhovali.)

Návrhy tedy ignorují a ru�í minulos� lékaøské vìdy èeské, za to ale také si
nev�ímají pøítomného významu jejího a tudí� i pro budoucnos� nejsou pøíznivy.

Lituji toho a maje pøesvìdèení, �e za mùj náhled stojí celá øada uèencù lé-
kaøských domácích, oznamuji, �e volby do akademie nepøijímám, dìkuje ov�em
co nejsrdeènìji tìm èlenùm, kteøí tuto volbu navrhovali

Dvojlist formátu 21 x 34,1 cm, psáno perem na s. 1�2, nedatováno. LA PNP, f. E. Albert.
Ulo�eno jako Albert neznámému v korespondenci pøijaté. Vìty v kulaté závorce oznaèené
* jsou v konceptu pøe�krtnuty. Podle pøípisu Georga Alberta �lo pùvodnì o: �Das Concept
eines Schreibens E. Alberts an eine mir nicht bekannte Persönlichkeit der neugegründeten
böhmischen Franz-Josefs-Akademie, vom Jahre 1890. Beilage zum Briefwechsel mit Jan
Gebauer und Karl Mattu�.� Koncept dopisu otiskl M. Navrátil jako koncept Albertova do-
pisu neznámému èlenu Èeské akademie vìd. Navrátil, c. d., s. 1102�1103.

Pozn.:
1 Purkynì Jan Evangelista (1787�1869), èeský lékaø, pøírodovìdec a filozof, profesor fyzio-

logie na univerzitách ve Vratislavi a v Praze, v letech 1861�1865 poslanec èeského zem-
ského snìmu.

2 Rokytanský (Rokitansky) Karel (1804�1878), lékaø pocházející z Hradce Králové, profe-
sor patologické anatomie na vídeòské univerzitì, od roku 1867 èlen panské snìmovny.

3 �koda Josef (1805�1881), plzeòský rodák, po absolutoriu medicíny ve Vídni cholerový
okresní lékaø v Èechách, od roku 1837 sekundární lékaø ve vídeòské v�eobecné nemocni-
ci, od roku 1840 ordinujícím lékaøem na novì zøízeném oddìlení pro prsní nemoci tamté�,
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od roku 1841 primáø tého� oddìlení a oddìlení pro nemoci vnitøní a ko�ní, od roku 1847
profesor lékaøské kliniky ve Vídni, kterou øídil do roku 1871, spolu s Rokytanským v�eo-
becnì uznáván za hlavu tzv. druhé neboli mlad�í vídeòské lékaøské �koly.

4 Hamerník Josef (1810�1887), lékaø pocházející z Pacova, studoval v Praze a ve Vídni u
�kody a Rokytanského, v letech 1838�1841 praktický lékaø v Táboøe a Èeských Budìjo-
vicích, v letech 1841�1845 sekundáø ve v�eobecné nemocnici v Praze, od roku 1848 mi-
moøádný a od roku 1849 øádný profesor lékaøské patologie a terapie, pøednosta II. lékaøské
kliniky v Praze, primáø v�eobecné nemocnice, roku 1853 z politických dùvodù zbaven
profesury, poté se vìnoval soukromé praxi, v roce 1848 poslanec øí�ského snìmu, v letech
1861�1866 poslanec èeského zemského snìmu. Jeden z hlavních pøedstavitelù tzv. pra�-
ské lékaøské �koly.

5 Treitz Václav (1819�1872), absolvent pra�ské lékaøské fakulty pocházející z Hostomic,
øádný profesor patologické anatomie na univerzitì v Krakovì a od roku 1855 v Praze, od
roku 1864 prosektor v�eobecné nemocnice. Výborný patolog, mìl velké zásluhy o vybu-
dování samostatné budovy patologicko-anatomického ústavu, který byl otevøen v roce 1852
v ulici U nemocnice.

6 Duchek Vojtìch (1824�1882), lékaø narozený v Praze, v letech 1858�1871 profesor vnitø-
ního lékaøství na Josefinu ve Vídni, v letech 1871�1882 profesor II. lékaøské kliniky ve
Vídni.

7 Chvostek Franti�ek (1835�1884), pocházel z Místku na Moravì, studoval na vídeòském
Josefinu, pùsobil jako soukromý docent interního lékaøství a po Duchkovì odchodu jako
mimoøádný profesor interního lékaøství na II. lékaøské klinice ve Vídni.

8 Pi�ha Franz (1810�1875), profesor chirurgie narozený v Øakomu u Klatov, absolvent lé-
kaøské fakulty v Praze, od roku 1844 øádný profesor chirurgie na pra�ské univerzitì, od
roku 1857 profesor chirurgie na Josefinu ve Vídni, za války proti Francii a Sardinii vrchní
�tábní lékaø, v letech 1862�1864 èlen vyuèovací rady, od roku 1864 èlen vojenského zdra-
votnického výboru, za války rakousko italské v roce 1866 vrchní vedení váleèného zdra-
votnictví a polních nemocnic, v roce 1874 ode�el na vlastní �ádost na odpoèinek.

9 Bednáø Alois (1816�1888), dìtský lékaø ve Vídni, pocházel z Pot�tejna.
10 Josefu �kodovi vìnoval Albert vzpomínku v Osvìtì roku 1882. Vzpomínku na F. Chvost-

ka uveøejnil v listopadu 1884 v Hlasu národa. Památce èeských vídeòských lékaøù F. Ku-
øáka, J. Dlouhého, F. Pi�hy, A. Bednáøe, V. Duchka a F. Chvostka vìnoval Albert èlánek In
memoriam uveøejnìný v Osvìtì roku 1890.

9. A. Randa�E. Albertovi � 4. 7. 1890

Vysoce ctìný pøíteli!

Omluv laskavì, �e jsem na druhý Tvùj dopis z 25./VI. posud neodpovìdìl.
Vidìl jsem, �e jsi velice rozmrzen a roztrpèen, � právem i neprávem! Právem:
pokud pøi volbách do akademie zajisté jediné zásluhy vìdecké rozhodovati mají!
Neprávem proto, �e � homines sumusa � podobné vìci jak u nás v�ude a v�dyc-
ky se opakují! Zajisté zná� Daudetùv román: �Nesmrtelníci�1; v Paøí�i a ve Víd-
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ni jsou pomìry, jak z èásti sám pozorovati jsem mohl, mutatis mut[andis]b tyté�
jako u nás.

Dle pøání a na zodpovìdnost Hlávky nepovìdìl jsem nièeho o prohlá�ení
Tvém2. Zále�í nám v zájmu na�í akademie na tom velice, aby (dovol, abych to
øekl) hvìzda tak skvìlá i na�í akademii získána byla; byl jsi zvolen takøka jed-
nohlasnì (16 z 18 hl[asù]); doufáme nyní pevnì, �e nezamítne�. Víme, �e Tobì
volbou do pra�ské akademie vìdecké slávy nepøibude; ale pøes to nesmí� nás se
vzdalovat. � Volba Eiselta byla nevyhnutelnou; kompromisem získána zdej�í
medicínské fakultì dvì místa; �e Tomsa byl zvolen, jest jemu a nám satisfakcí.
�e Friè propadl, litoval jsem; neèekal jsem to.3

Bude-li 13. t. m. sezení øí�ského soudu, povím Tobì, aè interesují-li Tebe
podrobnosti, v�e ostatní. Máme nyní jak i Vy plné ruce práce; státní zkou�ky se
blí�í a korektury tisku té�!

Srdeènì Tebe pozdravuje Tvùj starý

upøímný ctitel
dr. Randa

V Dobøich[ovicích] 4/7 [18]90.

Dvojlist formátu 11,3 x 17,7 cm, psáno perem na s. 1�3, datováno. LA PNP, f. E. Albert.

Pozn.:
1 Román francouzského spisovatele Alphonse Daudeta (1840�1897) l´Immortel (Nesmrtel-

ný) z roku 1888 byl hoøkou satirou na francouzskou akademii.
2 Albertovo prohlá�ení nemáme k dispozici, vycházelo v�ak z vý�e uvedeného konceptu.
3 B. Eiselt byl navr�en a� mezi kandidáty II. tøídy v druhé øadì spoleènì s V. Tomsou

a F. Vejdovským. Eiselt 3. èervence 1890 obdr�el 15 hlasù, Tomsa 16 a Vejdovský pouze
7 z 18 hlasù. Vejdovský proto zvolen nebyl. A. Friè byl navr�en mezi kandidáty II. tøídy
v první øadì, ale obdr�el pouze 9 hlasù. Øádným èlenem byl zvolen a� pøi valném shromá�-
dìní akademie 18. 10. 1890. Beran, c. d., s. 348�352.

a Jsme lidé.
b Zmìniv to, co mìlo být zmìnìno. (S pøíslu�nými zmìnami.)

10. A. Albert�A. Randovi � b. d. [pøed 12. 7. 1890]

Velectìný kolego a milý pøíteli!

Pøijedu v sobotu k sezení Akademie1 a uèiním návrh, aby volba za prof[esora]
Tomsu provedena byla2. S návrhem tím se mù�e nalo�iti tak, jako byl by pil-
ným, ponìvad� v sezení posledním zemský mar�álek3 bez toho podotkl, �e vol-
ba náhradní za prof[esora] Tomsu bude provedena pøí�tì. Navrhuju prof. Spinu4
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a odùvodòuji to v pøilo�eném spisku, z nìho� zároveò vychází, jak i o ostatních
smý�lím. Byl bych rád, kdyby se pøijalo, co navrhuju, ponìvad� bychom tam
mìli teoretika, jaký tam býti má.

Jak to nyní jest, byl by mezi mnou a Eiseltem boj. Rád bych se tomu vyhnul.

Jakmile jest tam tøetí, u� se objeví consensusa aspoò dvou a ten má váhy.

Velice Tì prosím, abys se neráèil obtì�ovati, a dodal ostatní tøi exempláøe
pánùm Ottovi5, Pra�ákovi6 a Èelakovskému7, jejich� byty mi nejsou povìdomy.

Tì�e se na brzké shledání a prose, abys milostivé paní8 mou nejhlub�í úctu
vyslovil, jsem Tvùj

Srdeènì oddaný ctitel

Albert.
P. S. Bro�urky ode�lu zejtra.

List formátu 11,5 x 18,4 cm, psáno perem na s. 1�2, nedatováno. SÚA Praha, RA Kruli�-
Randa, inv. è. 1, kart. 1.

Pozn.:
1 Zasedání Èeské akademie vìd se konalo v sobotu 12. 7. 1890.
2 Pøi volbách do Èeské akademie vìd dne 3. 7. 1890 obdr�el Tomsa 16 hlasù a mìl se stát

èlenem druhé tøídy akademie. Èlenství v akademii nepøijal a tak na jeho místo E. Albert
navrhl A. Spinu. Po nesnadných jednáních s B. Eiseltem, který byl podle Alberta �nesnesi-
telnì osobní�, pøipravil Albert bro�uru, ve které poukazoval na stav èeské lékaøské fakulty
a vyzdvihoval Spinovy zásluhy. Viz té� dopis E. Alberta J. Vrchlickému z 21. 8. 1890, kde
Albert pí�e: �Co� mají pra�ské pomìry s vìdou co dìlat? Ten, který má práce, má býti
volen. To jest jediná odpovìï na tak zvané pra�ské pomìry, kterým já ostatnì lépe rozu-
mím ne� Eiselt.� Knoesl, c. d, s. 61. Viz té� LA PNP, f. M. Èervinková-Riegrová, E. Albert
M. Èervinkové b. d. [po 1. 11. 1890].

3 Lobkovic Jiøí Kristián (1835�1908), èeský konzervativní politik, velkostatkáø na Mìlníce,
v letech 1865�1872 a 1883�1907 poslanec èeského snìmu, v letech 1871�1872 a 1883�
1907 zemský mar�álek, pøedseda èeského zemského snìmu a zemského výboru, v letech
1879�1883 poslanec øí�ské rady, od roku 1883 èlen panské snìmovny.

4 Spina Arnold, MUDr. (1850�1914), od roku 1883 mimoøádný profesor v�eobecné a experi-
mentální patologie na lékaøské fakultì èeské univerzity v Praze a pøednosta ústavu pro v�e-
obecnou a experimentální patologii, od roku 1896 øádný profesor, v letech 1887�1888, 1896�
1897 a 1901�1902 dìkan a 1894�1895 rektor lékaøské fakulty, od 18. 10. 1890 øádný èlen
Èeské akademie vìd, dvorní rada, èlen zemské zdravotní rady.

5 Ott Emil, JUDr. (1845�1924), od roku 1872 docent rakouského civilního soudního øízení na
pra�ské univerzitì, v letech 1882�1916 profesor právnické fakulty èeské univerzity, v letech
1883, 1884 a 1891 dìkan právnické fakulty, 1887 rektor a 1888 prorektor èeské univerzity,
od roku 1881 èlen státního soudu, v roce 1889 èlen ankety na ministerstvu kultu a vyuèová-
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ní, která pøipravovala úpravu právnického studia,od roku 1893 dvorní rada a od roku 1912
èlen panské snìmovny, øádný èlen Královské èeské spoleènosti nauk, Èeské akademie vìd,
kde patøil mezi prvních 19 èlenù jmenovaných císaøem.

6 Pra�ák Jiøí, JUDr. (1846�1905), od roku 1879 mimoøádný a od roku 1884 øádný profesor
pro rakouské veøejné právo na pra�ské univerzitì, v letech 1889 a 1890 dìkan, 1890 a 1893
rektor a 1894 prorektor èeské univerzity, zakladatel èeské veøejnoprávní vìdy, v letech 1895�
1905 poslanec èeského snìmu a pøísedící zemského výboru, v letech 1872�1897 spolure-
daktor èasopisu Právník, od 3. 7. 1890 øádný èlen I. tøídy Èeské akademie vìd.

7 Èelakovský Jaromír (1846�1914), právní historik, od roku 1886 mimoøádný a 1892 øádný
profesor dìjin práva na pra�ské univerzitì, v letech 1897�1898 a 1905�1906 dìkan práv-
nické fakulty, od roku 1892 v archivu mìsta Prahy, od roku 1906 první archiváø, od roku
1887 mimoøádný èlen KÈSN, od 3. 7. 1890 øádný èlen I. tøídy ÈAV, v letech 1891�1901
pøedseda Ústøední matice �kolské, v letech 1878�1889, 1895�1911 poslanec èeského zem-
ského snìmu, v letech 1879�1881, 1900�1907 poslanec øí�ské rady, dvorní rada od roku
1908.

8 Randová Angela, rozená Kuliková, man�elka Antonína Randy.
a Souhlas, svornost.

11. E. Albert�A. Randovi � b. d. [1896�1898]

Nejsrdeènìj�í díky! ��astný nový rok!

Nav�tívenka, avers: Professor Albert, k. k. Hofrath. IX, Maximilianplatz 7. SÚA Praha, RA
Kruli�-Randa, inv. è. 1, kart. 1. Podle adresy z doby na pøelomu roku 1896/1897 nebo 1897/
1898, tj. z doby, kdy kvùli své nemoci bydlel v pøízemním bytì na Maximilianplatz 7.

12. A. Albert�A. Randovi � b. d. [pøed 13. 5. 1900]

Velectìný pøíteli!

Na tohohle paciente je Neusser1. Pøikládám kartièku na nìho, ponìvad� on
se praxe straní a bez protekce ani Rothschild se k nìmu nedostane.

Morjeu!

Vá� Alb[ert]

A� p[an] Kruli�2 jde hned nyní na kliniku Neusserovu, vchod je od porodni-
ce z Garnisonsgasse. Tam si mù�e vyjednat kdy a kde ho Neusser prohlídne.
O 10. hod. má Neusser po pøedná�ce.

List formátu, psáno perem na s. 1, nedatováno. SÚA Praha, RA Kruli�-Randa, inv. è. 17,
kart. 4.
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Pozn.:
1 Neusser Edmund (1852�1912), v letech 1889�1893 primáø Rudolfovy nadace, od roku 1893

øádný profesor speciální patologie a terapie a pøednosta II. lékaøské univerzitní kliniky ve
Vídni, lékaøský rádce císaøe Franti�ka Josefa, uznávaný internista a hematolog, od roku
1896 dvorní rada.

2 Kruli� Otakar (1860�1900), stavební podnikatel, man�el Randovy dcery Angely.

13. A. Albert�A. Randovi � b. d. [po 13. 5. 1900]

Milý pøíteli!

Mìl jsem v ruce nervosní pocity jakoby se mne chytala køeè písaøská a tudí�
jsem se chránil psaní. Nyní pomalu nìkolik slov psáti se zase odva�uju. Srdeè-
nou soustrast pøi té ránì, která Vás stihla!1 Kramáø mi v�e vypravoval.2 Pøeju Ti
v�e dobré a sly�ím, �e se ti vede zase lépe. Nejuctivìj�í poklonu Tvé paní a paní
dceøi3.

Tvùj vìrnì oddaný kolega
Albert.

Dvojlist formátu 11,2 x 17,5 cm, psáno perem na s. 1, nedatováno. SÚA Praha, RA Kruli�-
Randa, inv. è. 17, kart. 4.

Pozn.:
1 Ing. Otakar Kruli�, man�el Randovy dcery Angely, zemøel náhle 13. 5. 1900.
2 E. Albert vìdìl o Kruli�ovì smrti také od Karla Mattu�e, který mu napsal, �e �vèera [tj. 13. 5.

1900] veèer náhle mrtvicí ranìn zemøel in�. a podnikatel Kruli�, ze� Randùv.� LA PNP,
f. E. Albert, K. Mattuš E. Albertovi 14. 5. 1900.

3 Randová-Kruli�ová Angela, dcera Antonína Randy, man�elka Otokara Kruli�e, za kterého
se provdala v únoru roku 1887.

14. A. Randa�E. Albertovi � 10. 6. 1900

Milý pøíteli!  V Praze 10/6 [19]00

Vrátiv se z Krakova nalezl jsem milý Tvùj soustrastný dopis a vzácný dá-
rek1. Tvá úèast a laskavost tuze mne potì�ily v hlubokém zármutku mém a pro-
sím, abys za to pøijal moje nejvøelej�í díky! Pøijel jsem vèera v noci z Krakova,
kde na�e poselstvo srdeènì bylo uvítáno. Slavnost byla krásná a dùstojná! Pro
úèastníka byla to sice velká námaha, byli jsme stále v kole, pohostinství bylo
pøíli� skvìlé. V�ak v�e dobøe jsme pøekonali. Zdraví mnì nyní výbornì slou�í;
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pøedná�ím od konce dubna jako prve. Doufám, �e i Tobì dobøe se daøí; ta nervo-
sa sem tam v�dy se hlásí!

�el, �e mne po návratu èekal nový �al; moje dcera onemocnìla na influensu
s malým zápalem plic; na �tìstí, �e se jí lépe daøí a �e není �ádné nebezpeèí. Raè
pøijati opìtné vøelé díky mé a zachovej pøátelství Tvému vìrnému pøíteli a ctiteli

Randovi

Dvojlist s èerným okrajem formátu 14,1 x 15,4 cm, psáno perem na s. 1�2, datováno. LA
PNP, f. E. Albert.

Pozn. :
1 Albert pravdìpodobnì zaslal Randovi svùj pøeklad Erbenovy Kytice nebo sbírku Lyrisches

und Verwandtes aus der böhmischen Literatur.

Edièní poznámka

Dopisy pisatelù øadím a èísluji chronologicky podle data jejich vzniku. V zá-
hlaví dopisù uvádím pøíjmení pisatele a adresáta, datum dopisu a údaj o místì
napsání dopisu, v pøípadì, �e je napsal pisatel. Pokud nebyl dopis datován, do-
plòuji datum podle vìcných souvislostí. V záhlaví dopisù sjednocuji psaní dat,
která v textu ponechávám v pùvodní podobì a na pùvodním místì. V pøípadì
neúplného data doplòuji chybìjící údaje v hranatých závorkách. Hranatých zá-
vorech u�ívám i v pøípadì doplnìní zkratky jmen pisatelù (Alb. na Alb[ert]).
Zkratku titulu Dr. (Dra) mìním na minuskuli a jednotný tvar dr. Zkratky Rkp.
Dv., Rkp. Kr., Kr. Dv. rozepisuji v hranatých závorkách. Ponechávám zkratku
k. pø. (ku pøíkladu) a Albertùv nejednotný zpùsob psaní názvu revue Athenae-
um. Kulaté závorky pocházejí od pisatelù dopisù. Kurzívou jsou psána slova èi
vìty, které sami podtrhli.

Jazykové úpravy se týkají pouze odstranìní dobového zdvojení písmene l, s,
r, f (napø. ve slovech kollega, massa, adressní, diskusse, korrektní, afféra), pou-
�ití písmene h (neurasthenie, authentické), interpunkce a pøedpony z (skritizo-
val, sklamal). Upravuji psaní velkých písmen (Velectìný Pane a Pøíteli, Staro-
èe�i, Mladoèe�i), kvantity (chvílka, nejprvé), rozdìlené psaní dnes spojených
pøíslovcí (do podrobna, po právu). Charakteristické zvlá�tnosti stylu obou pisa-
telù jsem se sna�ila zachovat. Ponechávám napø. psaní slov jesti, takoøka, ano-
br�, nespisovných výrazù (objevujou, navrhuju, pøeju, prohlídne místo prohléd-
ne) charakteristických pro Albertùv rukopis. U obou pisatelù jsem ponechávala
u�ití infinitivních vazech s koncovkou na ti a psaní mìkkého t (�).
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Dopisy psal Albert peèlivì a s klidem, málokdy �krtal. V�e je psáno úhled-
ným, dobøe èitelným písmem, které se zhor�ilo a� Albertovou nemocí v druhé
polovinì 90. let. Také Randa psal své dopisy úhledným rukopisem a na rozdíl
od E. Alberta je v�dy datoval.

Pøi editování jsem se pøiklonila k formì transliterace s minimálními úprava-
mi textu. Pøihlí�ela jsem pøitom k publikaci ��ovíèek, Ivan a kol. Zásady vydá-
vání novovìkých historických pramenù z období od poèátku 16. století do sou-
èasnosti (Pøíprava vìdeckých edic dokumentù ze 16.�20. století pro potøeby
historiografie), AS MV ÈR, Praha 2002.
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OBRAZOVÁ PØÍLOHA

Portréty Antonína Randy, LA PNP, fotoarchiv.



144

Portréty Eduarda Alberta, LA PNP, fotoarchiv.
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ZUSAMMENFASSUNG

DIE GEGENSEITIGE KORRESPONDENZ ZWISCHEN
EDUARD ALBERT UND ANTONÍN RANDA

Helena Koke�ová

Zum diesjährigen Geburts- und Todesjahrestag von Antonín Randa (1834�
1914) bereitete die Autorin eine Edition der Korrespondenz zwischen dem
Gründer der modernen tschechischen Rechtskunde Antonín Randa und dem
Chirurgen Eduard Albert (1841�1900) vor. Voraus der eigenen Edition befinden
sich die biografischen Medaillons beider Protagonisten der gegenseitigen
Korrespondenz.

Beide Verfasser stellten in ihrer Zeit die Spitzen ihrer Fachbereiche dar,
waren ausgezeichnete Hochschullehrer und Gründer der modernen wissen-
schaftlichen Richtungen � Albert wird für den Gründer der modernen
tschechischen Chirurgie gehalten, Randa für den Gründer der modernen
tschechischen Rechtskunde. Beide haben eine neue Generation von
Wissenschaftlern erzogen.  Beide gewannen eine hohe Gesellschaftsstellung,
ernteten viele in- und ausländischen Würdigungen, und trotzdem haben sie sich
immer offen zu ihrem Tschechentum gemeldet. Beide spielten eine wichtige Rolle
bei der Konstituierung der tschechischen Universität in Prag, auch wenn die
Verdienste Randas begreiflicherweise größer waren. Was politische Orientierung
betrifft, gehörten beide zu Anhänger der alttschechischen Richtung in der
tschechischen Politik. Kein Wunder, dass die Politik zu wiederholtem Thema
ihrer Gespräche bei den Begegnungen in Wien oder in Prag wurde und dass sie
sich auch in ihrer Korrespondenz wiederspiegelte. Es ist aus dem Kontext
offenbar, dass nicht alle Briefe erhalten sind. Im Staatlichen Zentralarchiv, im
Familienarchiv Kruli�-Randa, blieben sieben Briefe von E. Albert aus den Jahren
1880�1900 und die Visitenkarten von Alberts Sohn Georg und von Alberts Gattin
Marie Albertová erhalten. Das Konzept des Briefes von E. Albert vom Juni 1890
an Antonín Randa ist im Personalbestand E. Albert im Literarischen Archiv des
Denkmals des nationalen Schrifttums (LA PNP) deponiert. Im LA PNP im Bestand
E. Albert sind sechs Briefe von A. Randa an E. Albert aus den Jahren 1880�
1900 bewahrt.

Der erste uns bekannte Brief aus ihrer gegenseitigen Korrespondenz ist
Alberts Brief, geschrieben in Innsbruck am 21. Mai 1880. Darin bedauerte Albert,
dass er während seines Aufenthaltes in Prag keine Möglichkeit hatte, A. Randa
zu treffen. In der Höflichkeitskorrespondenz setzten sie auch im Jahre 1881
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fort, wann Randa Albert zu Ernennung vom Professor an der Wiener Universität
gratulierte und sprach die Hoffnung aus, dass Albert auch auf dieser Weise
seinem Volk, dessen Stolz er ist, weiter nützlich wird.

Die nächste Korrespondenz steht uns erst für das Jahr 1889 zur Verfügung.
In dieser Zeit hat sie schon einen intimeren Charakter, die Verfasser waren
gegenseitig auf du und du und schrieben über aktuelle Fragen, die das
tschechische wissenschaftliche und politische Leben in Bewegung setzten. In
der ersten Reihe war es die Frage der Verhandlung der Realisten mit den
Alttschechen, in der Albert als Ratgeber wirkte und als �vir boni officii� handelte.
Er nützte dabei seine guten Beziehungen mit F. L. Rieger, mit dessen Tochter
Marie Èervinková-Riegrová, aber auch Josef Hlávka und mit tschechischen
Abgeordneten im Reichsrat aus.

Das nächste wichtige Thema Alberts Korrespondenz mit A. Randa war die
Frage der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, vor allem derer sozialen
Zusammensetzung. Auch Randas Besuch in der Villa Alberts in �amberk/
Senftenberg am 31. August 1890 hängte mit der Tschechischen Akademie
zusammen.

Weiter hat man erst die Korrespondenz aus den späteren 90. Jahren des
19. Jahrhunderts und aus dem Jahre 1900 zur Verfügung. Die betrifft vorwiegend
den Gesundheitszustand beider Verfasser und den plötzlichen Tod des kaum
vierzigjährigen Schwiegersohns Randas Otakar Kruli�.

Die Korrespondenz bietet uns die Möglichkeit, ins Privatleben der Verfasser,
in die zeitgemäßen Gesellschaftsgewohnheiten einen Blick zu werfen und
ermöglicht den Hintergrund der �großen� öffentlichen Ereignisse zu erkennen.
In diesem Fall handelt es sich um persönliche Beziehungen der Vertreter des
tschechischen wissenschaftlichen Lebens in der Zeit der Kämpfe um Handschrifte
und der Errichtung der Tschechischen Akademie.



147

POHØEBNÍ �TÍTY VE WUNSCHWITZOVÌ
GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ SBÍRCE (EDICE)1

Klára Kuèerová

V prvním oddìlení Státního ústøedního archivu v Praze je ulo�ena celá øada
pramenù, které mù�eme vyu�ít k bádání o dìjinách �lechtických rodù. Pokud
odhlédneme od fondù institucionální provenience, mezi nimi� jsou asi nejzná-
mìj�í desky zemské, nabízí se i nìkolik rozsáhlých sbírek. Z nich je patrnì nej-
proslulej�í genealogická a heraldická sbírka svobodného pána Gottfrieda Dani-
ela Wunschwitze, její� jádro vzniklo v první polovinì 18. století.

Nazýváme-li v�ak Wunschwitzovu sbírku heraldickou a genealogickou, pak
to zdaleka nevystihuje celé bohatství materiálu, který v ní mù�eme nalézt.
Z pomocných vìd historických jsou zde zastoupeny i v�echny ostatní poèínaje
diplomatikou a epigrafikou èi numismatikou ani zdaleka nekonèe.

Ve sbírce se v�ak v pomìrnì hojném poètu mù�eme setkat i s prameny k dnes
velmi módnímu tématu tzv. ka�dodennosti. Zatímco èetné opisy z rozlièných
rodinných kronik èi �lechtických pamìtí poskytují neocenitelný vhled do pest-
rých �ivotù pøíslu�níkù �lechtické obce, pak dal�í prameny úzce souvisejí
s posledními vìcmi èlovìka. Ve sbírce se nacházejí èetná ti�tìná úmrtní ozná-
mení, seznamy zemøelých z øad pøíslu�níkù pra�ských sodalit a rovnì� ikono-
grafický materiál s vyobrazeními bezprostøednì souvisejícími s rituály spoje-
nými se smrtí èi umíráním. Wunschwitz také bìhem své sbìratelské èinnosti
poøídil dlouhou øadu nákresù náhrobních kamenù a pøesnì popsal jejich umístì-
ní. Nejzajímavìj�í souèástí sbírky je v�ak z tohoto úhlu pohledu soubor pohøeb-
ních �títù, jim� je vìnována tato edice.

Pou�ívání pohøebních �títù pøi pohøbech �lechticù je známo, nejèastìji bývá
jejich úloha pøipomínána v souvislosti s pohøebními slavnostmi za posledního
vladaøe Ro�mberského domu Petra Voka v lednu 1612. Pøipomeòme jen, �e �tít
se znakem Ro�mberkù - Orsiniù byl nesen uprostøed pohøebního prùvodu. Ra-
kev pak byla pokryta èerným pøehozem, rovnì� ozdobeným vy�ívanými znaky.2

Vìnujme se v�ak ji� �títùm ve Wunschwitzovì sbírce. Od vý�e zmínìných
se li�í i materiálem i zpùsobem vyhotovení. Jsou toti� na papíøe a jsou malova-
né. Pøinejmen�ím zpùsobem pou�ití se v�ak shodují. Nevíme, zda byly rovnì�
no�eny pøi pohøebním prùvodu, ale zcela jistì zdobívaly pøehoz pøes rakev. Ne-
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pochybný doklad tohoto zpùsobu pou�ití pøiná�í sama sbírka ve slo�ce Schu-
mannù z Rosenfeldu3, kteøí byli s rodem Wunschwitzù spøíznìni. Je zde vyma-
lováno castrum doloris vztyèené v roce 1739 ve farním kostele sv. Filipa a Ja-
kuba v Dlouhé vsi pøi pøíle�itosti pohøbu Jana Jiøího Schumanna z Rosenfeldu.
�títy jsou zde ve tøech øadách pod sebou pøipevnìny k látkovému pøehozu kry-
jícímu rakev a rovnì� na stupních castra doloris. Na vyobrazení jsou zøetelnì
rozpoznatelné dvì velikosti �títù: vìt�í s vyobrazením erbu, iniciálami zemøelé-
ho a datem jeho úmrtí, men�í s jednodu��í podobou znaku a rokem jeho úmrtí.

�títy shromá�dìné ve sbírce pokrývají období od roku 1642 do února roku
1741.4

Soubor èítá 242 kusù pohøebních �títù. Jak ji� bylo naznaèeno, na castrech
doloris pøicházelo pro jednu osobu v úvahu pou�ití nìkolika typù �títù co do
velikosti, obsahu i nápisu; v mnoha pøípadech se podaøilo Wunschwitzovi zís-
kat právì tyto li�ící se exempláøe. Nejvíce (5 kusù) patøí Wunschwitzovì matce
Annì Felicianì Wunschwitzové, rozené Pachtové z Rájova. Osob, k nim� se
�títy vztahují, je pouze 192.

�títy v souboru se na první pohled li�í velikostí. Obvyklý men�í formát má
�íøku do 40 cm a vý�ku do 50 cm. Vìt�í formáty pøesahují oba tyto rozmìry o 10
� 15 cm. Mù�eme se v�ak setkat i se �títy na jedné stranì výraznì men�ími,
napøíklad u Kagerù ze �tampachu (16 x 19 cm)5, na druhé i mnohem vìt�ími,
jejich� �íøka pøesahuje 60 a vý�ka 80 cm.

Hlavní roli pøi pohøebním rituálu sehrávala v�dy pøední strana �títu. Co je
vlastnì jejím obsahem? Ústøedním motivem v�ech �títù je barevnì vymalovaný
erb. Znaky jsou provedeny v rùzné míøe peèlivosti. Ty nejpeèlivìj�í jsou zdobe-
né zlacením a støíbøením, na druhé stranì spektra pak stojí znaènì nedbalé náèr-
ty. Vzhledem k èasovému i prostorovému rozpìtí je samozøejmé, �e se na vzni-
ku �títù podílelo nìkolik malíøù.

Odli�nosti v zobrazení mù�eme konstatovat i z hlediska heraldického ztvár-
nìní. Znaky se objevují ve dvou základních podobách � jako �tít s korunou, èi
jako kompletní s pøikryvadly, helmicemi a klenoty. Pou�ití honosných kusù je
spí�e výjimeèné: u Franchimontù z Frankenfeldu se objevuje páska s heslem,
u Gallasù �títono�i a u �tubíkù z Kynyg�tejnu plá��.6 U znakù osob z církevních
kruhù jako byla abaty�e klá�tera sv. Jiøí na Pra�ském hradì Franti�ka Helena
Pieroni de Galliano, olomoucký arcibiskup Jan Arno�t Platejs z Plattensteina
a pra�ský arcibiskup Ferdinand z Khünburgu se objevují odznaky jejich úøadù.7

Zpùsob vyobrazení úzce souvisí s velikostí �títu. Na vìt�ích �títech jsou vìt-
�inou znaky malovány peèlivìji a v kompletní podobì, jejich èásti také bývají
èastìji pozlacené a postøíbøené. Men�í formáty nesou znaky jednodu��í, vìt�i-
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nou ve formì �títu s korunou, a ménì èasto jsou tato vyobrazení zdobena zlace-
ním.

Zkoumáme � li pohøební �tít nále�ející mu�i èi neprovdané �enì, nemusíme
se zabývat otázkou, jakému rodu zobrazený erb nále�í � jsou to erby rodù, z nich�
dotyèní pocházeli. Tato otázka v�ak získává své opodstatnìní, máme � li pøed
sebou �tít nále�ející provdané �enì. Zde pøicházejí v úvahu v zásadì dvì mo�-
nosti. V prvním pøípadì vidíme na �títu pouze jeden znak � pak se nejèastìji
jedná o znak pøinále�ející rodu, z nìho� dáma pocházela. Druhou mo�ností je
pak alianèní znak ve formì dvou kartu�í pod jednou korunou, pøièem� znak
rodu, do nìho� se pøivdala, se nachází heraldicky vpravo, zatímco znak rodu,
z nìho� pocházela, se nachází heraldicky vlevo. U tohoto typu se mohou obje-
vit i rùzné variace: oba znaky na jednom polceném �títì, èi dva znaky vyobraze-
né zcela samostatnì s helmicemi, klenoty a pøikryvadly, v obou pøípadech je
v�ak zachováno naznaèené poøadí obou znakù.

Jedná � li se o pohøební �tít posledního pøíslu�níka rodu, znaky jsou zobra-
zeny pøevrácené, korunou èi klenotem dolù; tato zásada je dodr�ována pøi vy-
møení po meèi i po pøeslici. Zde stojí za pozornost zejména �tít Evy Markéty
Zyèiové ze Znorize, rozené von Sattler. Na jejím �títu jsou dva samostatné erby
s klenoty a pøikryvadly � Zyèiù a Sattlerù, z nich� pouze Sattlerovský je pøevrá-
cený, na první pohled tedy vidíme, �e Evou Markétou vymøel rod Sattlerù.8

Pokud bychom chtìli pátrat, jak je znak proveden co do správnosti pou�i-
tých tinktur a figur, opìt se osvìdèila povìstná Wunschwitzova peèlivost. Po-
kud zaznamenal odchylku od obvyklého provedení znaku, ihned o tom na líci èi
rubu �títu uèinil poznámku uvádìjící vìc na pravou míru. Stalo se tak v�ak
pouze v nìkolika málo pøípadech.9

V jedné ze slo�ek se té� objevují dvì verze erbù � star�í z konce 17. století
a polep�ený ji� ze století osmnáctého. Jedná se o rod Pachtù z Rájova, kteøí byli
spøíznìni s Wunschwitzem, a vzhledem k tomuto blízkému vztahu mìl autor
sbírky mo�nost shromá�dit vìt�í soubor pohøebních �títù.

Znaky tvoøí centrální èást pohøebních �títù. Kolem nich je ponechán volný
prostor nepravidelného tvaru a zbytek listu je nabarven èernì. Na tomto podkla-
du pak pøichází paleograficko � epigrafická èást pohøebního �títu. Na èerném
pozadí je bílou barvou vyveden nápis. Mù�eme jej analyzovat jednak z hlediska
obsahu, jednak z hlediska formy (pou�itý typ písma a zkratek).

Základním úkolem nápisu bylo informovat okolí o tom, ke komu se �tít vzta-
huje. Dìlo se tak v horní èásti �títu takøka zásadnì za pou�ití øady sígel. Mnoh-
dy dlouhé øetìzce písmen nás informují v�dy o jménu zemøelého, av�ak nejen
o nìm. Mohou zde být tímto zpùsobem uvedeny úøady, které dotyèný zastával,
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èi pozemkové majetky, které vlastnil. Jako pøíklad mù�e poslou�it pohøební �tít
Ondøeje Hamiltona, který obsahuje 30 sígel!10 U �en se pak v nápisu skrývají
vedle køestního jména i predikáty rodu, do nìho� byla provdána a té� ze kterého
pocházela. S vypsáním údajù bez pou�ití zkratek se v této èásti nápisu setkáme
pomìrnì zøídka.

Nápis na pohøebním �títu pak pokraèuje v jeho spodní èásti pod erbem. Zde
bývá uveden rok úmrtí a také jeho pøesné datum a nìkdy té� vìk zemøelého.
Pokud jsou zde v�echny zmínìné informace, pak vìt�inou ve vìtì uvedené slo-
vesem �obiit�. Tedy napø.: �Obiit 22 Aprilis anno 1733 aetatis 62 annorum�.11

Zatímco ve vrchní èásti nápisu pøeva�ují sígly, v této èásti se mù�eme èastìji
setkat spí�e s kontraxí (Ao = anno) èi suspenzí (aetat = aetatis).

Jazyky pou�ité v nápisech jsou tøi: latina, nìmèina a èe�tina. Pou�itá písma
mù�eme pøiøadit, ostatnì dle oèekávání, k typu humanistickému, nebo novogo-
tickému. U�ití tìchto písem v bì�ném písemném styku bývalo vázáno na pou�i-
tý jazyk. Na pohøebních �títech toto pravidlo nebylo v�dy dodr�ováno
a s humanistickými majuskulami se zde setkáváme i u zkratek, které je evident-
nì tøeba rozvíjet v jazyce nìmeckém.12 Na druhou stranu pokud se objevuje na
�títu souvislej�í text, pak u�ití písma v závislosti na jazyce platí � tedy èeské
a nìmecké texty jsou psány frakturou a texty humanistickou polokurzivou.

A� dotud jsme se zabývali pøední stranou �títu, která hrála hlavní roli pøi
pohøebním rituálu, nyní se v�ak podívejme i na stranu zadní. Zde ji� odhlí�íme
od prvotního u�ití �títu a nahlí�íme spí�e do sbírkotvorné èinnosti svobodného
pána Wunschwitze. Jak bylo jeho zvykem, oznaèoval si i pohøební �títy po-
známkami. Právì pomocí tìchto poznámek mù�eme bezpeènì rozvést zkratky
na první stranì �títu, nebo� se zde opakuje jméno dotyèné osoby, pøípadnì dal�í
informace o ní. Krom toho se zde dozvídáme v mnoha pøípadech i kde pøesnì
byl ten, o jeho� �tít se jedná, pohøben a nìkdy i pøesné denní datum a hodinu,
kdy se tak stalo.

Zkoumáme � li místa, kde se konaly pohøby, pak na první pohled upoutá
jasná pøevaha pra�ských kostelù � na Novém Mìstì pra�ském se nejèastìji jed-
ná o kostel sv. Václava na Zderaze (27 kusù), na Starém Mìstì kostel sv. Salvá-
tora u paulánù (18 kusù), na Men�ím Mìstì kostel sv. Tomá�e (13 kusù). Dále se
objevuje ètrnáct mimopra�ských lokalit v Èeském království a dvì za jeho hra-
nicemi.

Zde se tedy ukazuje, �e autor sbírky shromá�dil pøedev�ím �títy z pohøbù,
které se konaly v Praze. Objevuje se ale i nìkolik �títù mimopra�ských. Snad
mù�eme pøedpokládat, �e aèkoli dotyèní nebyli v Praze pohøbeni, konaly se zde
alespoò zádu�ní m�e na jejich památku a pøi tìchto pøíle�itostech vznikly pøí-
slu�né �títy. Soudím tak z pøípisu, který nese zadní strana �títu ji� zmínìného
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Ondøeje Hamiltona (Obiit Wiennae 9 Januarii anno 1738 aetatis 59. Quiescit
ibidem in templo Scotorum Patrum Benedictinorum, ubi 11 ejusdem vesperi
sepultus est! Requiescat in pace! Amen! Exequiae pro ipso Solemnes habitae
sunt Neo � Pragae in templo Patrum Hibernorum 27 Februarii Anno 1738.)13 Tu
by se nabízela dal�í mo�nost u�ití pohøebních �títù jako obdoby úmrtních ozná-
mení. Tento zpùsob pou�ití �títù je ostatnì dolo�en i ve Skotsku. Byly zde pou-
�ívány k výzdobì pøehozù pøes rakve a no�eny v pohøebních prùvodech jako u
nás, ale také vyvì�ovány na domì zemøelého a v místì, kde byl dotyèný po-
høben.14

Ji� bylo zmínìno, �e Wunschwitz vìt�inou na zadní stranì �títu poznamená-
val údaje o osobách a datu a místu jejich pohøbu. To ukazuje k tomu, �e dotyèné
osoby buï sám znal, èi o nich byl alespoò informován. Pokud bychom se chtìli
tázat, jak se pohøební �títy v jeho sbírce v tak hojném poètu octly, mohli by-
chom na základì zmínìných poznámek usuzovat, �e je buï získával osobnì, èi
od pøíbuzných zemøelého, s nimi� udr�oval kontakty. Jak ale vysvìtlit, �e
u nìkolika málo Wunschwitz o osobì zemøelého nemá �ádné informace? Jak
získal tyto �títy? Odpovìï na uvedené otázky zatím není jasná, snad je pomù�e
zodpovìdìt a� dal�í podrobnìj�í komplexní výzkum sbírky, zejména korespon-
dence, je� je zde hojnì zachována.

Na závìr je nutno uèinit alespoò krátkou poznámku k fyzickému stavu do-
chovaných pohøebních �títù. Vìt�ina z nich je v dobrém stavu. Mnoho z nich
ov�em nese stopy po tom, �e byly skuteènì v praxi pou�ity. V rozích mù�eme
jako stopy po pøipevnìní vidìt drobné otvory, nìkteré ze �títù jsou dokonce
potøísnìny voskem odkapávajícím ze svící, je� rovnì� zdobily castra doloris.
Na materiálu se ov�em podepsalo i pùsobení èasu � zlacení a støíbøení se v mnoha
pøípadech ji� takøka ztratilo a rovnì� barvy jsou ponìkud setøeny. V neposlední
øadì pak mù�eme sledovat i následky zpùsobu ulo�ení tìchto papírových �títù.
Zdá se, �e ji� od dob Wunschwitzových byly z praktických dùvodù pøekládány
do tehdy obvyklého formátu pùlarchu. Zejména u vìt�ích formátù se v�ak toto
ulo�ení nepøíznivì projevuje zøetelným opotøebováním ve skladech � trpí zde
jak barvy, tak papír sám.

Poznámky k edici

Pro vìt�í pøehlednost byla pro edici nápisù na pohøebních �títech Wuns-
chwitzovy sbírky zvolena forma tabulky. Èárkovaná èára mezi dvìma následu-
jícími øádky naznaèuje, �e se jedná o �tít té�e osoby.
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První a druhý sloupec obsahuje inventární èíslo a název rodu v takové po-
dobì, jak se s ním setkáme v inventárním soupisu ke sbírce. V této podobì jsou
�lechtické predikáty pou�ívány v celé edici.15

Druhý a tøetí sloupec obsahuje samotnou edici nápisù. Sígly na èelní stranì
�títu byly rozvedeny dle rozepsání Wunschwitzových. Znak �/� naznaèuje roz-
dìlení horní a spodní èásti nápisu tak, jak se skuteènì nachází na �títu. Nápisy
na lícní a rubní stranì �títu byly transliterovány. Symbol �x/-� øíká, �e na rubu
�títu se nacházejí pouze ty informace, které jsou i na líci. Znaèka �-/-� ukazuje,
�e na rubu se nenacházejí �ádné informace. Pokud se v tabulce nachází �x/(text)�,
znaèí to, �e informace z líce se na rubu opakují a jsou doplnìny dal�ími údaji
zji�tìnými Wunschwitzem. Analogicky �-/(text)� ukazuje, �e informace z lícu
se na rubu neopakují a mù�eme zde nalézt jen Wunschwitzovy poznámky. Ro-
zepsaný text zkratek je uzavøen v hranatých závorkách [ ], pokud byly zkratky
rozvedeny na základì Wunschwitzova textu. Pokud jsem èerpala z jiných zdro-
jù, pak je rozvedený text uzavøený v závorkách kulatých ( ).

Dal�í dva sloupce rovnì� obsahují informace bezprostøednì charakterizující
pøíslu�ný �tít. Pøedev�ím se jedná o rozmìr (�íøka / vý�ka) uvádìný v centi-
metrech. Zde je nutno upozornit, �e formát �títù v�dy není zcela peèlivì pravi-
delný a jsou uvedeny nejvìt�í namìøené údaje. V dal�ím sloupci je pak struènì
charakterizován erb: o znak jakého rodu jde, zda naznaèuje vymøení rodu pøe-
vráceným zobrazením, je-li kompletní, èi jedná-li se pouze o �tít s korunou a jako
poslední je zmínìno zlacení, pokud se vyskytuje.

Zbylé sloupce byly vyexcerpovány pro vìt�í pøehlednost z textu nápisù �
jméno osoby, datum jejího úmrtí s uvedením vìku (pouze pokud je k dispozici)
a místo pohøbu (SMP = Staré Mìsto pra�ské, NMP = Nové Mìsto pra�ské,
MMP = Men�í Mìsto pra�ské, Malá Strana). Køestní jména jsou uvádìna èesky.
U �en je zmínìna jejich rodová pøíslu�nost, u mu�ù nejdùle�itìj�í z úøadù, které
zastávali.

Poslední sloupec je vyhrazen dal�ím informacím a pøípadným poznámkám
rùzného charakteru (napø. o fyzickém stavu �títu, èi o podrobnostech pohøební-
ho rituálu, pokud jsou nám známy.)16

POZNÁMKY

  1 Tato práce si klade za cíl pøedev�ím zpøístupnit formou edice bohatství sou-
boru pohøebních �títù obsa�ených ve Wunschwitzovì sbírce. Následující vý-
klad je pouze úvodním komentáøem k edici s úkolem struènì pøedstavit vy-
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dávaný soubor. Mnohé otázky, které si mù�eme v souvislosti s ním klást, zù-
stávají prozatím nezodpovìzeny a stanou se pøedmìtem dal�ího bádání
v kontextu celé Wunschwitzovy sbírky a zpùsobù jejího vzniku.

  2 Popis �títu srv. Pletzer, Karel. Posmrtné �títy Petra Voka z Ro�mberka a Jana
Zrinského z roku 1612, Èasopis Národního muzea 133, 1964 s. 91�96. Prù-
bìh slavnosti a pohøební prùvod byl popsán nìkolikrát, napø. Bù�ek, Václav
� Hrdlièka, Jakub a kol. Dvory velmo�ù s erbem rù�e, Praha 1997, s. 191�
193 a dal�í.

  3 Inv. è. 1072 � Schumann z Rosenfeldu.
  4 Inv. è. 1422 � ze �eberka, inv. è. 1741 � ze Svárova.
  5 Inv. è. 498 � Kager ze �tampachu.
  6 Inv. è. 270 � Franchimont z Frankenfeldu; inv. è. 289 � Gallas; inv. è. 1201 �

�tubík z Kynyg�tejnu.
  7 Inv. è. 887 � Pieroni de Galliano; inv. è. 895 � Platais z Plattensteina; inv.

è. 528 � Khünburg.
  8 Inv. è. 1411 � Zyèi ze Znorize.
  9 Inv. è. 771 � Morzin; inv. è. 953 � Raèín z Raèína; inv. è. 1122 � Staøimský

z Lib�tejna.
10 AGVHDRKMWGUHKRCLQHHOYECUCGIDTB, co� je tøeba rozepsat jako

Andreas Graf Von Hamilton Der Römischen Kayserlichen Majestät Würck-
lich Geheimber Und Hof Kriegs Rath Cammerer Leib Quardie Hartschiener
Haubtman Obrister Yber Ein Cuirassierer Gouverneur Und Comandierender
General In Dem Temesvarer Bannat.

11 Inv. è. 159 Clary � Aldringen.
12 Napø. inv. è. 4 Alt z Altu � IHVA � Iohann Heinrich von Alt.
13 Inv. è. 340 Hamilton.
14 Burnett, Charles J. � Dennis, Mark D. Scotland´s Heraldic Heritage (The

Lion Rejoicing), Edinburg 1997, s. 90.
15 �merdová, Da�a. Wunschwitzova genealogicko-heraldická sbírka. SÚA, In-

ventární soupis, Praha 1973.
16 Nedílnou souèástí edice je i CD s vyobrazením v�ech �títù. (Kopírování pro

úèely dal�ího �íøení je dovoleno jen se souhlasem vydavatele.)
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Edice

3
Alsterle z 
Astfeldu

A[nna] V[eronica] G[ildein] V[on] 
A[ltbach] G[ebohrne] A[lsterlin] V[on] 
A[stfeld] / Obiit die 17 Januarii A[nno] 

1707

x / Quiescit Micro - Pragae in templo 
S[ancti] Thomae ad altare Doloriosae 

Matris in crypta Alsterliana.

4
Alt z Altu    

(1)
I[ohann] H[einrich] V[on] A[lt] / Obiit 11 

Sept[embris] A[nn]o 1720
x / -

4
Alt z Altu     

(2) 
I[ohann] H[einrich] V[on] A[lt] / 1720 x / -

6 Althann 1725 [!]

Maria Claudia Gräfin von Cavriani 
Gebohrne Gräfin von Althann. Obiit An[no] 
1705 [!] / Quiescit Neo - Pragae in templo 
B[eatae] V[irginis] M[ariae] ad Nives in 
crypta Hiserliana ex parte Evangelii ad 

Altare Majus.

9 Andlau
A[nna] M[aria] F[reyin] V[on] A[ndlau] 

G[ebohrne] F[avottin] / Obiit 13 Maii 
1708 Ihres Alters 63 Jahren

x / - 

17
Aulík z 

Tøebnice
I[ohann] C[arl] A[ulik] V[on] T[r�ebnitz] 

A[uf] K[önigsburg] / 1685
x / Quiescit Brunae in templo S[ancti] 

Jacobi.

29
Baumal      

(1)

Jo[ann]es Ludovicus Bomal von Bomal 
aetatis suae 75 /  In Gott endschlaffen den 

29 Aug[usti] Anno 1726

x / Quiescit ad Majus altare in Ecclesia 
Parochiali S[ancti] Mauritii Super Royska 

in Districtu Prachensi.

29
Baumal      

(2)

Der Hoch- und Wohlgebohrnen Frauen 
Frauen Helena Catharina verwittibte 

Pomal Gebohrne Freyin von Andlau dero 
Alter 64 Jahr[en] /  Seelig in hern 

verschiden den 7 April[is] Anno 1735

 - / Quiescit ad Maius altare in Ecclesia 
Parochiali S[ancti] Mauritii Super Royska 

in Districtu Prachensi.

33 Beck
E[ugenius] A[lbertus] L[iber] B[aro] D[e] 
B[eck] / Obiit 4 Maii A[nno] 1700 aetatis 

suae 38 ann[orum]
Eugenius Albertus Liber Baro De Beck

42
Beneda z 

Neètin
F[ranz] B[eneda] V[on] N[etztin] / Obiit 

die 10 April[is] A[nno] 1718

Franz Beneda von Netztin / Sepultus Neo - 
Pragae in Parochiali S[ancti] Petri in krypta 

Goltziana.

43
Beník z 

Petersdorfu   
(1)

A[nna] C[atharina] S[teigerowa] 
R[ozena] B[enikowa] Z P[etersdorfu] /  

Obiit 16 Februarii 1677

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

43
Beník z 

Petersdorfu   
(2)

A[nna] C[atharina] S[teigerowa] 
R[ozena] B[enikowa] Z P[etersdorfu] /  

Obiit 16 Februarii 1677

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

43
Beník z 

Petersdorfu   
(3)

Johan[n] Frederich Sterger von Ehrenberg 
/ 1682

 - / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

Základní údaje
I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní 

stranì �títu
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Poznámky

Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

50 / 76
znak Alsterlù z 

Astfeldu, 
kompletní, zlacený

Anna Veronika Gildea 
z Altbachu, rozená 

Alsterlová z Astfeldu
1707, 01, 17 MMP sv. Tomá�e

Pohøbena v kryptì 
Alsterlù u oltáøe 
Bolestné Matky.

44 / 60
znak Altù z Altu, 

kompletní
Jan Jindøich 1720, 09, 11 0 0 0

22 / 35
znak Altù z Altu, 

kompletní
Jan Jindøich 1720, 09, 11 0 0 0

33 / 42
pod korunou na 

plá�ti dvì kartu�e: 
Cavriani / Althann

Marie Klaudie, 
hrabìnka z Althannu, 

rozená hrabìnka 
Cavriani

1705 (1725) NMP
Panny Marie 

Snì�né

Pohøbena v kryptì 
Hisrlù z Chodù na 
evangelijní stranì 
hlavního oltáøe.

44 / 58
znak Favottiù, 

kompletní
Anna Marie z Andlau, 

rozená Favotti
1708, 05, 13 

(63 let)
0 0 0

43 / 58
znak Oulíkù z 

Tøebnice, 
kompletní

Jan Karel 1685 Brno sv. Jakuba 0

33 / 43
znak Baumalù, �tít 

s pøikryvadly
Jan Ludvík 1726, 08, 29 Annín sv. Moøice

Pohøben u hlavního 
oltáøe.

42 / 62
�tít polcený: 

Baumal / Andlau, 
kompletní, zlacený

Helena Kateøina 
Baumalová, rozená z 

Andlau

1735, 04, 07 
(64 let)

Annín sv. Moøice 0

49 / 71
znak Beckù 

pøevrácený, �tít s 
korunou

Ev�en Albert
1700, 05, 04 

(38 let)
0 0 0

39 / 46
znak Benedù z 
Neètin, �tít s 

korunou
Franti�ek 1718, 04, 10 NMP sv. Petra

Pohøben v kryptì 
Goltzù.

36 / 48
znak Beníkù z 

Petersdorfu, �tít s 
korunou, zlacený

Anna Kateøina 
Steigerová, rozená 

Beníková z 
Petersdorfu

1677, 02, 16 NMP sv. Václava 0

44 / 65
znak Beníkù z 
Petersdorfu, 

kompletní, zlacený

Anna Kateøina 
Steigerová, rozená 

Beníková z 
Petersdorfu

1677, 02, 16 NMP sv. Václava 0

38 / 50
znak Stergerù z 

Ehrenbergu, �tít s 
korunou

Jan Fridrich 1682 NMP sv. Václava 0

Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù

Erb Osoba
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Edice

71 Binago

W[enceslaus] E[hrnfridus] A[ntonius] 
B[inago] S[acrae] C[aesarae] R[egiaeque] 
M[ajestatis] G[?] M[?] C[?] S[?] J[udicii] 

P[rovincialis] A[ssessor] et V[ice] 
B[urgravius] in R[egno] B[ohemiae] / 
Obiit aetatis suae 50 A[nno] 1711 17 

Sept[embris]

x / - 

92 Bossi
A[?] M[?] V[on] B[ossi] G[ebohrne] 

W[?] / Obiit 17 Septem[bris] A[nno] 1714 
aetat[is] 61

x / Quiescit Vetero - Pragae ad S[anctum] 
Aegedium.

99 Brahier

I[oannes]  F[ranciscus] D[e] B[rahier] 
D[ominus] in R[adin] Sa[crae] C[aesarae] 

R[egiaeque] M[ajestatis] C[ammerae] 
B[ohemicae] C[onsiliarius] / Obiit 9 

Februarii A[nn]o 1710 Aetatis suae 73

x / Quiescit Micro - Pragae in Templo 
Carmelitarum Discalceatorum.

100
Brandlinský 

ze �tìkøe     
(1)

I[an] G[ir�i] W[olbram] B[randlinský] 
Z[e] S[tiekr�e] A [na] P[opovicich] 
G[eho] M[ilosti] C[isaøské] S[oudu] 

K[omorního] S[?] K[?] A D[worskýho] 
R[ada] T[é�] M[ísto] S[udj] W 

K[rálowstvj] C[�eském] / Obiit 15 Ma[ii] 
A[nno] 1680

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai. 

100
Brandlinský 

ze �tìkøe     
(2)

I[ohannes] R[udolphus] W[olbram] 
B[randlinský] L[iber] B[aro] de S[tiekøe] / 

1724

x / Quiescit Neo - Pragae in Ecclesia 
S[ancti] Wenceslai P[atrum] 

Augustinianorum Discalceatorum in Sacello 
et crypta suae Familiae.

100
Brandlínský 

ze �tìkøe     
(3)

I[oannes] R[udolphus] W[olbram] 
B[randlinský] L[iber] B[aro] de S[tiekøe] / 

Obiit 5 Junii aetatis suae 67 annorum 
1724

x / Quiescit Neo - Pragae in Ecclesia 
S[ancti] Wenceslai P[atrum] 

Augustinianorum Discalceatorum in Sacello 
et crypta suae Familiae.

100
Brandlínksý 

ze �tìkøe     
(4)

A[nna] I[uditha] V[erwittibte] 
B[randlinskyn] G[ebohrne] V[on] 
L[ilienberg] / Obiit 24 Maii 1699

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

108 Briamont 0 0

110
Brisigell      

(1)

Ill[ustrissimus] D[ominus] D[ominus] 
I[oannes] T[homas] S[acri] R[omani] 

I[mperii] Ba[ro] De Brisigell D[ominus] 
In Schos[senraith] et Bernets[reith] / Pie 

Obiit 5 Iul[ii] 1708 aetatis suae 59 

x / Quiescit in Schossenraith in tempello [!] 
S[anctae] Annae ad Majus Altare ex parte 

Epistolae.

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní stranì 
�títu

Základní údaje
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Poznámky

Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

51 / 70
znak Binagù, 

kompletní

Václav Ehrnfrid 
Antonín, pøísedící 
zemského soudu a 
místopurkrabí v 

Království èeském

1711, 09, 17 
(50 let)

0 0 0

50 / 64
znak neurèen, 

kompletní, zlacený 
nezji�tìno

1714, 09, 17 
(61 let)

SMP sv. Jiljí
Osoba nezji�tìna ani 

v Dobøenského 
sbírce, i.è. 90 - Bossi.

50 / 66
znak Brahierù, 

kompletní, zlacený
Jan Franti�ek, rada 

èeské dvorské komory
1710, 02, 09 

(73 let)
MMP

Panny Marie 
Vítìzné u 

bosých 
karmelitánù

0

45 / 58

znak 
Brandlinských ze 
�tìkøe, kompletní, 

zlacený

Jan Jiøí Olbram, rada 
komorního a 

dvorského soudu, 
místosudní zemského 

soudu Království 
èeského

1680, 05, 15 NMP sv. Václava 0

34 / 42

znak 
Brandlinských ze 

�tìkøe, pøevrácený, 
�tít s korunou, 

zlacený

Jan Rudolf
1724, 06, 05 

(67 let)
NMP

sv. Václava u 
augustiniánù 
poustevníkù

Pohøben v kryptì 
Brandlinských.

50 / 73

znak 
Brandlinských ze 

�tìkøe, pøevrácený, 
kompletní, zlacený

Jan Rudolf
1724, 06, 05 

(67 let)
NMP

sv. Václava u 
augustiniánù 
poustevníkù

Pohøben v kryptì 
Brandlinských.

32 / 40
znak Lilienbergù, 

�tít s korunou, 
zlacený

Anna Judita, 
Brandlinská ze �tìkøe, 

rozená z Lilenbergu
1699, 05, 24 NMP sv. Václava 0

0 0 0 0 SMP
sv. Salvátora u 

paulánù

V dobì vzniku 
podrobného soupisu 
nebyl na svém místì.

32 / 40
znak Brisigellù, 

kompletní
Jan Tomá�

1708, 07, 05 
(59 let)

Èástkov sv. Anny
Pohøben u hlavního 
oltáøe na epi�tolní 

stranì.

Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù

Erb Osoba
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Edice

110
Brisigell      

(2)

Ill[ustrissimus] D[ominus] D[ominus] 
I[oannes] T[homas] S[acri] R[omani] 

I[mperii] Ba[ro] De Brisigell D[ominus] 
In Schos[senraith] et Bernets[reith] / Pie 

Obiit 5 Iul[ii] 1708 aetatis suae 59 

x / Quiescit in Schossenraith in tempello [!] 
S[anctae] Annae ad Majus Altare ex parte 

Epistolae.

120
z Bubna a 

Litic         
(1)

L[eopoldus] M[axmilianus] Com[es] de 
B[ubna] et L[ititz] /  Obiit 16 Martii 

A[nno] 1708

x / Quiescit in Kolowecz in templo 
Parochiali.

120
z Bubna a 

Litic         
(2)

M[aria] C[onstantia] C[omitissa] 
B[ubniana] N[ata] B[oriniana] D[e] 

L[hota] / Aetatis 63 an[norum] obiit 14 
Julii 1729

x / Quiescit Neo - Pragae in templo B[eatae] 
V[irginis] M[ariae] ad Nives in Sacello 
Bohemico in crypta Bubniana ad Altare 

B[eatae] V[irginis] M[ariae] 
Czostochoviensis. 

120
z Bubna a 

Litic         
(3)

M[aria] C[onstantia] C[omitissa] 
B[ubniana] N[ata] B[oriniana] D[e] 

L[hota] / Aetatis 63 an[norum] obiit 14 
Julii 1729

x / Quiescit Neo - Pragae in templo B[eatae] 
V[irginis] M[ariae] ad Nives in Sacello 
Bohemico in crypta Bubniana ad Altare 

B[eatae] V[irginis] M[ariae] 
Czostochoviensis. 

134
Bussati z 
Campion

L[udmilla] E(va) V[on] C[ampion] 
G[ebohrne] A[lsterlin] V[on] A[stfeld] / 

Obiit die 20 Aprilis Anno 1708

x / Quiescit Micro - Pragae in templo 
Parochiali S[ancti] Wenceslai.

145
Bzenský z 
Prorubì

1733

Ludmilla Salomena Verwittibte 
Kropatschkin Gebohrne Bsenskyn Von 

Prorub, Obiit 7 Septemb[ris] 1733, Aetatis 
Suae 80 anno[rum] / Quiescit Vetero - 

Pragae in templo S[ancti] Galli ex parte 
Epistolae Altaris S[ancti] Eliae in crypta ad 
fenestram dicta. Requiescat in pace! Amen!

156
Cikán z 
Èermné      

(1)

F[ranz] A[lbrecht] C[iggan] V[on] 
C[zermna] / Obiit d[ie] 26 Junii Anno 

1696

x / Ruhet zu Prag, auf Kl[eine] Seite beym 
Carmeliter. Er ware Herr auf Stiepanow und 

starb zu Prag.

156
Cikán z 
Èermné      

(2)

F[ranz] A[lbrecht] C[iggan] V[on] 
C[zermna] / Obiit d[ie] 26 Junii Anno 

1969
 - / -

159
Clary-

Aldringen     
(1)

Ill[ustrissi]ma ac Excell[entissi]ma 
D[omin]a D[omin]a F[rancisca] 

M[argaretha] C[omitissa] Wra[tislawiana] 
de Mitro[witz] Nat[a] C[omitissa] de 
Clary et Aldringen/ Obiit 22 April[is] 
An[no] 1733 Aetat[is] 62 Ann[orum]

x / Quiescit Micro - Pragae in templo 
S[anctae] Mariae Magdalenae P[atrum] 

Praedicatorum in crypta sub altari 
S[ancti]s[simi] Nominis Jesu, ubi 25 
ejusdem vesperi hora 9 fuit sepulta. 

Requiescat in pace! Amen!

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní stranì 
�títu

Základní údaje

1696
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Poznámky

Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

32 / 40
znak Brisigellù, �tít 

s korunou
Jan Tomá�

1708, 07, 05 
(59 let)

Èástkov sv. Anny
Pohøben u hlavního 
oltáøe na epi�tolní 

stranì.

44 / 60
znak Bubnù z Litic, 

kompletní
Leopold Maxmilián 1708, 03, 16 Koloveè

Zvìstování 
Panny Marie

0

49 /70

pod korunou dvì 
kartu�e: Bubnové z 
Litic / Boryòové ze 

Lhoty, zlacené

Marie Konstancie z 
Bubna a Litic, rozená 
Boryòová ze Lhoty

1729, 07, 14 
(63 let)

NMP
Panny Marie 

Snì�né

Pohøbena v kryptì 
Bubnù z Litic v kapli 

sv. Michala.

35 / 42

pod korunou dvì 
kartu�e: Bubnové z 
Litic / Boryòové ze 

Lhoty, zlacené

Marie Konstancie z 
Bubna a Litic, rozená 
Boryòová ze Lhoty

1729, 07, 14 
(63 let)

NMP
Panny Marie 

Snì�né

Pohøbena v kryptì 
Bubnù z Litic v kapli 

sv. Michala.

45 / 66

dva znaky: Busatti 
z Campion / 

Alsterle z Astfeldu, 
kompletní, zlacené

Ludmila Eva 
Bussatiová z 

Campion, rozená 
Alsterlová z Astfeldu

1708, 04, 20 MMP sv. Václava

Písmeno E v nápisu 
pùvodnì 

nerozvedeno, jméno 
Eva identifikováno z 
dal�ích písemností ve 

slo�ce.

35 / 44

pod korunou dvì 
kartu�e: Kropáè z 

Krymlova / 
Bzenský z Prorubì, 

zlacené

Ludmila Salomena, 
Kropáèová z 

Krymlova, rozená 
Bzenská z Prorubì

1733, 09, 07 
(80 let)

SMP sv. Havla

Pohøbena v na 
epi�tolní stranì oltáøe 

proroka Eliá�e. 
Srovnej i Kropáè z 

Krymlova.

32 / 40
znak Cikánù z 

Èermné, 
kompletní, zlacený

Franti�ek Albrecht 1696, 06, 26 MMP

Panny Marie 
Vítìzné u 

bosých 
karmelitánù

0

50 / 69
znak Cikánù z 

Èermné, 
kompletní, zlacený

Franti�ek Albrecht 1696, 06, 26 MMP

Panny Marie 
Vítìzné u 

bosých 
karmelitánù

0

52 / 71

na kartu�i dva 
znaky: Vratislavù z 
Mitrovic / Clary - 

Aldringenù, 
zlacené

Franti�ka Markéta, 
hrabìnka Vratislavová 

z Mitrovic, rozená 
hrabìnka z Clary - 

Aldringenu

1733, 04, 22 
(62 let)

MMP
sv. Máøí 

Magdaleny u 
dominikánù

Pohøbena v v kryptì 
pod oltáøem 

Nejsvìtìj�ího jména 
Pánì dne 25. dubna 
1733 v devìt hodin 

veèer. Srv. i Vratislav 
z Mitrovic.

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù



Edice

159
Clary-

Aldringen     
(2)

E[leonora] G[räfin] H[artmanin] V[on] 
C[larstein] G[ebohrne] G[räfin] C[lary] 

A[ldringen] / 1711

x / Quiescit Ambergae in Superiore 
Palatinatu in templo Beatae Virginis Mariae 
dicto Sacello Aulico, ad Majus Altare prope 

Cathedram Concinatoriam sub grandi 
marmore sine conscriptione. Requiescat in 

pace! Amen!

159
Clary-

Aldringen     
(3)

0 0

162 Coenens 1729

Anna Francisca Von Wolsky, Gebohrne 
Von Coenens. Obiit 23 Octobris Anno 1729 

Aetatis 23 Annorum. / Quiescit Neo - 
Pragae in templo B[eatae] V[irginis] 
M[ariae] ad Nives in crypta ad Altare 

Crucifixi.

177
Èabelický ze 

Soutic

I[oannes] F[ranciscus] W[enceslaus] 
C[omes] C�[abelitzky] L[iber] B[aro] 

D[e] S[autitz] S[acrae] C[aesarae] 
M[aiestatis] C[ammerarius] / Obiit die 29 

maii aetatis suae 46 1724

x / Quiescit Vetero - Pragae in Basilica 
Teynensi ante Majus altare in crypta 

Familiae suae.

185
Èejka z 

Olbramovic   
(1)

1735

Maria Theresia Freyin von Gerart, 
Gebohrne Czeykin Freyin Von 

Olbramowitz. Obiit 13 Februarii Aetatis 
suae 65 annorum 1735. / Quiescit Neo -  

Pragae in templo B[eatae] V[irginis] 
M[ariae] ad Nives in crypta Sacelli S[ancti] 

Antonii de Padua. Requiescat in pace! 
Amen! Amen! Amen!

185
Èejka z 

Olbramovic   
(2)

M[aria] T[heresia] F[reyin V[on] G[erart] 
G[ebohrne] Z[ejkyn] F[reyin] V[on] 

O[lbramowitz] / Obiit 13 Februarii 1735 
Aetatis Suae 65 annor[um]

x / Quiescit Neo - Pragae in templo B[eatae] 
V[irginis] M[ariae] ad Nives in crypta 

Sacelli S[ancti] Antonii de Padua. 
Requiescat in pace! Amen!

185
Èejka z 

Olbramovic   
(3)

A[nna] F[rancisca] H[artmanin] G[räfin] 
V[on] C[larstein] G[ebohrne] C[�ejkin] 

F[reyin] V[on] O[lbramowitz] / Obiit die 
11 Jan[uarii] 1726 aetatis suae 49

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Salvatoris P[atrum] Paulanorum in Sacello 

S[ancti] Francisci de Paula in crypta 
Hartmaniana.

185
Èejka z 

Olbramovic   
(4)

1726

Anna Francisca Hartmanin Gräfin Von 
Clarstain Gebohrne C�eykin Von 

Olbramowitz / Quiescit Vetero - Pragae in 
templo Salvatoris P[atrum] Paulanorum in 

Sacello S[ancti] Francisci de Paula in crypta 
Hartmaniana.

187
Èernín z 
Chudenic     

(1)

E[va] P[olyxena] F[rein] V[on] 
W[alterskirchen] G[ebohrne] G[räfin] 
Z[ernin] V[on] C[hudenitz] / Obiit 15 

Apr[ilis] 1688

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai in crypta ante altare S[anctae] 

Annae.

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní stranì 
�títu

Základní údaje
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Poznámky

Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

34 / 43
znak Clary - 

Aldringenù, �tít s 
korunou

Eleonora, hrabìnka 
Hartmannová z 

Clarsteinu, rozená 
hrabìnka z Clary - 

Aldringen

1711 Amberg Panny Marie

Pohøbena u hlavního 
oltáøe pod 

mramorovým 
kamenem bez nápisu. 

0
znak Clary - 
Aldringenù, 
kompletní

nezji�tìno 0 0 0
Ze �títu vystøi�en 
pouze znak, dal�í 

údaje nezjistitelné.

33 / 41
pod korunou dvì 
kartu�e: Volský z 
Kalení / Coenens

Anna Franti�ka 
Volská z Kalení, 

rozená Coenensová

1729, 10, 23 
(23 let)

NMP
Panny Marie 

Snì�né
Pohøbena v kryptì u 

oltáøe sv. Køí�e.

47 / 60
znak Èabelických 

ze Soutic, 
kompletní, zlacený

Jan Franti�ek, císaøský 
komorník

1724, 05, 29 
(46 let)

SMP
Panny Marie 
pøed Týnem

Pohøeben v kryptì 
Èabelických pøed 
hlavním oltáøem.

34 / 42
znak Èejkù z 

Olbramovic, �tít s 
korunou, zlacený

Marie Terezie 
Gerardová, rozená 

Èejková z Olbramovic

1735, 02, 13 
(65 let)

NMP
Panny Marie 

Snì�né

Pohøbena v kryptì v 
kapli sv. Antonína 

Paduánského. Srv. i 
Gerard. 

51 / 73
znak Èejkù z 

Olbramovic, �tít s 
korunou, zlacený

Marie Terezie 
Gerardová, rozená 

Èejková z Olbramovic

1735, 02, 13 
(65 let)

NMP
Panny Marie 

Snì�né

Pohøbena v kryptì v 
kapli sv. Antonína 

Paduánského. Srv. i 
Gerard. 

44 / 56

pod korunou dvì 
kartu�e: Hartman z 
Clarsteina / Èejka z 

Olbramovic

Anna Franti�ka , 
hrabìnka Hartmanová 
z Clarsteina, rozená 

Èejková z Olbramovic

1726, 01, 11 
(49 let)

SMP
sv. Salvátora u 

paulánù

Pohøbena v kapli sv. 
Franti�ka de Paula, v 

rodinné kryptì 
Hartmanù.

32 / 38

pod korunou dvì 
kartu�e: Hartman z 
Clarsteina / Èejka z 

Olbramovic

Anna Franti�ka , 
hrabìnka Hartmanová 
z Clarsteina, rozená 

Èejková z Olbramovic

1726, 01, 11 
(49 let)

SMP
sv. Salvátora u 

paulánù

Pohøbena v kapli sv. 
Franti�ka de Paula, v 

rodinné kryptì 
Hartmanù.

45 / 61
znak Èernínù z 
Chudenic, �tít  s 
korunou, zlacený

Eva Polyxena z 
Walterskirchen, 
rozená hrabìnka 

Èernínová z Chudenic

1688, 04, 15 NMP sv. Václava

Pohøbena v kryptì 
pøed oltáøem sv. 

Anny. Srv. i 
Walterskirchen. 

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù
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Edice

187
Èernín z 
Chudenic     

(2)

M[aria] T[heresia] S[acri] R[omani] 
I[mperii] C[omitissa] C[zerniana] N[ata] 
C[omitissa] D[e] M[orzin] / Obiit die 20 

April[is] Anno 1713

x / Quiescit Micro - Pragae in templo 
S[ancti] Thomae in crypta Morziniana.

187
Èernín z 
Chudenic     

(3)

Wy(soce) U(rozený) P(an) P(an) Jan 
Heø(man) Èzernin Svo(bodný) P(án) z 

Chudenitz P(án) na Je�owe etc. / Usnul w 
Panu dne 9 Maje v pùljedenácti pøed 

polod(nem) A(nno) 1707 wieku sweho 75

 - / -

202
Dejm ze 
Støíte�e

I[oannes] H[endricus] D[eym] [de] 
S[tøiter�] / Obiit 25 Aug[usti] A[nn]o 

1711 aetatis 45 ann[orum]

Jan Hendrich Deym z Støiter�e Obiit Pragae 
25 Augusti An[no] 1711 Aetatis 45 

Ann[orum] / Quiescit ibidem in Ecclesia 
Parochiali S[ancti] Martini in crypta 

Communi.

205 Desfours

M[aria] P[olyxena] S[acri] R[omani] 
I[mperii] C[omitissa] D[es] F[ours] 

N[ata] C[omitissa] D[e] S[chönfeldt] / 
Aetatis Suae 56 obiit 14 octobris A[nno] 

1697

 - / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Salvatoris P[atrum] Paulanorum in crypta 

Des Foursiana.

223
Doudlebský z 

Doudleb

W Panu Vsnula dne 28. Januarii Vrozena 
Pani Renata Joanna Rozhowska z 

Doudleb Narozena gest 2 Aprilis Anno 
1673. Wieku sweho 49 leth 1722

 - / Quiescit Petrowicii in Parochiali 
Ecclesia S[ancti] Petri crypta in Districtu 

Pracheni.

237
Ebelin 

Fridberg
1731

Clara Susanna Edle Von Ebelin Auf 
Friedberg, Gebohrne Bergkmannin Von 
Lindenberg Wittib. Obiit 25 decembris 

an[no] 1731 aetatis 72 ann[orum] / Quiescit 
Vetero - Pragae in templo S[ancti] 

Michaelis P[atrum] Servitarum.

270
Franchimont 

z 
Frankenfeldu

A[ntonius] F[ranchimont] F[ranckenfeldt] 
S[acre] C[aesarae] R[egieque] 

M[ajestatis] C[onsiliarius] F[eudalis] [et] 
C[ameratici] J[udicii] A[ssesor] 

C[amerae] B[ohemiae] C[onsiliarius] / 
Obiit 13 April[is] A[nn]o 1709 aetat[is] 

56

x / Quiescit Micro - Pragae in templo 
Carmelitarum Discalceatorum.

289 Gallas
C[atharina] F[reyle] G[räfin] V[on] 

G[allas] / Obiit die 7 Dec[embris] aetatis 
sue 68 1732

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
S[ancti] Galli in crypta Communi Sacelli  

B[eatae] V[irginis] M[ariae] de Monte 
Carmelo.

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní 
stranì �títu

Základní údaje
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Poznámky

Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

52 / 73

dva znaky: Èernín 
z Chudenic / 

Morzin, kompletní, 
zlacené

Marie Terezie, 
hrabìnka Èernínová z 

Chudenic, rozená 
hrabìnka z Morzinu

1723, 04, 20 MMP sv. Tomá�e
Pohøbena v kryptì 

Morzinù. Srv. i 
Morzin.

44 / 61
zank Èernínù z 

Chudenic, 
kompletní, zlacený

Jan Heøman 
1707, 05, 09 

(75 let)
0 0 0

44 / 57
znak Dejmù ze 

Støíte�e, kompletní, 
zlacený

Jan Hendrich
1711, 08, 25 

(45 let)
SMP sv. Martina

Pohøben ve spoleèné 
kryptì. 

38 / 48
znak Schönfeldù, 

�tít s korunou, 
zlacený

Marie Polyxena, 
hrabìnka Desfoursová, 

rozená hrabìnka ze 
Schönfeldu

1697, 10, 14 
(56 let)

SMP
sv. Salvátora u 

paulánù

Pohøbena v kryptì 
Desfoursù. Srv. i 

Schönfeld.

44 / 69
znak Doudlebských 

z Doudleb, 
kompletní, zlacený

Renáta Johana 
Doudlebská z 

Doudleb, rozená 
Ro�hovská z Køtìnova

1722, 01, 28 
(49 let)

Petrovice sv. Petra

Pohøbena v kryptì 
kostela. Srv. i 
Ro�hovský z 

Køtìnova.

34 / 41

pod korunou dvì 
kartu�e: Ebelin z 

Fridbergu / 
Bergmann z 
Lindenbergu

Klára Zuzana 
Ebelinová z 

Friedbergu, rozená 
Bergmannová z 

Lindenbergu

1731, 12, 25 
(72 let)

SMP
sv. Michala u 

servitù
0

43 / 56

znak Franchimontù 
pøevrácený, 

kompletní s kní�ecí 
korunou a nápisem 

"Quid coronam 
nobilius", zlacený

Antonín Alexandr, 
císaøský rada, pøísedící 

dvorského a 
komorního soudu, rada 
èeské dvorské komory

1709, 04, 13 
(56 let)

MMP

Panny Marie 
Vítìzné u 

bosých 
karmelitánù

0

62 / 84
znak Gallasù, 
kompletní se 

�títono�i, zlacený
Kateøina

1732, 12, 07 
(68 let)

SMP sv. Havla
Pohøbena ve spoleèné 
kryptì v Karmelské 

kapli.

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù



164

Edice

295 Gerart 1735

Maria Theresia Freyin von Gerart, 
Gebohrne Czeykin Freyin Von Olbramovic. 
Obiit 13 Februarii Aetatis suae 65 annorum 

1735 / Quiescit Neo - Pragae in templo 
B[eatae] V[irginis] M[ariae] ad Nives in 
crypta Sacelli S[ancti] Antonii de Padua. 
Requiescat in pace! Amen! Amen! Amen!

298
Gildea z 
Altbachu

G[uilielmus] A[rnoldus] G[ildea] E[ques] 
A[b] A[ltbach] S[acrae] C[aesarae] 

M[ajestatis] C[onsiliarius] B[ohemicae] 
C[amerae] / 1711

x / Quiescit Micro - Pragae ad S[anctum] 
Thomam.

299
Giraldi z 
Kyldary

M[aria] C[lara] W[ie�nikin] G[ebohrne] 
G[iraldin] V[on] G[yldari] / Obiit 8 

Dec[embris] 1697

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai in crypta ad altare S[anctae] 

Annae.

308 Götz

Die Hochgebohrne Fr[au] Fr[au] M[aria] 
Susanna v[on] Rzièzan gebohrne graffin 

von Götzen ihres alters 36 Jahr[en] / 
Gestorben den 4 Martii A[anno] D[omini] 

1721

x / Quiescit in Templo Parochiali C�esticii 
in Districtu Prachensi.

324 z Guttensteina
W[enzel] G[raf] V[on] G[uttenstein] / 

Obiit die 4 Martii 1716, aetatis suae 53 
ann[orum]

Wentzel Graf Von Guttenstein, Herr auf 
Litschkau, Der Rö[mischen] Kayserl[ichen] 

auch zu Germ[ania], Hisp[ania] und 
Böheimb Königl[iche] Maj[estät] 
Geheimber und Hof Kriegs Rath, 

Cammerer, General Feld Zeugmeister, 
Bestelter Obrister uber ein Regiment zu 
Fues, Stadt Guardie Obrister zu Prag, 

Könnig[licher] Stadthalter, und General 
Kriegs Commendant uber die Besatzungen 
im Königreich Böheimb. Aetatis suae 53 

annorum, Obiit Praga 4 Martii A[nno] 1716 
/ Quiescit ibidem in Templo P[atrum] 
Praedicatorum ad S[anctam] Mariam 

Magdalenam. 

340 Hamilton

A[ndreas] G[raf] V[on] H[amilton] D[er] 
R[ömischen] K[ayserlichen] M[ajestät] 
W[ürcklich] G[eheimber] U[nd] H[of] 

K[riegs] R[ath] C[ammerer] L[eib] 
Q[uardie] H[artschiener] H[aubtman] 
O[brister] Y[ber] E[in] C[uirassierer] 

G[ouverneur] U[nd] C[omandierender] 
G[eneral] I[n] D[em] T[emesvarer] 

B[annat] / 1738

x / Obiit Wiennae 9 Januarii An[no] 1738 
aetatis 59. Quiescit ibidem in templo 

Scotorum P[atrum] Benedictinorum, ubi 11 
ejusdem vesperi sepultus est! Requiescat in 
pace! Amen!  Exequiae pro ipso Solemnes 

habitae sunt Neo - Pragae in templo 
P[atrum] Hibernorum 27 Februarii An[no] 

1738.

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní stranì 
�títu

Základní údaje
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Poznámky

Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

34 / 42
znak Èejkù z 

Olbramovic, �tít s 
korunou, zlacený

Marie Terezie z 
Gerardu, rozená 

Èejková z Olbramovic

1735, 02, 13 
(65 let)

NMP
Panny Marie 

Snì�né

Pohøbena v kryptì v 
kapli sv. Antonína 

Paduánského. Srv. i 
Èejka z Olbramovic. 

33 / 40
znak Gildeù z 
Altbachu, �tít s 

korunou, zlacený

Vilém Arnold, rada 
èeské dvorské komory

1711 MMP sv. Tomá�e 0

49 / 64
znak Giraldiù z 

Kyldary, 
kompletní, zlacený

Marie Klára 
Vì�níková, rozená 

Giraldiová z Kyldary
1697, 12, 08 NMP sv. Václava

Pohøbena v kapli sv. 
Anny. Na druhé 

stranì nedokonèený 
chybný znak Giraldiù. 

Srv. i Vì�ník.

42 / 58
znak Götzenù, �tít s 

korunou, zlacený

Marie Zuzana 
Øíèanská, rozená 

hrabìnka z Götzenu

1721, 03, 04 
(36 let)

Èestice
sv. Jana 
Køtitele

0

51 / 70
znak Guttensteinù, 
kompletní, zlacený

Václav, tajný a 
váleèný rada, císaøský 

komorník

1716, 03, 04 
(53 let)

MMP
sv. Máøí 

Magdaleny u 
dominikánù

0

52 / 72
znak Hamiltonù, 

kompletní, zlacený
Ondøej, tajný a váleèný 

rada
1738, 01, 09 

(59 let)
Vídeò

Neposkvrnì-
ného poèetí 

Panny Marie u 
hybernù

Pohøben 11. ledna 
1738, zádu�ní m�e za 

nìj slou�ena na 
Novém Mìstì 

pra�ském u hybernù 
27. února tého� roku.

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù
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Edice

349
Hartig       

(1)

C[hristopher] C[ajetanus] A[ntonius] 
L[iber] B[aro] de H[artig]/ Obiit 23 Martii 

aet[atis] suae 33 / A[nno] 1719

x / Quiescit Micro - Pragae in templo 
S[ancti] Thomae ad altare S[anctae] Annae.

349
Hartig       

(2)

A[nna] C[atharina] L[ibera] B[aronissa] 
De H[artig] N[ata] B[aronissa] De 

W[ald]er[ode] [et] Eck[hausen] / Obiit die 
14 Aug[usti] aetatis suae 66/ A[nn]o 1719

x / Quiescit Micro - Pragae in templo 
S[ancti] Thomae ad pedem altaris S[anctae] 

Annae.

349
Hartig       

(3)

A[nna] C[atharina] L[ibera] B[aronissa] 
De H[artig] N[ata] B[aronissa] De 

W[ald]er[ode] [et] Eck[hausen] / Obiit die 
14 Aug[usti] aetatis suae 66/ A[nn]o 1719

x / Quiescit Micro - Pragae in templo 
S[ancti] Thomae ad pedem altaris S[anctae] 

Annae.

352
Hartung z 

Hartenfelsu

L[udmilla] E[leonora] V[on] H[artung] 
G[ebohrne] S[chindlin] V[on] 

E[berhartz]/ Obiit 22 Novembris aetatis 
suae 77 annor[um] 1734

x / Quiescit Neo - Pragae in templo 
Parochiali S[ancti] Stephani Majoris in 
crypta Communi in medio Ecclesiae. 

Requiescat in pace! Amen!

374
Hertenberg z 
Hertenbergu

M[argareth] H[arttenbergin] V[on] 
H[artenberg] / 1676

Margareth Harttenbergin Von Hartenberg, 
Peter Hartenberger Von Hartenberg auf 
Kostrzan und Helena Stogetitzkin Von 

Strogetitz Tochter starb ledig zu 
Schossenraith alwo sie auch in der Kirchen 
S[anctae] Annae begraben worde A[nno] 

1676 Aetatis 76 Anno[rum].

384
Hiserle z 
Chodù

A[nna] M[aria] G[räfin] H[isrlin] V[on] 
C[hodau] G[ebohrne] G[räfin] V[on] 

A[sprémont] U[nd] R[eck]h[eimb] / Obiit 
13 Decem[bris] 1723 Aetatis suae 78

x / Quiescit Neo - Pragae in templo B[eatae] 
V[irginis] M[ariae] ad Nives in crypta 
Hiserleana ad latus Evangelii Majoris 

Altaris.

387
Hlo�ek ze 
�ampachu

F(ranz) B[?] H[lo�ek] D[e] Z[ampach] / 
Aetatis suae 66 obiit die 29 Maii 1715

x / Quiescit Micro - Pragae in templo 
P[atrum] clericorum Regularium S[ancti] 

Cajetani ubi 31 Maii An[no] 1715 fuit 
sepultus. Requiescat in pace! A[men]!

390
Hoberg z 
Henners-
dorfu (1)

A[nna] E[lisabetha] H[obergin] 
G[ebohrne] V[on] N[unckel] / Obiit 8 

April A[nn]o 1706

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

390
Hoberg z 
Henners-
dorfu (2)

I[oannes] P[etrus] H[oberg] D[e] 
H[ennersdorf] S[acrae] C[aesarae]  

M[ajestatis] C[onsiliarius] I[n] R[egno] 
B[ohemiae] S[ub] C[amerarius] / Obiit 11 

Februarii A[nno] 1691

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai. 

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní stranì 
�títu

Základní údaje
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Poznámky

Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

52 / 70
znak Hartigù, �tít s 
korunou, zlacený

Kry�tof Kajetán 
Antonín

1719, 03, 23 
(33 let)

MMP sv. Tomá�e
Pohøben v kryptì u 

oltáøe sv. Anny.

52 / 70
pod korunou dvì 
kartu�e: Hartig / 

Walderode

Anna Kateøina z 
Hartigu, rozená 

Walderode

1719, 08, 14 
(66 let)

MMP sv. Tomá�e
Pohøbena v kryptì u 

oltáøe sv. Anny. Srv. i 
Walderode.

52 / 75
pod korunou dvì 
kartu�e: Hartig / 

Walderode

Anna Kateøina z 
Hartigu, rozená 

Walderode

1719, 08, 14 
(66 let)

MMP sv. Tomá�e

Pohøbena v kryptì u 
oltáøe sv. Anny. �tít 
postøíkaný od vosku. 

Srv. i Walderode.

61 / 83

pod korunou dvì 
kartu�e: Hartung z 
Hartenfelsu / �indl 
z Ebrharce, zlacené

Ludmila Eleonora z 
Hartungová z 

Hartenfelsu, rozená 
�indlová z Ebrharce

1734, 11, 22 
(77 let)

NMP sv. �tìpána 

Pohøbena v ve 
spoleèné kryptì 

uprostøed kostela. 
Srv. i �indl z 

Ebrharce.

32 / 39
znak Hertenbergù z 

Hertenbergu, 
kompletní

Markéta 1676 (76 let) Èástkov sv. Anny 0

50 / 75

pod korunou dvì 
kartu�e: Hiserle z 

Chodù / 
Asprémont, 

zlacené

Anna Marie Hiserlová 
z Chodù, rozená z 

Asprémontu

1723, 12, 13 
(78 let)

NMP
Panny Marie 

Snì�né

Pohøbena v 
hisrlovské kryptì na 
evangelijní stranì 
hlavního oltáøe.

51 / 72
znak Hlo�kù ze 

�ampachu, 
kompletní, zlacený

Franti�ek
1715, 05, 29 

(66 let)
MMP

Panny Marie 
Ustavièné 
pomoci u 
theatinù

Pohøben dne 31. 
kvìtna 1715. Litera F 

urèena dle 
Dobøenského sbírky, 
i.è. 357 - Hlo�ek ze 

�ampachu.

44 / 57
polcený �tít 

Nunckel/Hoberg, 
kompletní, zlacený

Anna Al�bìta 
Hobergová z 

Hennersdorfu, rozená 
Nunckelová

1706, 04, 08 NMP sv. Václava 0

32 / 41
znak Hobergù z 

Hennersdorfu, �tít s 
korunou, zlacený

Jan Petr, císaøský 
rada, podkomoøí v 
Království èeském

1691, 02, 11 NMP sv. Václava 0

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù
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390
Hoberg z 
Henners-
dorfu (3)

I[ohann] W[?] I[?] H[oberg] V[on] 
H[ennersdorf] / 1689

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai. 

390
Hoberg z 
Henners-
dorfu (4)

I[ohann] W[?] I[?] H[oberg] V[on] 
H[ennersdorf] / 1689

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai. 

399 Hoch
D[omenicus] I[sidorus] D[e] H[och]/ 

Aetatis suae 51 obiit die 5 Decemb[ris] 
1729

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
S[ancti] Nicolai in crypta Hochiana, fuit 
Regiarum Appellationem Consiliarius et 

Vice - Judex in Rgeno Bohemiae, nec non 
J[uris] U[trisque] Doctor

399 Hoch 1729
Dominicus Isidorus de Hoch, Aetatis Suae 

51 Obiit die 5 Decembris 1729 

422
Ho��álek z 

Javoøic

M[agdalena] B[arbara] M[ladotin] V[on] 
S[olopisk] G[ebohrne] H[oschtialkin] 

V[on] I[aworschitz] / Obiit 16 Julii 
A[nno] 1732 Aetatis suae 92

x / Quiescit Neo - Pragae in templo B[eatae] 
V[irginis] M[ariae] ad Nives in crypta 

Communia ad altare Cricifixi. NB: Non fuit 
aetatis 92, sed 72 annorum.

449
Chanovský z 
Dlouhé Vsi    

(1)

L[udmilla] H[elena] V[idua] 
Ch[anowskyn] N[ata] D[e] H[arrach] / 

Obiit 14 Julii aetatis suae 59 1726

x / Quiescit Neo - Pragae in templi P[atrum] 
Hybernorum Sacello S[ancti] Patricii in 

crypta Chanowskiana.

449
Chanovský z 
Dlouhé Vsi    

(2)

W[entzel] J[oseph] Ch[anowsky] V[on] 
L[angendorff] / Obiit die 20 Julii aetatis 

suae 55 an[no] 1739

x / Quiescit R�epina Disstrictu Boleslaviensi 
in templo Parochiali ad Portam, qua intratur 
in Ecclesiam in humo. Requiescat in pace! 

Amen! Amen! Amen!

497
Kager z 
Globenu

1702 / Obiit die 26 Marti A[nna] 
M[argaretha] T[heresia] F[reyin] V[on] 
B[risigell] G[ebohrne] V[on] G[loben] 

aetatis suae 62 J[a]hr[en]

x / -

498
Kager ze 

�tampachu

1670 / E[rasmus] I[aroslaus] D[es] 
H[eyligen] R[ömischen] K[ayserlichen] 

F[reyherr] H[err] V[on] S[tampach] A[uf] 
W[altsch] G[ersche] V[nd] L[achotin]

x / -

500
Kaiserstein    

(1)

M[aria] L[udmilla] G[räfin] V[on] 
M[olart] G[ebohrne] F[reyin] V[on] 

K[aysersteyn] / 1714

x / Quiescit Micro - Pragae in templo 
S[ancti] Thomae in crypta Coroniana.

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní stranì 
�títu

Základní údaje
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Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

50 / 76
znak Hobergù z 
Hennersdorfu, 

kompletní, zlacený
Jan 1689 NMP sv. Václava

Iniciály v nápisu 
nebyly 

identifikovány.

33 / 40
znak Hobergù z 

Hennersdorfu, �tít s 
korunou, zlacený

Jan 1689 NMP sv. Václava
Iniciály v nápisu 

nebyly 
identifikovány.

51 / 64
znak Hochù, 

kompletní, zlacený

Dominik Isidor, rada 
pøi apelaèním soudu a 

místosudí Èeského 
království

1729, 12, 05 
(51 let)

SMP sv. Mikulá�e
Pohøben v hochovské 

kryptì.

34 / 41
znak Hochù, �tít s 

korunou

Dominik Isidor, rada 
pøi apelaèním soudu a 

místosudí Èeského 
království

1729, 12, 05 
(51 let)

SMP sv. Mikulá�e
Pohøben v hochovské 

kryptì.

62 / 84

�tít polcený:  
Ho��álek z Javoøic 

/ Mladota ze 
Solopisk, 

kompletní, zlacený

Magdalena Barbora 
Mladotová ze 

Solopisk, rozená 
Ho��álková z Javoøic

1732, 07, 16 
(72 let)

NMP
Panny Marie 

Snì�né

Pohøbena ve spoleèné 
kryptì u oltáøe sv. 

Køí�e. Srv. i Mladota 
ze Solopisk.

47 / 61

pod korunou dvì 
kartu�e: Chanovský 

z Dlouhé Vsi/ 
Harrach, zlacené

Ludmila Helena 
Chanovská z Dlouhé 

Vsi, rozená z 
Harrachu

1726, 07, 14 
(59 let)

NMP

Neposkvrnì-
ného poèetí 

Panny Marie u 
hybernù

Pohøbena v kapli sv. 
Patrika.

41 / 65
znak Chanovských, 

�tít s korunou
Václav

1739, 07, 20 
(55 let)

Øepín
Panny Marie 

Vítìzné
Pohøben v zemi u 
vstupu do kostela. 

41 / 62
znak Kagerù z 
Globenu, �tít s 

korunou

Anna Markéta z 
Brisigellu, rozená 

Kagerová z Globenu 

1702, 03, 26 
(62 let)

0 0 0

16 / 19
znak Kagerù ze 

�tampachu, �tít s 
korunou, zlacený

Erasmus Jaroslav 1670 0 0 0

34 / 42

pod korunou dvì 
kartu�e: Vì�ník/ 

Kaiserstein, 
kompletní, zlacené

Marie Ludmila, 
hrabìnka z Molartu, 

rozená z Kaisersteinu
1714 MMP sv. Tomá�e Pohøbena v kryptì.

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù
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500
Kaiserstein    

(2)

A[nna] R[enata] G[räfin] V[on] 
K[aysersteyn] G[ebohrne] F[reyin] V[on] 
K[aysersteyn] / Obiit die 22 Febru[arii] 

aetatis 24 A[nno] 1718

x / Quiescit Micro - Pragae in templo 
S[ancti] Thomae in cryptra Coroniana. 

502
Kalhart ze 
Sternfeldu

A[nton] S[imon] K[alhart] Von 
ST[ern]W[eldt] / Obiit 30 Octobris aetatis 

suae 31/ 1719

Anton Simon Kalhart Von Sternfeldt / 
Sepultus Neo - Pragae in templo S[ancti] 

Ignatii Patrum Societatis Jesu. 

511
Karvinský z 

Karvin

I[oannes] I[osephus] K[arwinsky] E[ques] 
D[e] K[arwin] / Aetat[is] Suae 48 

Ann[orum] ob[iit] 8 A[pri]l[is] 1720

x / Quiescit Micro - Pragae [!] in templo 
Parochiali S[ancti] Wenceslai.

521
Kekule ze 
Stradonic

Ur[ozena] Pani Ly[dmila] Victoria 
owdowiela Kekulowa Rozena Rozaczynka 
S Karlsperku / Wieku Sweho 53 Obiit 14 

Nove[mbris] 1711

 - / Obiit Suticii 14 Nov[embris] A[nno] 
1711 hora 5ta vespertina. Quiescit ibidem in 

templo B[eatae] V[irginis] Mariae in 
Suburbio.

528
Khünburg    

(1)

Fer[dinandus] Arch[i] Ep[iscopus] 
Prag[ensis] S[acrae] R[omane] I[mperii] 
P[rinc]e[ps] C[omitibus] De K[ienberg] / 
Obiit 7 Augus[ti] Aetatis Suae 81 / 1731

x / Quiescit Pragae in S[anctissimi] Divi 
Viti Ecclesia Metropolitana in crypta 
Capitulari ante Majus Altare, ubi 10 

Aug[usti] An[no] 1731 hora 10 Noctis fuit 
sepultus. 

528
Khünburg    

(2)

Fer[dinandus] Arch[i] Ep[iscopus] 
Prag[ensis] S[acrae] R[omane] I[mperii] 
P[rinc]e[ps] C[omitibus] De K[ienberg] / 
Obiit 7 Augus[ti] Aetatis Suae 81 / 1731

x / Quiescit Pragae in S[anctissimi] 
Metropolitana Divi Viti Ecclesia in crypta 

Capitulari ante Majus Altare penes 
Praedecessorem suum Archi Episcopum 
Pragnsem Joannem Josephum Comitem 
Breüner, ubi 10 Aug[usti] An[no] 1731 

noctu circa horam 10 fuit sepultus. 
Requiescat in pacem! Amen!

543
Koc z Dobr�e  

(1)

Usnul v panu 1718 Julii 27 V[rozený] a 
S[tateèný] R[ytir�] P[an] F[ranti�ek] 
D[yvi�] K[oc] z D[obrze] wiek[u] 55

x / Quiescit Sutticii in templo P[atrum] 
Capucinorum.

543
Koc z Dobr�e  

(2)

I[gnatius] R[udolphus] W[encelaus] 
K[ocz] de Dob[rsch] / Aetatis suae 22 

annorum obiit 16 Janu[arii] 1735

Ignatius Rudolphus Wencelaus Kocz de 
Dobrsch Aetatis suae 22 annorum obiit 

pietissime immo Sancte 16 Januarii 1735 / 
Ora pro nobis fidelis Christi Serve Ignati 

Rudolphe Wencelsae Kotz! / Quiescit Vetro -
Pragae in templo parochiali B[eatae] 

V[irginis] M[ariae] ad Cunas, sive sub Lacu 
ad gradum altaris B[eatae] V[irginis] 

M[ariae] Imaginis Vespertina [Vesper Bild] 
ex parte Epistolae in crypta olim Ilgeniana, 

nunc vero communi.

Základní údaje
I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní stranì 

�títu
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Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

44 / 57

pod korunou dvì 
kartu�e: Kaiserstein 

/ Kaiserstein, 
zlacený

Anna Renata rozená i 
provdaná z 

Kaisersteinu

1718, 02, 22 
(22 let)

MMP sv. Tomá�e Pohøbena v kryptì.

32 / 40
znak Kalhartù 

pøevrácený, �tít s 
korunou, zlacený

Antonín �imon
1719, 10, 30 

(31 let)
NMP sv. Ignáce 0

45 / 59
znak Karvinských, 
kompletní, zlacený

Jan Jaroslav
1720, 04, 08 

(48 let)
MMP sv. Václava 0

42 / 64
znak Rosaciù z 

Karl�perka, 
kompletní, zlacený

Ludmila Viktorie 
Kekulová ze 

Stradonic, rozená 
Rosaciová z 
Karl�perka

1711, 11, 14 
(53 let)

Soutice Panny Marie

Zemøela v pìt hodin 
po poledni. Iniciály 

rozepsány dle dal�ích 
materiálù ve 

Wunschwitzovì 
sbírce.

62 / 86

znak Khünburgù, s 
arcibiskupským 

kloboukem, 
zlacený

Ferdinand, arcibiskup 
pra�ský

1731, 08, 07 
(81 let)

Hradèany sv. Víta

Pohøben v kryptì 
pøed hlavním oltáøem 

dne 10. èervence 
1731 v 10 hodin 

veèer.

45 / 57

znak Khünburgù, s 
arcibiskupským 

kloboukem, 
zlacený

Ferdinand, arcibiskup 
pra�ský

1731,08,07 
(81 let)

Hradèany sv. Víta

Pohøben v kryptì 
pøed hlavním oltáøem 

dne 10. èervence 
1731 v 10 hodin 

veèer.

33 / 41
znak Kocù z 
Dobr�e, �tít s 

korunou
Franti�ek Divi� 

1718, 07, 27 
(55 let)

Soutice
sv. Jakuba u 

kapucínù
0

62 / 81
znak Kocù, 

kompletní, zlacený
Ignác Rudolf Václav

1735, 01, 16 
(22 let)

SMP
Panny Marie 

na Lou�i

Pohøben u oltáøe  
Panny Marie v kryptì 

Ilgenù, pozdìji 
spoleèné.

Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù

Erb Osoba
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548
Kokoøovec z 

Kokoøova

Usnul w Panu Vrozeny a St[ateèný] 
R[ytíø] Pan Przybyk Kokorzowetz z 

Kokorzowa Pán na Petrowyczych, Wotin, 
Prziedslaw, C�erwenj Augezd / Aetatis 67 

Obiit 9 Junii 1712

x / -

550
z Kolovrat    

(1)

F[ranz] Z[denko] N[owohradsky] G[raf] 
V[on] K[olowrath] / Obiit die 2 

F[ebruarii] A[nno] 1716

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
S[ancti] Aegidii.

550
z Kolovrat    

(2)

M[aria] F[rancisca] G[räfin] V[on] 
K[ollowrath] G[ebohrne] G[räfin] V[on] 
I[aroschin] / Obiit 14 Septembris Anno 

1717

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
S[ancti] Aegidii.

550
z Kolovrat    

(3)

A[pollonia] P[olyxena] K[rakowskyn] 
G[ebohrne] V[nd] V[ermählte] G[räffin] 
V[on] K[ollowrath] / Obiit 31 Julii 1714 

aetatis suae 76

x / Quiescit Vetero Pragae in templo 
S[ancti] Aegidii.

558
Koøenský z 
Tere�ova

0 0

571
Kousek ze 
Sobìtièek

S[tateèný] R[ytíø] A[albrecht] K[ousek] 
� W P[anu] / 3 Maii wieku sweho majicz 

56 let / 168[?]

Pro budoucí pamie� jest toliko psáno a tento 
malý erb gest Vrozeneho a stateèného 

Rytirze pana Albrechta Herb(erta) Kauska z 
Sobieticzek a na Lhotcze, a kdy� jest umrzel 
malowan, a wsse se � genealogiczke � z 

Perglasu.

583

Kressel z 
Gwalten-

burgu        
(1)

1712

Franciscus Carolus Kressel de Gwaltenberg, 
Sacratissimae Caesarae Regiaeque 

Majestatis Consiliarius, Regii Judicii 
Cameratici et Aulico Feudalis Assessor, nec 
non Districtus Lithomericensis Capitaneus 
Regius / Obiit Pragae 30 Maii Anno 1712 
Aetatis suae in 63 / Quiescit Tr�ebusina in 

templo Parochiali Sancti Nicolai.

583

Kressel z 
Gwalten-

burgu        
(2)

F[ranciscus] C[arolus] K[ressel] d[e] 
G[waltenberg] S[acratissimae] Cae[sarae] 
R[egiae]q[ue] M[ajestatis] Cons[iliarius] 

R[egii] J[udicii] C[ameratici] e[t] A[ulico] 
F[eodalis] A[ssessor], nec non D[istrictus] 
L[ithomericensis] C[apitaneus] R[egius] / 
Obiit 30 Maii Anno 1712 Aetatis suae in 

63 

x / Quiescit Tr�ebusina in templo Parochiali 
Sancti Nicolai.

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní stranì 
�títu

Základní údaje
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Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

31 / 41
znak Kokoøovcù, 

�tít s korunou, 
zlacený

Pøibík
1712, 06, 09 

(67 let)
0 0 0

33 / 41
znak Kolovratù, 
�tít s korunou

Franti�ek Zdenìk 1716, 02, 02 SMP sv. Jiljí 0

34 / 41
pod korunou dvì 

kartu�e: Kolovrat / 
z Jaro�ína

Marie Franti�ka 
Kolovratová, rozená z 

Jaro�ína
1717, 09, 14 SMP sv. Jiljí 0

42 / 80
znak Kolovratù, 

kompletní, zlacený

Apolonie Polyxena 
provdaná i rozená 

Kolovratová

1714, 07, 31 
(76 let)

SMP sv. Jiljí 0

0 0 Iosue 1653 NMP sv. Václava
V dobì vzniku 

podrobného soupisu 
nebyl na svém místì.

32 / 42
znak Kouskù ze 
Sobìtièek, �tít s 

korunou, zlacený
Albrecht 

168(?) (56 
let)

NMP
sv. Salvátora u 

paulánù
Silnì po�kozený. 

32 / 41
znak Kresselù z 

Gwaltenburgu, �tít 
s korunou, zlacený

Franti�ek Karel, 
císaøský rada, 

pøísedící dvorského a 
komorního soudu, 

hejtman na 
Litomìøicku

1712, 05, 30 
(63 let)

Tøebu�ín sv. Mikulá�e 0

45 / 58
znak Kresselù z 
Gwaltenburgu, 

kompletní, zlacený

Franti�ek Karel, 
císaøský rada, 

pøísedící dvorského a 
komorního soudu, 

hejtman na 
Litomìøicku

1712, 05, 30 
(63 let)

Tøebu�ín sv. Mikulá�e 0

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù
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587
Krocín z 

Drahobejle    
(1)

A[nna] E[wa]  C[rocinowa] R[ozena] 
L[edeczka] Z K[ranowa] / 1725

x / Quiescit Neo - Pragae in templo 
Parochiali S[ancti] Stephani Majoris ad 

altare B[eatae] V[irginis] M[ariae] 
Miraculosae in crypta Termanusiana.

587
Krocín z 

Drahobejle    
(2)

A[nna] E[wa] C[rocinowa] R[ozena] 
L[edeczka] z K[rakowa] / Obiit 25 

Octobr[is] aetatis suae 53 1725

x / Quiescit Neo - Pragae in templo 
Parochiali S[ancti] Stephani Majoris ad 

altare B[eatae] V[irginis] M[ariae] 
Miraculosae in crypta Termanusiana.

590
Kropáè z 

Krymlova a 
Hohenfalu

L[udmilla] S[alomena] V[erwittibte] 
K[ropatschkin] G[ebohrne] B[senskyn] 
V[on] P[rorub] / Obiit 7 Sept[embris] 

1733 aetatis suae 80 Ann[orum]

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
S[ancti] Galli ex parte Epistolae Altaris 

S[ancti] Eliae in crypta ad fenestram dicta. 
Requiescat in pace!

615
Künemund z 
Mannhartu

I[ohann] F[riedrich] K[ünemund] V[on] 
M[annhardt] / Obiit 19 April[is] 1730 

Aetatis suae 65

x / Quiescit Vetero - Pragae in Basilica 
B[eatae] V[irginis] M[ariae] Theinensi ad 

Altare Crucifixi in crypta commmuni.

622 Lamberg

M[aria] I[sabella] G[räffin] H[rzanin] 
W[ittib] G[ebohrne] G[räffin] V[on] 

L[amberg] / Obiit 21 Decembris Anno 
1698

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Salvatoris P[atrum] Paulanorum.

624
Lamingen z 
Albenreithu   

(1)
1740

Maria Anna Comitissa de Würben et 
Freüdenthal Nata de Lammingen et 

Albenraith / Obiit 15 Januarii Aetatis suae 
54 1740 / Quiescit Pragae in Hradc�in in 

templo P[atrum] Capucinorum sub sacello 
Thaumaturgae Virginis Mariae, ubi 17 

Januarii inter horam 6 et 7 Noctis A[nno] 
1740 fuit sepulta. Requiescat in pace! 

Amen!

624
Lamingen z 
Albenreithu   

(2)

M[aria] A[nna] C[omitissa] d[e] W[ürben] 
et F[reudenthal] N[ata] de L[ammingen] 
et A[lbenreith] / Obiit 15 Januarii Aetatis 

suae 54 1740 

x / Quiescit Pragae in Hradc�in in templo 
P[atrum] Capucinorum sub sacello 

Thaumaturgae Virginis Mariae, ubi 17 
ejusdem inter horam 6 et 7 Noctis A[nno] 

1740 fuit sepulta. Requiescat in pace! 
Amen!

627 Lanau bez nápisu
NB. Die Zilgen im Rothe Schildt soll Weiß 

und nicht Goldt seyn.

635
Lauern       

(1)
1720

Catharina Barbara Lauernin Gebohrne 
Strahlin 1720 / Quiescit Vetero - Pragae ad 

S[anctum] Gallum.

635
Lauern       

(2)

C[atharina] B[arbara] L[auernin] 
G[ebohrne] S[trahlin] / Obiit 3 Julii 1720 

Aetatis suae 39

Catharina Barbara Lauernin Gebohrne 
Strahlin 1720 / Quiescit Vetero Pragae ad 

S[anctum] Gallum.

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní stranì 
�títu

Základní údaje
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Poznámky

Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

35 / 44
znak Ledeckých z 

Granova, �tít s 
korunou, zlacený

Anna Eva Krocínová z 
Drahobejle, rozená 
Ledecká z Granova

1725, 10, 25 
(53 let)

NMP sv. �tìpána
Pohøbena v kryptì u 
oltáøe Panny Marie.

49 / 73
znak Ledeckých z 

Granova, 
kompletní, zlacený

Anna Eva Krocínová z 
Drahobejle, rozená 
Ledecká z Granova

1725, 10, 25 
(53 let)

NMP sv. �tìpána
Pohøbena v kryptì u 
oltáøe Panny Marie.

62 / 84

pod korunou dvì 
kartu�e: Kropáè z 

Krymlova / 
Bzenský z Prorubì, 

zlacené

Ludmila Salomena, 
Kropáèová z 

Krymlova, rozená 
Bzenská z Prorubì

1733, 09, 07 
(80 let)

SMP sv. Havla

Pohøbena v na 
epi�tolní stranì oltáøe 
proroka Eliá�e. Srv. i 
Bzenský z Prorubì.

43 / 57
znak Künemundù, 
kompletní, zlacený

Jan Fridrich
1730, 04, 19 

(65 let)
SMP

Panny Marie 
pøed Týnem

Pohøben u oltáøe sv. 
Køí�e ve spoleèné 

kryptì.

49 / 65
znak Lambergù, �tít 
s korunou, zlacený

Marie Isabela, 
hrabìnka Hrzánová z 

Harasova, rozená 
hrabìnka z Lambergu

1698, 12, 21 SMP
sv. Salvátora u 

paulánù
0

35 / 43

znak Lamingenù z 
Albenreithu 

pøevrácený, �tít s 
korunou, zlacený

Marie Anna z Vrbna, 
rozená Lamingenová z 

Albenreithu

1740, 01, 15 
(54 let)

Hradèany
Panny Marie a 
sv. Andìlù u 

kapucínù

Pohøbena do kaple 
Panny Marie 17. 
ledna 1740 mezi 
�estou a sedmou 
hodinou veèerní.

61 / 84

znak Lamingenù z 
Albenreithu 
pøevrácený, 

kompletní, zlacený

Marie Anna z Vrbna, 
rozená Lamingenová z 

Albenreithu

1740, 01, 15 
(54 let)

Hradèany
Panny Marie a 
sv. Andìlù u 

kapucínù

Pohøbena do kaple 
Panny Marie 17. 
ledna 1740 mezi 
�estou a sedmou 
hodinou veèerní.

30 / 39
znak 

neidentifikován
nezji�tìno 0 0 0 0

33 / 43
znak Strahlù, �tít s 
korunou, zlacený

Kateøina Barbora z 
Lauern, rozená 

Strahlová

1720, 07, 03 
(39 let)

SMP sv. Havla 0

51 / 72
znak Strahlù, 

kompletní, zlacený

Kateøina Barbora z 
Lauern, rozená 

Strahlová

1720, 07, 03 
(39 let)

SMP sv. Havla 0

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù
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Edice

636
Lavín z 

Ottenfeldu
W[?] A[?] L[awin] V[on] O[ttenfeld] 

L[ieutnant] Von B[?] A[?] / 1705
x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 

Wenceslai.

637
Lazari       

(1)

Mi[chael] A[ntonius] L[iber] B[aro] D[e] 
L[azari] / Aetatis suae 72 Obiit die 30 

nov[embris] A[nno]1715

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
parochiali S[ancti] Galli in Sacello 

Scapularis B[eatae] V[irginis] M[ariae] de 
Monte Carmello in crypta Co[mm]uni.

637
Lazari       

(2)

A[nna] B[arbara] B[aronissa] D[e] 
L[azari] N[ata] H[offmannin] de 

K[ollnitz] / Obiit 21 Apri[lis] Aetatis suae 
78 1736

x / Quiescit Vetero - Pragae in Basilica 
B[eatae] V[irginis] M[ariae] Theinensi in 
medio templi in crypta communi, ubi 30 

ejusdem hora 10 Noctis fuit sepulta. 
Requiescat in pace! Amen!

649
Leux z 

Luxensteinu  
(1)

M[aria] M[agdalena] V[on] L[uxenstein] 
Ge[bohrne] L[oisellin] / Obiit die 25 Julii 

A[nno] 1730 Aetatis Suae 73

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Parochiali S[ancti] Martini in crypta 

communi.

649
Leux z 

Luxensteinu  
(2)

F[ranciscus] M[?] D[e] L[uxenstein] 
S[acrae] C[aesarae] M[ajestatis] 

C[ammerae] C[onsiliarius] et 
T[hesaurarius] / Obiit 20 Martii 1715

x / Sepultus Pragae in Metropolitana 
S[ancti] Viti ad Sacellum S[anctae] Matris 

Annae.

652
Leveneur z 
Grünwallu

I[ohannes] L[iber] B[aro] d[e] 
L[öwenher] E[t] G[rünwall] / Obiit 21 

Februarii 1735 Aetatis suae 85 annor[um]

x / Quiescit Neo - Pragae in templo 
Parochiali S[ancti] Stephani Majoris in 

crypta communi in medio Ecclesia. 
Requiescat in pace! Amen!

662

Lichtenstein - 
Nicolsburg - 
Castelcorn   

(1)

A[nna] M[aria] C[omitissa] de 
T[rautmansdorff] G[ebohrne] F[ürstin] 

V[on] L[ichtenstein] / Obiit 4 Maii 
A[nno] 1704

x / -

662

Lichtenstein - 
Nicolsburg - 
Castelcorn   

(2)

A[nna] M[aria] C[omitissa] de 
T[rautmansdorff] G[ebohrne] F[ürstin] 

V[on] L[ichtenstein] / Obiit 4 Maii 
A[nno] 1704

x / -

668
z Lisova      

(1)

L[udmilla] E[lisabetha] B[aronissa] D[e] 
L[ysow] N[ata] T[engnaglin] D[e] 
K[amp] / Aetatis Suae 58 Obiit 23 

Janu[arii] A[nno] 1698

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Salvatoris P[atrum] Paulanorum in crypta 

Lyssowiana.

668
z Lisova      

(2)

C[atharina] B[arbara] F[reyin] V[on] 
L[yssow] G[ebohrne] K[or�enskyn] 

V[on] T[ereschau] / Obiit 23 Nov[embris] 
1695, Aetatis suae 21

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Salvatoris P[atrum] Paulanorum in crypta 

Lyssowiana.

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní 
stranì �títu
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Poznámky

Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

52 / 76
znak Lavínù z 

Ottenfeldu, 
kompletní, zlacený

nezji�tìno 1705 NMP sv. Václava

Osobu se nepodaøilo 
identifikovat ani s 

pomocí dal�ích 
Wunschwitzových 
poznámek a sbírky 

Dobøenského.

32 / 39
znak Lazariù, �tít s 
korunou, zlacený

Michal Antonín
1715, 11, 30 

(72 let)
SMP sv. Havla

Pohøben v Karmelské 
kapli ve spoleèné 

kryptì.

50 / 67
znak Hoffmanù, 

kompletní, zlacený

Anna Barbora 
Lazariová, rozená 

Hofmanová

1736, 04, 21 
(78 let)

SMP
Panny Marie 
pøed Týnem

Pohøbena ve spoleèné 
kryptì uprostøed 
kostela 30. dubna 

1736 v deset hodin v 
noci.

64 / 85

pod korunou dvì 
kartu�e: Leux z 
Luxensteinu / 

Loiselle, zlacené

Marie Magdalena 
Leuxová z 

Luxensteinu, rozená z 
Loiselle

1730, 07, 25 
(73 let)

SMP sv. Martina
Pohøbena ve spoleèné 

kryptì.

52 / 71
znak Leuxù z 
Luxensteinu, 

kompletní, zlacený

Franti�ek, rada 
císaøské komory

1715, 03, 20 Hradèany sv. Víta
Pohøben v kapli sv. 

Anny.

62 / 83
znak Leveneurù z 

Grünwallu, 
kompletní, zlacený

Jan
1735, 02, 21 

(85 let)
NMP sv. �tìpána

Pohøben v kryptì 
uprostøed kostela. 

33 / 41

dva znaky: 
Trautmansdorf / 

Lichtenstein,  �títy 
s korunami

Anna Marie hrabìnka 
z Trautmansdorfu, 
rozená knì�na z 

Lichtensteina

1704, 05, 04 0 0 0

44 / 61

dva znaky: 
Trautmansdorf / 

Lichtenstein, �títy s 
korunami, zlacené

Anna Marie hrabìnka 
z Trautmansdorfu, 
rozená knì�na z 

Lichtensteina

1704, 05, 04 0 0 0

34 / 44
znak Tengnagelù z 

Kampu, �tít s 
korunou, zlacený

Ludmila Al�bìta z 
Lisova, rozená 
Tengnagelová z 

Kampu

1698, 01, 23 
(58 let)

SMP
sv. Salvátora u 

paulánù
Pohøbena v kryptì 

Lisovských.

44 / 59
znak Koøenských z 

Tere�ova, 
kompletní, zlacený

Kateøina Barbora z 
Lisova, rozená 

Koøenská z Tere�ova

1695, 11, 23 
(21 let)

SMP
sv. Salvátora u 

paulánù
Pohøbena v kryptì 

Lisovských.

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù



Edice

668
z Lisova      

(3)

R[udolphus] I[osephus] C[omes] 
L[yssow] S[acrae] C[aesarae] R[egiaeque] 

M[ajestatis] C[onsiliarius] A[ctualis] 
M[ajoris] I[udicii] P[rovincialis] 

A[sessor] et A[ntiquae] V[rbis] R[egius] 
C[apitaneus] / Obiit 20 Aprilis A[nn]o 

1711 

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Salvatoris P[atrum] Paulanorum.

668
z Lisova      

(4)

R[udolphus] I[osephus] C[omes] 
L[yssow] S[acrae] C[aesarae] R[egiaeque] 
M[ajestatis] C[consiliarius] A[d] M[aius] 

I[udicium] P[rovincialis] A[sessor] et 
A[ntiquae] V[rbis] R[egius] C[apitaneus] / 
Obiit 20 Aprilis A[nn]o 1711 Aetatis 46 

Annor[um]

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Salvatoris P[atrum] Paulanorum in crypta 

suae familiae.

684
Löw z 

Erlsfeldu     
(1)

1725

Ioannes Franciscus Löw Sacri Romani 
Imperii Eques ab Erlsfelt, Sacrae Romanae 
Majestatis Consiliarius, Obiit die 1 Martii 
Aetatis suae 78 1725 / Quiescit Micro - 

Pragae in templo P[atrum] Carmelitanum 
Discalceatorum.

684
Löw z 

Erlsfeldu     
(2)

I[oannes] F[ranciscus] L[öw] S[acri] 
R[omani] I[mperii] E[ques] ab E[rlsfelt] 

S[acrae] C[aesarae] Majestatis] 
C[onsiliarius] / Obiit die 1 Martii Aetatis 

suae 78 1725 

Ioannes Franciscus Löw Sacri Romani 
Imperii Eques ab Erlsfeld, Sacrae Romanae 
Majestatis Consiliarius / Obiit die 1 Martii 

Aetatis suae 78 1725 / Quiescit Micro - 
Pragae in templo P[atrum] Carmelitanum 

Discalceatorum.

684
Löw z 

Erlsfeldu    
((3)

B[arbora] T[heresia] L[öwin] V[on] 
E[rlsfeldt] G[ebohrne] S[chmeltzerin] / 

1720

x / Quiescit Micro - Pragae ad S[anctum] 
T[homam].

687 Lubský z Lub
A[nna] B[arbara] G[räffin] V[on] 

W[allmerod] G[ebohrne] F[reyin] V[on] 
L[ub] / 1707

Anna Barbara Gräffin Von Wallmerod 
Gebohrne Freyin Von Lub Obiit  1707 / 

Ruhet zu Prag auf der Kleinen Seiten in der 
Carmeliter Kirch.

692
Maggauer z 
Greifenau     

(1)

F[ranciscus] C[arolus] M[aggauer] V[on] 
G[reiffenau] / Obiit die 13 Sept[embris] 

1728 Aetatis suae 73

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
S[ancti] Jacobi in crypta Maggaueriana ad 

altare B[eatae] V[irginis] M[ariae] ad 
Aegyptum fugientis.

692
Maggauer z 
Greifenau     

(2)

F[ranciscus] C[arolus] M[aggauer] V[on] 
G[reiffenau] / Obiit die 13 Sept[embris] 

1728 aetatis suae 73

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
S[ancti] Jacobi in crypta Maggaueriana ad 

altare B[eatae] V[irginis] M[ariae] ad 
Aegyptum fugientis.

692
Maggauer z 
Greifenau     

(3)

B[arbora] T[heresia] M[aggauerin] V[on] 
G[reiffenau] / Obiit 22 Januarii Aetatis 

Suae 62 1731

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
S[ancti] Jacobi in crypta suae Familiae ad 

Altare B[eatae] V[irginis] M[ariae] 
Elisabetham Visitantis.

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní stranì 
�títu

Základní údaje
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Poznámky

Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

33 / 40
znak Lisovských, 

�tít s korunou

Rudolf Josef, císaøský 
rada, pøísedící 

zemského soudu a 
královský hejtman 

Starého Mìsta 
pra�ského

1711, 04, 20 SMP
sv. Salvátora u 

paulánù
Pohøben v kryptì 

Lisovských.

47 / 62
znak Lisovských, 

kompletní, zlacený

Rudolf Josef, císaøský 
rada, pøísedící 

zemského soudu a 
královský hejtman 

Starého Mìsta 
pra�ského

1711, 04, 20 SMP
sv. Salvátora u 

paulánù
Pohøben v kryptì 

Lisovských.

34 / 42
znak Löwù z 

Erlsfeldu, �tít s 
korunou, zlacený

Jan Franti�ek, císaøský 
rada

1725, 03, 01 
(78 let)

MMP

Panny Marie 
Vítìzné u 

bosých 
karmelitánù

0

50 / 74

znak Löwù z 
Erlsfeldu, s kní�ecí 

korunou a 
pøikryvadly

Jan Franti�ek, císaøský 
rada

1725, 03, 01 
(78 let)

MMP

Panny Marie 
Vítìzné u 

bosých 
karmelitánù

0

33 / 34

pod korunou dvì 
kartu�e:  Löw z 

Erlsfeldu / 
Schmeltzer

Barbora Terezie z 
Erlsfeldu, rozená 
Schmeltzerová

1720 MMP sv. Tomá�e 0

33 / 41
znak Lubských z 

Lub, �tít s korunou

Anna Barbora, 
hrabìnka Walmerode, 
rozená Lubská z Lub

1707 MMP

Panny Marie 
Vítìzné u 

bosých 
karmelitánù

Srv. i Walmerode.

34 / 40
znak Maggauerù z 

Greifenau, �tít s 
korunou

Franti�ek Karel 
1728, 09, 13 

(73 let)
SMP sv. Jakuba

Pohøben v 
maggauerovské 
kryptì v u oltáøe 

Útìku sv. Rodiny do 
Egypta.

54 / 67
znak Maggauerù z 

Greifenau, 
kompletní, zlacený

Franti�ek Karel 
1728, 09, 13 

(73 let)
SMP sv. Jakuba

Pohøben v 
maggauerovské 
kryptì v u oltáøe 

Útìku sv. Rodiny do 
Egypta.

62 / 86
znak Maggauerù z 

Greifenau, 
kompletní, zlacený

Barbora Terezie
1731, 01, 22 

(62 let)
SMP sv. Jakuba

Pohøbena v 
maggauerovské 
kryptì v u oltáøe 

Útìku sv. Rodiny do 
Egypta.

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù
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692
Maggauer z 
Greifenau    

(4)

L[udmilla] T[?] M[aggauerin] V[on] 
G[reiffenau] / Obiit 2 Decembris 1732 

Aetatis Suae 72

Ludmilla T [NB. debet esse C id est 
Catharina] Maggauerin Von Greiffenau / 
Obiit 2 Decembris Aetatis Suae 77 1732 / 

Quiescit Vetero - Pragae in templo S[ancti] 
Jacobi in crypta suae Familiae ad altare 

B[eatae] V[irginis] M[ariae] Elisabetham 
Visitantits.

701
Malovec z 

Malova      
(1)

I[oannes] C[hristphorus] M[alowetz] D[e] 
M[alowitz] D[ominus] I[n] S[tein] et 

Z[dikow] S[acrae] C[aesarae] 
R[egiaeque] M[ayestatis] C[onsiliarius] 

I[udicii] P[rovincialis] M[ajoris] 
A[ssessor] S[upremus] R[egni] 

Q[uaestor] et M[inoris] P[ragae] 
C[apitaneus] / Obiit 20 Julii 1677

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

701
Malovec z 

Malova      
(2)

I[oannes] W[enceslaus] M[alowetz] 
E[ques] de Ch[eynow] et W[interberg] / 

Obiit 30 Maii Aetatis suae 21 1720

x / Quiescit Vetero - Pragae in Ecclesia 
Parochiali B[eatae] V[irginis] M[ariae] ad 

Lacum in crypta ad Altare B[eatae] 
V[irginis] M[ariae] Dolorosae.

707 Mansfeld 1717
Carl Franz Adam Anton Fürst zu Mansfeldt 

und Fondi 1717 / Quiescit in Ecclesia 
Dobr�ischii.

709
Markvart z 

Hrádku

M[aria] C[arola] M[arkwartiana] de 
H[radek] N[ata] B[aronissa] de Odkolek / 

Obiit 25 Xbris A[nn]o 1720

x / Quiescit Micro Pragae in templo 
S[anctae] Mariae Magdalenae P[atrum] 

Dominicanorum in Sacello S[ancti] Thomae 
Aquinatis.

711 Martinic 1720
Wentzel Graf Von Martinitz 1720 / 

Quiescit Pragae in Metropolitana S[ancti] 
Viti in Sacello et crypta suae familiae.

720
Matyá� z 

Glouchova
O[tillia] C[atharina] V[on] G[lauchowa] 

G[ebohrne] P[ichlerin] / 1707
x / Quiescit Micro - Pragae ad S[anctum] 

Thomam.

731
Meiderle z 

Mannsbergu  
(1)

C[atharina] M[eiderlin] V[on] 
M[ansberg] G[ebohrne] B[ewein] V[on] 
D[er] B[iennen] / Obiit 22 die April[is] 

1702

x / Quiescit Vetero - Pragae in basilica 
B[eatae] V[irginis] M[ariae] Teynensi.

731
Meiderle z 

Mannsbergu  
(2)

1732

Maria Rosalia Meiderlin Von Mannsberg / 
Obiit 13 Maii A[nno] 1732 Aetatis Suae 66 

/ Quiescit Vetero - Pragae ad S[anctum] 
Aegedium.

731
Meiderle z 

Mannsbergu  
(3)

M[aria] R[osalia] M[eiderlin] V[on] 
M[annsberg] / Obiit die 13 Maii A[nno] 

1732 Aetatis Suae 66 

Maria Rosalia Meiderlin Von Mannsberg / 
Obiit 13 Maii A[nno] 1732 Aetatis Suae 66 

/ Quiescit Vetero Pragae ad S[anctum] 
Aegedium.

Základní údaje
I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní 

stranì �títu
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Poznámky

Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

62 / 86
znak Maggauerù z 

Greifenau, 
kompletní, zlacený

Ludmila
1732, 12, 02 

(72 let)
SMP sv. Jakuba

Pohøbena v 
maggauerovské 
kryptì v u oltáøe 

Útìku sv. Rodiny do 
Egypta.

31 / 41
znak Malovcù, �tít 
s korunou, zlacený

Jan Kry�tof, císaøský 
rada a pøísedící 

zemského soudu, 
hejtman Men�ího 
Mìsta pra�ského

1677, 07, 20 NMP sv. Václava 0

52 / 75
znak Malovcù, 

kompletní, zlacený
Jan Václav

1720, 05, 30 
(21 let)

SMP
Panny Marie 

na Lou�i

Pohøben v kryptì u 
oltáøe Panny Marie 

Bolestné.

33 / 41
znak Mansfeldù, 

�tít s kní�ecí 
korunou

Karel Franti�ek Adam 
Antonín

1717 Dobøí�
Nejsvìtìj�í 

Trojice
0

51 / 73

pod korunou dvì 
kartu�e: Mark-vart 
z Hrádku / Odkolek 
z Újezdce, zlacené

Marie Karola 
Markvartová z 
Hrádku, rozená 

Odkolková z Újezdce

1720, 10, 25 MMP
sv. Máøí 

Magdaleny u 
dominikánù

Pohøbena v kapili sv. 
Tomá�e Akvinského.

33 / 42
znak Martinicù, �tít 
s korunou, zlacený

Václav 1720
Pra�ský 

hrad
sv. Víta

Pohøben v rodinné 
kryptì.

34 / 41
znak Matyá�ù z 

Glouchova, �tít s 
korunou

Otýlie Kateøina 
Matyá�ová z 

Glouchova, rozená 
Pichlerová z 
Pichlberku

1707 MMP sv. Tomá�e 0

44 / 60
znak Meiderlù z 

Mannsbergu, 
kompletní, zlacený

Kateøina Meiderlová z 
Mannsbergu, rozená 

Beweinová
1702, 04, 22 SMP

Panny Marie 
pøed Týnem

0

36 / 43

znak Meiderlù z 
Mannsbergu 
pøevrácený, 
obyèejný s 

korunou, zlacený

Marie Rozálie
1732, 05, 13 

(66 let)
SMP sv. Jiljí 0

62 / 83

znak Meiderlù z 
Mannsbergu 

pøevrácený, kom-
pletní, zlacený

Marie Rozálie
1732, 05, 13 

(66 let)
SMP sv. Jiljí 0

Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù

Erb Osoba
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Edice

745
Michna z 
Vacínova

E[rnestina] G[räffin] M[ichnin] V[on] 
W[atzinow] G[ebohrne] F[reyin] V[on] 

B[issingen] / Aetatis Suae 40 Obiit die 17 
Martii 1724

x / Quiescit Neo - Pragae in templo 
P[atrum] Hibernorum in crypta Michniana 

sub altari B[eatae] V[irginis] M[ariae] Sacri 
Cruoris ex parte Evangelii Majoris Altaris.

747 Milach
A[urora] E[leonora] P[ackstrohin] V[on] 

M[echelrode] / Obiit 22 Febru[arii] 
Aetatis suae 39 1728

x / Quiescit Neo - Pragae in Coemeterio ad 
Ecclesiam Parochialem S[ancti] Henrici.

754
Mirabel z 

Bellis a 
Trychhofu

A[ntonia] M[axmiliana] M[irabellin] de 
B[ellis] et T[reichow] / Aetatis 66 

anno[rum] Obiit 22 Febru[arii] 1730

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
S[ancti] Aegedii.

757
Miseroni de 

Lison

J[ohann] A[mbrosius] M[iserion] V[on] 
L[ys] D[er] z[u] H[ungarn] V[nd] 

B[öheimb] K[öniglichen] M[ayestät] 
W[ein] V[nd] B[ier] T[atz] A[mbsts] 

G[egenhändler] I[n] K[önigreich] 
B[öhaimb] / 1657

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

758
Mitrovský z 

Nemy�le

F[ranciscus] Z[ezima] M[itrowsky] D[e] 
N[emischl] S[acrae] C[aesarae] 

M[ajestatis] C[onsiliarius] / Obiit 6 
Aprilis 1720 Aetatis 52

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
S[ancti] Jacobi in crypta suae Familiae.

760
Mladota ze 

Solopisk
1732

Magdalena Barbora Mladotin Von Solopisk 
Gebohrne Hoschtialkin Von Iaworschitz 

Obiit 16 Julii A[nno] 1732 Aetatis Suae 92 
/ Quiescit Neo - Pragae in templo B[eatae] 

V[irginis] M[ariae] ad Nives in crypta 
comuni ad altare Crucifixi. Non fuit aetatis 

92 sed 72 annorum.

768
Morák z 

Mornfelsu    
(1)

I[osephus] A[ntonius] M[orakh] E[ques] 
D[e] M[ornfels] / Obiit 29 Junii 1706

Iosephus Antonius Morakh Eques De 
Mornfels

768
Morák z 

Mornfelsu    
(2)

E[leonora] E[lisabetha] V[on] M[ornfels] 
G[ebohrne] V[on] S[chletz] / Obiit die 1 

Junii 1719 Aetatis suae 86

x / Sepulta Neo - Pragae in Parochiali 
S[ancti] Henrici in crypta Morakiana.

771
Morzin       

(1)

A[nna] S[idonia] G[räffin] M[orzinin] 
G[ebohrne] Z[adubskyn] / Aetatis suae 66 

Jahr[en] Obiit 19 Maii Anno 1709

x / Quiescit Micro - Pragae in templo 
S[ancti] Thomae in crypta Morziniana.

771
Morzin       

(2)

M[aria] E[leonora] G[räffin] M[orzinin] 
G[ebohrne] T[rautmansdorffin] / Aetatis 
suae 75 Annorum Obiit 6 Martii A[nno] 

1714

x / Quiescit Micro - Pragae in templo 
S[anctum] Thomam in crypta Morziniana 

ad Altare S[anctissimae] Trinitatis.

Základní údaje
I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní 

stranì �títu
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Poznámky

Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

52 / 76

dvì kartu�e:  
Michna z Vacínova 

/ Bisingen, 
kompletní, zlacené

Ernestina, hrabìnka 
Michnová z Vacínova, 

rozená z Bisingenu

1724, 03, 17 
(40 let)

NMP

Neposkvrnì-
ného poèetí 

Panny Marie u 
hybernù

Pohøbena v 
michnovské kryptì 
pod oltáøem Panny 

Marie po evangelijní 
stranì hlavního 

oltáøe.

50 / 73
znak Packstrohù, 

kompletní, zlacený

Aurora Eleonora 
Packstrohová z 

Mechelrode

1728, 02, 22 
(39 let)

NMP sv. Jindøicha
Pohøbena na høbitovì 
u farního kostela sv. 

Jindøicha.

60 / 81
znak Mirabelù z 

Bellis, kompletní, 
zlacený

Antonie Maxmiliana
1730, 02, 22 

(60 let)
SMP sv. Jiljí 0

33 / 39
znak Miseroniù z 

Lisonu, �tít

Jan Ambro�, správce 
pivního a vinného 
tácu v Království 

èeském

1657 NMP sv. Václava 0

34 / 41
znak Mitrovských 
z Nemy�le, �tít s 

korunou

Franti�ek Sezima, 
císaøský rada

1720, 04, 06 
(52 let)

SMP sv. Jakuba
Pohøben v rodinné 

kryptì Mitrovských.

35 / 43

znak polcený  
Ho��álek z Javoøic 

/ Mladota ze 
Solopisk, �tít s 

korunou

Magdalena Barbora 
Mladotová ze 

Solopisk, rozená 
Ho��álková z Javoøic

1732, 07, 16 
(72 let)

NMP
Panny Marie 

Snì�né

Pohøbena ve spoleèné 
kryptì u oltáøe sv. 

Køí�e. Srv. i 
Ho��álek z Javoøic. 

50 / 66
znak Morákù z 

Mornfelsu, 
kompletní, zlacený

Josef Antonín 1706, 06, 29 0 0 0

46 / 59
znak Schletzù, 

kompletní, zlacený

Eleonora Al�bìta 
Moráková z 

Mornfelsu, rozená von 
Schletz

1719, 06, 01 
(86 let)

NMP sv. Jindøicha
Pohøbena v kryptì 

Morákù.

50 / 74
znak Morzinù, 

kompletní, zlacený

Anna Sidonie, 
hrabìnka Morzinová, 
rozená Zádubská ze 

�ontálu

1709, 05, 19 
(66 let)

MMP sv. Tomá�e
Pohøbena v kryptì 

Morzinù.

51 / 73
dva znaky:  Morzin 

/ Trautmansdorf, 
kompletní, zlacené

Marie Eleonora, 
hrabìnka Morzinová, 

rozená 
Trautmansdorfová

1714, 03, 06 
(75 let)

MMP sv. Tomá�e
Pohøbena v kryptì 
Morzinù v kapli 

Nejsvìtìj�í Trojice.

Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù

Erb Osoba
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Edice

771
Morzin       

(3)

M[aria] T[heresia] S[acri] R[omani] 
I[mperii] C[omitissa] C[zerniana] N[ata] 
C[omitissa] D[e] M[orzin] / Obiit die 20 

April[is] Anno 1713

x / NB. die büffel hörner sollen schwarz und 
gelb und nicht blau und gelb sein, das 

gleichen die rechte Helm deckte schwartz 
und gelb und nicht blau und gelb 

780
Mulc z 

Valdova
1733

Maria Josepha Wie�nikin Von Wie�nik 
Gebohrne Multzin Von Waldau Obiit 24 

Julii An[no] 1733 Aetatis Suae 45 annorum 
/ Quiescit Neo - Pragae ad S[anctum] 

Stephanum Majorem in Coemeterio prope 
ingressum ossuarii majoris.

797
Nesslinger ze 
Schelchengra-

benu

I[ohannes] I[ulianus] H[?] Neslingr D[e] 
et A[d] S[chelchen]G[raben] / Obiit 5 

Junii A[nno] 1734 Aetatis Suae 26 
a[nnorum]

x / Quiescit Neo - Pragae in templo 
Parochiali S[ancti] Stephani Majoris in 
medio Ecclesiae in crypta Communi.

801
Neumann z 
Neuberku

1721

Joannes Fridericus Neümann Von Neuberg, 
Der Röm[ischer] Kays[erlichen] Maj[estät] 
Rath und bey der Königl[iche] Land Taffel 
im Königreich Böheimb Starosta / Obiit 1 

Julii 1721 / Quiescit Vetero - Pragae in 
templo S[ancti] Aegidii.

802
Neumann z 
Puchholze

1720
Neumann von Pucholtz Obiit A[nno] 1720 / 

Quiescit Vetero - Pragae ad S[anctum] 
Aegidium.

805
Nigroni z 

Risenbachu

F[rancisca] C[atharina] M[aria] A[nna] 
H[amzin] G[ebohrne] N[igronin] V[on] 
R[isinbach] / Obiit die 15 Juli[i] 1735 

Aetatis suae 34 ann[orum]

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

809 Nogarola
F[rancisca] P[olyxena] M[aria] F[reyin] 

V[on] P[ötting] G[ebohrne] G[räffin] 
V[on] N[ogarola] / 1654

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

816
Obytecký z 

Obytce

B[arbora] A[gnes] B[aronissa] 
W[oratschkin] G[ebohrne] V[on] 

W[obitetz] / Obiit 4 Julii Aetatis 43  1720

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
S[ancti] Jacobi.

841
Pachta z 
Rájova       

(1)

C[arolus] M[?] P[achta] D[e] R[ajowa] / 
Obiit 9 Aprilis 1684

x / Quiescit Neo - Pragae in templo 
Parochiali S[ancti] Henrici in crypta 

Familiae ad altare S[anctissimae] Trinitatis.

841
Pachta z 
Rájova       

(2)

C[hristophorus] C[arolus] P[achta] D[e] 
R[ajowa] N[owa] V[rbis] P[rimas] / Obiit 

26 Nov[embris] 1690

x / Quiescit Neo - Pragae in templo 
Parochiali S[ancti] Henrici ad altare 

S[anctissimae] Trinitatis in propria crypta.

Základní údaje
I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní stranì 

�títu
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Poznámky

Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

52 / 73
dva znaky:  Èernín 

/ Morzin, 
kompletní, zlacené

Marie Terezie, 
hrabìnka Èernínová z 

Chudenic, rozená 
hrabìnka z Morzinu

1713, 04, 20 MMP sv. Tomá�e

Pohøbena v kryptì 
Morzinù. Srv. i 

Èernín z Chudenic. 
Na druhé stranì 
nedokonèený erb 

Morzinù.

36 / 44
dvì kartu�e pod 

korunou: Vì�ník / 
Mulc z Valdova

Marie Josefa 
Vì�níková, rozená 
Mulcová z Valdova

1733, 07, 24 
(45 let)

NMP sv. �tìpána

Pohøbena na høbitovì 
blízko vstupu do 
kostnice. Srv. i 

Vì�ník.

71 / 90
znak Nesslingerù, 
kompletní, zlacený

Jan Julián
1734, 06, 05 

(26 let)
NMP sv. �tìpána

Pohøben ve spoleèné 
kryptì uprostøed 

kostela. 

32 / 40
znak Neumannù z 
Neubergu, �tít s 

korunou

Jan Franti�ek, císaøský 
rada a starosta úøadu 

desek zemských 
Království èeského

1721, 07, 01 SMP sv. Jiljí 0

34 / 41
znak Neumannù z 
Puchholze, �tít s 

korunou
nezji�tìno 1720 SMP sv. Jiljí 0

62 / 85

dvì kartu�e pod 
korunou: Hamza ze 

Zábìdovic / 
Nigroni z 

Risenbachu, 
zlacené

Franti�ka Kateøina 
Hamzová ze 

Zábìdovic, rozená 
Nigroniová z 
Risenbachu

1735, 07, 15 
(34 let)

NMP sv. Václava 0

32 / 38
znak Nogarolù, �tít 

s korunou

Franti�ka Polyxena z 
Pöttingu, rozená 

hrabìnka Nogarola
1654 NMP sv. Václava 0

33 / 41
znak Obyteckých z 

Obytce, �tít s 
korunou

Barbora Ane�ka 
Voráèková, rozená 
Obytecká z Obytce

1720, 07, 04 
(43 let)

SMP sv. Jakuba 0

50 / 66
znak Pachtù z 

Rájova, kompletní, 
zlacený

Karel 1684, 04, 09 NMP sv. Jindøicha
Pohøben v pachtovské 

kryptì u oltáøe 
Nejsvìtìj�í Trojice.

49 / 66
znak Pachtù z 

Rájova, kompletní, 
zlacený

Kry�tof Karel 1690, 11, 26 NMP sv. Jindøicha
Pohøben v kryptì u 
oltáøe Nejsvìtìj�í 

Trojice.

Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù

Erb Osoba
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Edice

841
Pachta z 
Rájova       

(3)

F[ranz] B[aron] P[achta] F[reyherr] V[on] 
R[aihofen] / Obiit Radauna An[no] 1714 

die 13 Febr[uaris]

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Salvatoris P[atrum] Paulanorum in crypta 

Familiae sub altari S[ancti] P[atris] 
Francisci de Paula.

841
Pachta z 
Rájova       

(4)

I[oannes] A[ntonius] P[achta] L[iber] 
B[aro] D[e] R[ajowa] et B[uckau] 

S[acrae] C[Aesarae] et C[atholicae] 
M[ajestatis] C[onsiliarius] I[udicii] 

P[rovincialis] A[ssessor] et S[upremus] 
S[criba] in M[archionatu] M[oraviae] / 

Obiit Anno 1717 9 Octobris Aetatis suae 
49

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Salvatoris P[atrum] Paulanorum in crypta 

Pachtiana sub altari S[ancti] P[atris] 
Francisci de Paula.

841
Pachta z 
Rájova       

(5)
1717

 - / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Salvatoris P[atrum] Paulanorum in crypta 

Pachtiana sub altari S[ancti] P[atris] 
Francisci de Pauli.

841
Pachta z 
Rájova       

(6)

Anna Feliciana Verwittibte Freyin Von 
Wunschwitz G[e]b[ohrne] Pachtin Von 

Raihofen / Starb zu Prag 12 No[vembris] 
1718 ihres alters in 71 Jahren

x / Quiescit in Ecclesia Salvatoris P[atrum] 
Paulanorum in crypta Pachtiana sub altari 

S[ancti] F[rancisci] de Paula Vetero Prague.

841
Pachta z 
Rájova       

(7)
bez nápisu

Anna Feliciana Verwittibte Freyin Von 
Wunschwitz Geb[ohrne] Pachtin Von 

Raihofen / Starb zu Prag 12 No[vembris] 
1718 / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Salvatoris P[atrum] Paulanorum in crypta 

Pachtiana sub altari S[ancti] P[atris] 
Francisci de Paula.

841
Pachta z 
Rájova       

(8)

A[nna] F[eliciana] F[reyin] V[on] 
Wunschwitz G[e]b[ohrne] P[achtin] V[on] 

R[aihofen] / Obiit 12 Nov[embris] 1718

Anna Feliciana Verwittibte Freyin Von 
Wunschwitz G[e]b[ohrne] Pachtin Von 

Raihofen / Starb zu Prag 12 No[vembris] 
1718 / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Salvatoris P[atrum] Paulanorum in crypta 

Pachtiana sub altari S[ancti] P[atris] 
Francisci de Paula.

841
Pachta z 
Rájova       

(9)

A[nna] F[eliciana] F[reyin] V[on] 
Wunschwitz G[e]b[ohrne] P[achtin] V[on] 

R[aihofen] / Starb zu Prag 12 
Nov[embris] A[nno] 1718 im 71 Jahren

Anna Feliciana Verwittibte Freyin Von 
Wunschwitz G[e]b[ohrne] Pachtin Von 

Raihofen / Starb zu Prag 12 No[vembris] 
1718 / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Salvatoris P[atrum] Paulanorum in crypta 

Pachtiana sub altari S[ancti] P[atris] 
Francisci de Paula.

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní stranì 
�títu

Základní údaje
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Poznámky

Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

52 / 73
znak Pachtù z 

Rájova, polep�ený, 
kompletní

Franti�ek 1714, 02, 13 SMP
sv. Salvátora u 

paulánù

Zemøel v Radouni. 
Pohøben v rodinné 
kryptì pod oltáøem 

sv. Franti�ka de Pauli.

42 / 53
znak Pachtù z 

Rájova, polep�ený, 
kompletní, zlacený

Jan Antonín, císaøský 
rada, pøísedící 

zemského soudu a 
nejvy��í písaø v 

Markrabství 
moravském

1717, 10, 09 
(49 let)

SMP
sv. Salvátora u 

paulánù

Pohøben v kryptì 
Pachtù pod oltáøem 

sv. Franti�ka de Pauli.

35 / 42

znak Pachtù z 
Rájova, polep�ený, 

�tít s korunou, 
zlacený

Jan Antonín, císaøský 
rada, pøísedící 

zemského soudu a 
nejvy��í písaø v 

Markrabství 
moravském

1717, 10, 09 
(49 let)

SMP
sv. Salvátora u 

paulánù

Pohøben v kryptì 
Pachtù pod oltáøem 

sv. Franti�ka de Pauli.

53 / 76

dva znaky: 
Wunschwitz / 

Pachta z Rájova, 
kompletní

Anna Feliciana 
Wunschwitzová, 

rozená Pachtová z 
Rájova

1718, 11, 12 
(71 let)

SMP
sv. Salvátora u 

paulánù

Pohøbena v rodinné 
kryptì Pachtù pod 

oltáøem sv. Franti�ka 
de Pauli.

32 / 39
znak Wunschwitzù, 

�tít s korunou

Anna Feliciana 
Wunschwitzová, 

rozená Pachtová z 
Rájova

1718, 11, 12 
(71 let)

SMP
sv. Salvátora u 

paulánù

Pohøbena v rodinné 
kryptì Pachtù pod 

oltáøem sv. Franti�ka 
de Pauli.

45 / 56

pod korunou dvì 
kartu�e:  

Wunschwitz / 
Pachta z Rájova, 

zlacené

Anna Feliciana 
Wunschwitzová, 

rozená Pachtová z 
Rájova

1718, 11, 12 
(71 let)

SMP
sv. Salvátora u 

paulánù

Pohøbena v rodinné 
kryptì Pachtù pod 

oltáøem sv. Franti�ka 
de Pauli.

45 / 58

pod korunou dvì 
kartu�e:  

Wunschwitz / 
Pachta z Rájova, 

zlacené

Anna Feliciana 
Wunschwitzová, 

rozená Pachtová z 
Rájova

1718, 11, 12 
(71 let)

SMP
sv. Salvátora u 

paulánù

Pohøbena v rodinné 
kryptì Pachtù pod 

oltáøem sv. Franti�ka 
de Pauli.

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù
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841
Pachta z 
Rájova       

(10)

A[nna] F[rancisca] S[tampachin] 
G[ebohrne] V[on] W[asmoth] / Obiit 23 

Februarii Aetatis suae 23 annor[um] 1735 

x / Quiescit Neo - Pragae in templo 
Parochiali S[ancti] Stephani Majoris in 

crypta communi in medio Ecclesiae. 
Requiescat in pace! Amen!

841
Pachta z 
Rájova       

(11)

S[usanna] B[aronissa] P[achtin] 
G[ebohrne] G[räffin] C�[abelitzkyn] / 
Aetatis suae 42 an[norum]  Obiit die 4 

Julii  Anno 1720

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Salvatoris P[atrum] Paulanorum in crypta 

Pachtiana sub altari S[ancti] P[atris] 
Francisci de Paula.

851
Paschasius z 
Osternbergu

D[aniel] P[aschasius] V[on] O[sterberg] / 
1711

x / Obiit 31 Maii An[no] 1711.

858
Pecelius z 

Adlersheimu

I[oannes] I[acobus] P[ecelius] V[on] 
A[dlersheimb] S[acrae] C[aesarae] 

M[ajestatis] C[onsiliarius] / Obiit 27 Maii 
1710 Aeatis suae 73.

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Salvatoris P[atrum] Paulanorum in crypta 

Familiae suae.

858
Pecelius z 

Adlersheimu

F[ranciscus] C[arolus] P[ecelius] D[e] 
A[dlersheimb] S[acrae] Cae[sarae] 

M[ajestatis] C[onsiliarius] et R[egius] 
V[ice] C[amerearius] / Obiit 10 

Novembris Aetatis  suae 66 anno[rum] 
1734

x / Quiescit Arnoschtovicii Dominio suo 
Smilkoviensi in templo Parochiali ad Altare 
B[eatae] V[irginis] Mariae in crypta pro et 

ab ipso exstructa. Requiescat in pace! 
Amen!

862 Pechmann
A[dolphus] I[osephus] L[iber] B[aro] 

D[e] P[echman] / Obiit die 19 Julii 
Aetatis suae 45 1738

x / Quiescit Neo - Pragae in Ecclesia 
Parochiali S[ancti] Petri in Por�ic� ubi 21 
ejusdem post horam 9 noctis fuit sepultus. 

Requiescat in pace! Amen!

887
Pieroni de 
Galliano

F[rancisca] H[elena] P[ieronin] D[ei] 
G[ratia] P[rinceps] A[batissa] 

M[onasterii] S[ancti] G[eorgii] / Obiit 2 
Aug[usti] 1720 Aetatis suae 72

x / Quiescit Pragae in sua ecclesia Sancti 
Georgii.

895
Platais z 

Plattensteina

I[oannes] E[rnestus] E[lectus] 
E[piscopus] O[lomucensis] P[rinceps] 

R[egiae] C[apellae] B[ohemicae] 
C[omes] S[acrae] Caes[arae] M[ajestatis] 

C[onsiliarius]

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

953
Raèín z 
Raèína

S[ophia] T[heresia] B[aronin] B[oosin] 
V[on] W[aldeck] z[u] M[ontfort] 

G[ebohrne] V[on] B[aronen] R[atschin] / 
Obiit 3 Decembris Anno 1715 / NB. Das 
Schildt solle Schwartz und der Balcken 

Weiß sein.

x / Ruhet zu Prag in Emmaus.

961
Ra�ín z 

Riesenburgu

I[oannes] O[tto] R[aschin] L[iber] B[aro] 
d[e] R[isenburg] / Obiit 30 Junii A[nn]o 

1720 Aetatis suae 44 An[norum]

x / Quiescit Neo - Pragae in Parochiali 
S[ancti] Henrici in crypta Communi Sacelli 

S[anctae] Barbarae.

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní 
stranì �títu

Základní údaje
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Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

62 / 85

pod korunou dvì 
kartu�e: �tampach 

ze �tampachu / 
Wasmuth, zlacené

Anna Franti�ka 
�tampachová ze 

�tampachu, rozená 
Wasmuthová

1735, 02, 23 
(23 let)

NMP sv. �tìpána

Pohøbena ve spoleèné 
kryptì uprostøed 

kostela. Srv. i 
Wasmuth.

52 / 69

pod korunou dvì 
kartu�e: Pachta z 

Rájova / Èabelický 
ze Soutic, zlacené

Zuzana Pachtová z 
Rájova, rozená 

Èabelická ze Soutic

1720, 07, 04 
(42 let)

SMP
sv. Salvátora u 

paulánù

Pohøbena v rodinné 
kryptì Pachtù pod 

oltáøem sv. Franti�ka 
de Pauli.

18 / 21
znak Paschasiù z 

Osternbergu, �tít s 
korunou

Daniel 1711, 05, 31 0 0 0

50 / 67
znak Peceliù z 
Adlersheimu, 

kompeltní, zlacený

Jan Jakub, císaøský 
rada

1710, 05, 27 
(73 let)

SMP
sv. Salvátora u 

paulánù
Pohøben v kryptì 

Peceliù.

62 / 83

znak Peceliù z 
Adlersheimu 
pøevrácený, 

kompletní, zlacený

Franti�ek Karel, 
císaøský rada a 

královský 
místokomorník

1734 ,11 ,10 
(66 let)

Arno�to-
vice

sv. �imona a 
Judy

Pohøben v kryptì u 
oltáøe Panny Marie.

61 / 84
znak Pechmannù, 

kompletní, zlacený
Adolf Josef

1738, 07, 19 
(45 let)

NMP sv. Petra
Pohøben 21. èervence 

1738 po deváté 
hodinì veèerní.

52 / 68
znak ètvrcený: 1. a 
4. ètvr� sv. Jiøí, 2. a 
3. Pieroni, zlacený

Franti�ka Helena, 
abaty�e klá�tera sv. 

Jiøí

1720, 08, 02 
(72 let)

Hradèany sv. Jiøí 0

30 / 40

znak olomouckého 
biskupství se støed-

ním �títkem, na nìm� 
znak Plataisù, �tít s 

korunou

Jan Arno�t, biskup 
olomoucký a císaøský 

rada
0 NMP sv. Václava 0

51 / 72
znak Raèínù z 
Raèína, �tít s 

korunou, zlacený

Sofie Terezie Boosová 
z Valdeku, rozená 
Raèínová z Raèína

1715, 12, 03 NMP v Emauzích 0

50 / 68
znak Ra�ínù z 
Riesenburgu, 

kompletní, zlacený
Jan Oto

1720, 06, 30 
(44 let)

NMP sv. Jindøicha

Pohøben ve spoleèné 
kryptì v kapli sv. 

Barbory. �tít znaènì 
postøíkaný voskem.

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù
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985
Rossau z 
Pallesana

L[eopoldina] M[argaretha] F[reyin] V[on] 
K[lebelsberg] G[ebohrne] R[ossauin] 

F[reyin] V[on] P[alessano] / Obiit 2 Julii 
Aetatis suae 52 1720

x / Quiescit Neo - Pragae in Ecclesia 
P[atrum] Hibernorum in crypta Religiosum.

991
Ro�hovský z 

Køtìnova

Vrozena pani R[enata] I[ohanna] 
R[ozhowska] D[oudlebska] z D[oudleb] 
Narozena gest 2 Aprilis A[nn]o 1673. 

Wieku sweho 49 leth / 1722

x / Quiescit Petrowicii in Ecclesia Parochiali 
S[ancti] Petri crypta districtu Prachensi.

1001
Øepický ze 
Sudomìøe     

(1)

P(olyxena) A(nna) S[watkowska] 
R[ozena] R[�epicka] Z S[udomir�] / 1679

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

1001
Øepický ze 
Sudomìøe     

(2)

P(olyxena) A(nna) S[vatkowska] 
R[ozena] R[�epicka] Z S[udomir�] Aetatis 

An[norum] 65 / Obiit 19 Novembris] 
Anno 1679

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

1019 Sattler
I[ohann] C[hristoph] V[on] S[attler] 

R[ömischer] K[ayserlichen] M[ajestät] 
Z[eüglieutnant] / Obiit 18 Martii 1706

Iohann Christoph Von Sattler Römischer 
Kayserlichen Majestät Zeüglieutnant zu 

Prag. Obiit 18 Martii 1706 / Quiescit Micro -
Pragae in templo S[ancti] Thomae in 

Hispanica crypta.

1021 za Sauer
M[aria] A[nna] F[reyle] B[aronissin] 

V[on] S[auer] / Obiit 28 Julii Aetatis suae 
28 1739

x / Quiescit Neo - Pragae in templo 
Parochiali S[ancti] Adalberti Majoris in 

Medio ecclesiae in crypta com[m]uni ubi 29 
ejusdem noctu hora 9 fuit sepulta.  

Requiescat in pace! Amen! Amen! Amen!

1033 Selb

M[aria] A[nna] F[reyin] V[on] S[elb] 
G[ebohrne] G[räfin] V[on] 

S[cherffenberg] / Obiit den 5 October 
A[nno] 1725 Aetatis suae 26

x / Quiescit Vetero - Pragae in Basilica 
B[eatae] V[irginis] M[ariae] in Thein in 
crypta com[m]uni ante altare Crucifixi.

1036
Serins z 

Eichenau

M[aria] C[atharina] S[erinsin] V[on] 
E[ychenaw] G[ebohrne] T[ieschkowskyn] 
V[on] T[östenberg] / Obiit 27 August[i] 

1732 Aetatis suae 24

x / Quiescit Neo - Pragae in templo 
Parochiali S[ancti] Henrici ex parte 

Epistolae Altaris S[anctissimae] Trinitatis 
ante scamna mulierum in ipsa huma. 

Requiescat in pace! Amen!

1066 Schönfeldt

M[aria] P[olyxena] S[acri] R[omani] 
I[mperii] C[omitissa] D[es] F[ours] N[ata] 

C[omitissa] D[e] S[chönfeldt] / Aetatis 
Suae 56 obiit 14 octobris A[nno] 1697

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Salvatoris P[atrum] Paulanorum in crypta 

Des Foursiana.

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní stranì 
�títu

Základní údaje
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Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

53 / 74

znak Rossauù z 
Pallesana, 

pøevrácený, 
kompletní, zlacený

Leopoldina Markéta z 
Klebelsbergu, rozená 
Rossauová z Palesana

1720, 07, 02 
(52 let)

NMP

Neposkvrnì-
ného poèetí 

Panny Marie u 
hybernù

Pohøbena v kryptì.

35 / 44
znak Doudlebských 

z Doudleb, 
kompletní, zlacený

Renáta Johana 
Doudlebská z 

Doudleb, rozená 
Ro�hovská z Køtìnova

1722 (49 let) Petrovice sv. Petra
Srv. i Doudlebský z 

Doudleb.

33 / 41
znak Øepických ze 

Sudomìøe, �tít s 
korunou

Polyxena Anna 
Svatkovská z 

Dobroho�tì, rozená 
Øepická ze Sudomìøe

1679, 11, 19 
(65 let)

NMP sv. Václava

Iniciály v nápisu 
rozvedeny dle 

Dobøenský, i. è. 1046 -
Øepický ze 
Sudomìøe.

52 / 72
znak Øepických ze 

Sudomìøe, 
kompetní, zlacený

Polyxena Anna 
Svatkovská z 

Dobroho�tì, rozená 
Øepická ze Sudomìøe

1679, 11, 19 
(65 let)

NMP sv. Václava

Iniciály v nápisu 
rozvedeny dle 

Dobøenský, i. è. 1046 -
Øepický ze 
Sudomìøe.

33 / 41
znak Sattlerù, �tít s 

korunou
Jan Kry�tof 1706, 03, 18 MMP sv. Tomá�e

Pohøben ve �panìlské 
kryptì.

59 / 78
znak Sauerù, 

kompletní, zlacený
Marie Anna

1739, 07, 28 
(28 let)

NMP
sv. Vojtìcha 

Vìt�ího

Pohøbena 29. 
èervence 1739 v 

devìt hodin veèer.

52 / 71

pod korunou dvì 
kartu�e: Selb / 
Scherffenberg, 

zlacené

Marie Anna von Selb, 
rozená hrabìnka ze 

Scherffenbergu

1725, 10, 05 
(26 let)

SMP
Panny Marie 
pøed Týnem

Pohøbena ve spoleèné 
kryptì pod oltáøem 

sv. Køí�e.

62 / 84

dvì kartu�e pod 
korunou: Serins z 

Eichenau / 
Tì�ovský z 

Tröstenbergu, 
zlacené

Marie Kateøina 
Serinsová z Eichenau, 

rozená Tì�ovská z 
Tröstenbergu

1732, 08, 27 
(24 let)

NMP sv. Jindøicha

Pohøebena v zemi na 
epi�tolní stranì oltáøe 
Nejsvìtìj�í  Trojice. 
Srv. i Tì�kovský z 

Tröstenbergu.

38 / 48
znak Schönfeldù, 

�tít s korunou, 
zlacený

Marie Polyxena, 
hrabìnka Desfoursová, 

rozená hrabìnka ze 
Schönfeldu

1697, 10, 14 
(56 let)

SMP
sv. Salvátora u 

paulánù

Pohøbena v kryptì 
Desfoursù. Srv. i 

Desfours.

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù
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1067 Schönkirchen

F[ranciscus] I[osephus] C[omes] D[e] 
S[chönkirchen] et A[nger] S[upremus] et 

H[ereditarius] A[rchi]D[ucatus] 
A[ustriae] I[anitor] S[acrae] C[aesarae] 

R[egiaeque] M[ajestatis] C[amerarius] et 
S[upremus] V[igilarum] P[raefectus] / 

Obiit 28 Julii An[no] 1734 Aetatis suae 
60 Annorum

x / Quiescit Neo - Pragae ad S[anctum] 
Stephanum Majorem in Coemeterio [uti ex 

humilitate ipse petierat] prope portam 
Ecclesiae ex parte dextra quanto itur 

domicile Parochi.

1072
Schumann z 
Rosenfeldu   

(1)

A[nna] D[orothea] B[aronissa] 
S[chumanin] G[ebohrne] G[räffin] V[on] 

G[urlandt] G[ebohrne] A[nno] 1664 4 
Apr[ilis] / Gestorben Anno 1711 19 

Febr[uarii]

x / Quiescit Longa Villa in Ecclesia 
Parochiali S[anctorum] Philippi et Jacobi in 

Sacello B[eatae] V[irginis] M[ariae] 
Dolorosae in crypta Schumaniana.

1072
Schumann z 
Rosenfeldu   

(2)

Johan[n] Georg des H[eilige] 
R[ömischer] Freyherr Von Schuman[n] 

der R[ömischer] Kay[serliche] und 
Königl[iche] May[es]t[ä]t Obrister zu 

Pferd / Gebohrener Anno 1651, gestorben 
den 20 May 1739

 - / -

1072
Schumann z 
Rosenfeldu   

(3)

I[ohann] G[eorg] L[iber] B[aro] D[e] 
S[chumann] / 1739 aetatis 88

 - / -

1076
ze Schützenu 
a Leipolds-

heimu

E[rnest] I[aroslaw] G[raf] V[on] 
S[chützen] V[nd] L[eipoldsheimb] / Obiit 

die 28 Septembris An[n]o 1720 Aetatis 
suae 48

x / Quiescit Zitolibii in Ecclesiae 
Parochiali.

1077
Schwabel ze 
Schwalben-

feldu

F[?] S[?] I[?] S[chmeltzer] V[on] 
K[licksburg] / Aetatis 45 Obiit 19 

Febru[arii] 1715

x / Quiescit Micro - Pragae in templo 
Parochiali Sancti Wenceslai.

1085 Sickingen 1726

Marie Francisca Rosa S[ancti] R[omani] 
I[mperii] Baronissa de et in Sickingen, nata 

Baronissa Casnedi Obiit 9 Martii Anno 
1726 Aetatis suae 54 annorum / Quiescit 

Neo - Pragae in templo P[atrum] 
Hybernorum in crypta Religiosorum.

1122
Staøimský z 

Lib�tejna     
(1)

I[llustrissimus] D[ominus] D[ominus] 
C[arolus] A[lbertus] S[tar�imsky] L[iber] 
B[aro] D[e] L[iebstein] / Ae[tatis] S[uae] 

64 O[biit] Die 16 Jul[ii] 1738

x / Quiescit Neo - Pragae ad S[anctum] 
Stephanum Majorem in Coemeterio prope 

Ecclesiam penes Sepulchrum D[ominorum] 
Comitis de Schönkirch. Requiescat in pace!

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní 
stranì �títu

Základní údaje
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Poznámky

Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

52 / 72

znak 
Schönkirchenù 

pøevrácený, 
kompletní, zlacený

Franti�ek Josef, 
císaøský komorník 

1734, 07, 28 
(60 let)

NMP sv. �tìpána
Pohøben v pravo u 
vchodu do kostela.

32 / 40
znak 

neidetifikován, �tít 
s korunou

Anna Dorota 
Schumannová, rozená 
hrabìnka von Gurlandt

1711, 02, 19
Dlouhá 

Ves
sv. Filipa a 

Jakuba

Pohøbena v kapli 
Bolestné Panny Marie 

v rodinné hrobce 
Schumannù z 
Rosenfeldu.

43 / 69
znak Schumannù z 

Rosenfeldu, 
kompletní

Jan Jiøí
1739, 05, 20 

(88 let)
Dlouhá 

Ves
sv. Filipa a 

Jakuba
0

43 / 69
znak Schumannù z 

Rosenfeldu, 
kompletní

Jan Jiøí
1739, 05, 20 

(88 let)
Dlouhá 

Ves
sv. Filipa a 

Jakuba
0

46 / 58
znak Schützenù 

pøevrácený, 
kompletní, zlacený

Arno�t Jaroslav
1720, 09, 28 

(48 let)
Cítoliby

sv. Jakuba 
Vìt�ího

0

54 / 73
znak Schmeltzerù, 
kompletní, zlacený

nezji�tìno
1715, 02, 19 

(45 let)
MMP sv. Václava 0

35 / 42
pod korunou dvì 

kartu�e: Sickingen / 
Casnedi, zlacené

Marie Franti�ka ze 
Sickingenu, rozená 

Casendi

1726, 03, 09 
(54 let)

NMP

Neposkvrnì-
ného poèetí 

Panny Marie u 
hybernù

Pohøbena v kryptì.

36 / 44
znak Staøimských z 

Lib�tejna, �tít s 
korunou

Karel Albrecht
1738, 07, 16 

(64 let)
NMP sv. �tìpána

Pohøben na høbitovì u 
kostela v blízkosti 

hrobky pánù ze 
Schönkirchenu.

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù
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1122
Staøimský z 

Lib�tejna     
(2)

Illustrissimus D[ominus] D[ominus] 
Carolus Albrechtu[s] Starzimski liber 

Baro de Libstain / Aetatis suae 64 obiit 
Die 16 Jul[ii] An[n]o 1738 / NB. Das 

Schild solle Gelb und der Balcken Blau 
seyn, auf den Helmb solle keine Cron aber 
drey Schwannefedern, deren die Mittlere 

Blau und die andern Gelb seyn.

 - / Quiescit Neo - Pragae ad S[anctum] 
Stephanum Majorem in Coemeterio prope 

Ecclesiam penes Sepulchrum D[ominorum] 
Comitis de Schönkirch. Requiescat in pace! 

Amen!

1137
Straka z 

Nedabylic
Obiit die 5 Aprilis / Aetatis suae 96 

A[nno] 1720

Petr Nicolaus Straka de Nedabilitz Obiit die 
5 Aprilis Aetatis suae 96 A[nn]o 1720 / 

Quiescit Vetero - Pragae in templo S[ancti] 
Jacobi in crypta sua.

1154
Stupart z 

Löwenthalu   
(1)

F[ranciscus] A[ntonius] S[tuppart] D[e] 
L[owenthal] / Obiit Die 16 Maii 1716 

Aetatis Suae 46

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Salvatoris P[atrum] Paulanorum in crypta 

suae Familiae.

1154
Stupart z 

Löwenthalu   
(2)

A[nna] M[argaretha] S[tuppartin] V[on] 
L[öwenthal] G[ebohrne] H[ammerin] 
V[on] S[chutzburg] / A[nn]o 1701 16 

Junii Aetat[is] 65

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Salvatoris P[atrum] Paulanorum in crypta 

Stuppartiana.

1154
Stupart z 

Löwenthalu   
(3)

P[etrus] S[tuppart] a L[öwenthal] R[egii] 
I[udicii] C[ameratici] et F[eudalis] 
A[ssessor] E[t] R[egiae] C[amerae] 

B[ohemicae] C[ancelarius] I[n] R[egno] 
B[ohemiae] / Obiit 20 X[bris] Anno 1695

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Salvatoris P[atrum] Paulanorum in crypta 

Familiae suae.

1163
ze Svárova    

(1)

I[ohann] I[oseph] C[arl] V[on] S[warowa] 
/ Obiit Die 14 Aprilis Aetatis suae 21 

1740
x / -

1163
ze Svárova    

(2)
1740

Iohann Ioseph Carl Von Swarowa / Obiit 
Die 14 Aprilis Aetatis suae 21 1740

1164
Svatkovský z 
Dobroho�tì

M[arkyta] S[kalowa] R[ozena] 
S[watkowska] z D[obrohosstie] / 1673

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

1178
�indl z 

Ebrharce

L[udmilla] E[leonora] V[on] H[artung] 
G[ebohrne] S[chindlin] V[on] E[berhartz] 

/ Obiit 22 Novembris aetatis suae 77 
annor[um] 1734

x / Quiescit Neo - Pragae in templo 
Parochiali S[ancti] Stephani Majoris in 

crypta communi in medio Ecclesiae. 
Requiescat in pace! Amen!

1198 �ternberk

M[arie] E[leonora] C[lara] G[räfin] Z[u] 
T[rautmansdorff] G[ebohrne] G[räffin] 

V[on] S[ternberg] / Obiit die 18 
Oct[obris] 1703

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Salvatoris P[atrum] Paulanorum in crypta 

Sternbergica.

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní stranì 
�títu

Základní údaje
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Poznámky

Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

44 / 69
znak Staøimských z 

Lib�tejna, 
kompletní

Karel Albrecht
1738, 07, 16 

(64 let)
NMP sv. �tìpána

Pohøben na høbitovì 
u kostela v blízkosti 

hrobky pánù ze 
Schönkirchenu.

34 / 42
znak Strakù z 

Nedabylic, 
kompletní, zlacený

Petr Mikulá�
1720, 04, 05 

(96 let)
SMP sv. Jakuba

Pohøben ve vlastní 
kryptì.

33 / 41
znak Stupartù z 

Löwenthalu, �tít s 
korunou

Franti�ek Antonín
1716, 05, 16 

(46 let)
SMP

sv. Salvátora u 
paulánù

Pohøben v rodinné 
kryptì Stuppartù.

42 / 58
znak Hammerù ze 

Schutzburgu, 
kompletní, zlacený

Anna Markéta 
Stupartová z 

Löwenthalu, rozená 
Hammerová z 
Schutzburgu

1701, 06, 16 
(65 let)

SMP
sv. Salvátora u 

paulánù
Pohøbena v rodinné 

kryptì Stupartù.

50 / 69
znak Stupartù z 

Löwenthalu, 
kompletní, zlacený

Petr, pøísedící 
dvorského a 

komorního soudu
1695, 12, 20 SMP

sv. Salvátora u 
paulánù

Pohøben v rodinné 
kryptì Stupartù.

62 / 84

znak Karlù ze 
Svárova 

pøevrácený, 
kompletní

Jan Josef
1740, 04, 14 

(21 let)
0 0 0

35 / 43

znak Karlù ze 
Svárova 

pøevrácený, �tít s 
korunou

Jan Josef
1740, 04, 14 

(21 let)
0 0 0

31 / 39
znak Svatkovských 
z Dobroho�tì, �tít s 

korunou

Markéta Skálová, 
rozená Svatkovská z 

Dobroho�tì
1673 NMP sv. Václava 0

62 / 83

pod korunou dvì 
kartu�e: Hartung / 
�indl z Ebrharce, 

zlacené

Ludmila Eleonora z 
Hartungu, rozená 

�indlová z Ebrharce

1734, 11, 22 
(77 let)

NMP sv. �tìpána

Pohøbena ve spoleèné 
kryptì uprostøed 

kostela. Srv. i 
Hartung.

43 / 54

pod korunou dvì 
kartu�e: 

Trautmansdorf / 
�ternberk, zlacené

Marie Eleonora, 
hrabìnka z 

Trautmansdorfu, 
rozená hrabìnka ze 

�ternberka

1703, 10, 18 SMP
sv. Salvátora u 

paulánù
Pohøbena v kryptì 

�ternberkù.

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù



196

Edice

1201
�tubík z 

Kynyg�tejnu  
(1)

1724

Maria Luccia Gräffin Stubikh Nata 
Baronissa Harantin de Polschitz et 

Besdruschitz Aetatis suae 54 Obiit 22 
Februarii Anno 1724 / Quiescit Vetero - 
Pragae in Ecclesia S[ancti] Galli Sacello 
B[eatae] V[irginis] Mariae de Carmello.

1201
�tubík z 

Kynyg�tejnu  
(2)

M[aria] L[uccia] G[räffin] de S[tubikh] 
N[ata] B[aronissa] H[arantin] de 

P[olschitz] et B[esdruschitz] / Aetatis 
suae 54 Obiit 22 Febr[uarii] Anno 1724

Maria Luccia Gräffin Stubikh Nata 
Baronissa Harantin de Polschitz et 

Besdruschitz Aetatis suae 54 Obiit 22 
Februarii Anno 1724 / Quiescit Vetero - 

Pragae in Ecclesiae S[ancti] Galli Sacello 
B[eatae] V[irginis] Mariae de Carmello.

1207
�vihovský z 

Riesenbergu a 
�vihova

W[enzel] S[chwihowsky] F[reyherr] 
V[on] R[isenberg] V[nd] S[chwihau] / 
Obiit die 29 Junii Aetatis Suae 22 1720

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
S[ancti] Aegedii ad altare S[ancti] Patris 

Dominici.

1211
Talacko z 
Je�tetic

0 0

1212
z Talmberka  

(1)
1735

Iosephus Wenceslaus Dominus et Baro De 
Talmberg, Sac[rae] Caes[arae] Maj[estatis] 

Locumtenens Peditum Sub Regimine 
Seckendorff, Obiit 8 Junii Anno 1735 

Aetatis Suae 23 annorum / Quiescit Micro - 
Pragae in Ecclesia P[atrum] Carmelitarum 

Discalceatorum sub altari Thaumaturgi 
Jessuli in crypta Talmbergiana, ubi in 
habitu Carmelitano 11 Junii hora 3tia 

pomeridiana sepultus est. Requiescat in 
pace! Amen! Amen! Amen! 

1212
z Talmberka  

(2)

I[osephus] W[enceslaus] D[ominus] et 
B[aro] D[e] T[almberg] S[acrae] 

C[aesarae] M[ajestatis] L[ocumtenens] 
P[editum] S[ub] R[egimine] 

S[eckendorff] / Obiit 8 Junii Anno 1735 
Aetatis Suae 23 annorum

Quiescit Micro - Pragae in Ecclesia 
P[atrum] Carmelitarum Discalceatorum sub 

altari Thaumaturgi Jessuli in crypta 
Talmbergiana, ubi in habitu Carmelitano 11 

Junii hora 3tia pomeridiana sepultus est. 
Requiescat in pace! Amen! Amen! Amen! 

1212
z Talmberka  

(3)

R[udolph] F[ranz] F[reyherr] V[on] 
T[almberk] der R[ömischer] 

K[ayserlichen] M[ayestät] K[ammerer] / 
Obiit die 12 May A[nno] 1705

x / Ruhet zu Prag auf der Kleinen Seiten in 
der Carmeliter Kirch.

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní 
stranì �títu

Základní údaje
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Poznámky

Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

33 / 39

na plá�ti pod 
kní�ecí korunou 

dvì kartu�e:  
�tubík z 

Kynyg�tejnu / 
Harant z Pol�ic

Marie Lucie, hrabìnka 
�tubíková z 

Kynyg�tejnu, rozená 
Harantová z Pol�ic a 

Bezdru�ic

1724, 02, 22 
(54 let)

SMP sv. Havla
Pohøbena v  

Karmelské kapli.

49 / 62

na plá�ti pod 
kní�ecí korunou 

dvì kartu�e:  
�tubík z 

Kynyg�tejnu / 
Harant z Pol�ic

Marie Lucie, hrabìnka 
�tubíková z 

Kynyg�tejnu, rozená 
Harantová z Pol�ic a 

Bezdru�ic

1724, 02, 22 
(54 let)

SMP sv. Havla
Pohøbena v  

Karmelské kapli.

52 / 75

znak �vihovských 
z Rýzmburka pøe-

vrácený, kom-
pletní, zlacený

Václav
1720, 06, 29 

(22 let)
SMP sv. Jiljí

Pohøben u oltáøe sv. 
Dominika.

0 0 0 1734, 03, 31 MMP 0
V dobì vzniku 

podrobného soupisu 
nebyl na svém místì.

36 / 46
znak Talmberkù 
pøevrácený, �tít s 

korunou
Josef Václav

1735, 06, 08 
(23 let)

MMP

Panny Marie 
Vítìzné u 

bosých 
karmelitánù

Pohøben pod oltáøem 
Panny Marie v kryptì 
Talmberkù v hábitu 
karmelitánù ve tøi 

hodiny po poledni 11. 
èervna 1735.

62 / 83
znak Talmberkù 

pøevrácený, 
kompletní, zlacený

Josef Václav
1735, 06, 08 

(23 let)
MMP

Panny Marie 
Vítìzné u 

bosých 
karmelitánù

Pohøben pod oltáøem 
Panny Marie v kryptì 
Talmberkù v hábitu 
karmelitánù ve tøi 

hodiny po poledni 11. 
èervna 1735.

49 / 52
znak Talmberkù, 

kompletní, zlacený
Rudolf Franti�ek, 
císaøský komorník

1705, 05, 12 NMP

Panny Marie 
Vítìzné u 

bosých 
karmelitánù

0

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù
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Edice

1212
z Talmberka  

(4)

F[eliciana] [Francisca] V[ictoria] 
B[aronissa] D[e] T[almberg] N[ata] 

B[aronissa] D[e] W[unschwitz] / 1695
x / -

1212
z Talmberka  

(5)

F[eliciana] [Francisca] V[ictoria] 
B[aronissa] D[e] T[almberg] N[ata] 

B[aronissa] D[e] W[unschwitz] / 1695

x / Quiescit in Hartlikow in Ecclesia Sancti 
Petri et Pauli ad altare B[eatae] V[irginis] 

M[ariae].

1223
Tì�kovský z 

Trösten-bergu
1732

Maria Catharina Serinsin Von Eychenaw 
Gebohrne Tieschowskyn Von Tröstenburg. 
Obiit 27 Augusti / Quiescit Neo - Pragae in 
templo Parochiali S[ancti] Henrici ex parte 
Epistolae Altaris S[anctissimae] Trinitatis 

ante Scamna mulierum in ipsa humo.

1224 Thun
R[omedius] I[oannes] F[ranciscus] G[raf] 

V[on] T[hun] / Aetatis suae 35 obiit 23 
Jan[uarii] An[no] 1719

x / Sepultus Pragae in Hradczin in Ecclesia 
P[atrum] Capucinorum.

1248
Tunkl z 
Brníèka      

(1)
1736

Franciscus Ernestus Tunkl Liber Baro Et 
Vexillarius Dominus De Ausprunn Et 

Hohenstadt Sacrae Romanae Maiestatis 
Consiliarius Et Iudiciorum Aulico Feudalis 

Et Cameratici Assessor In Regno Bohemiae, 
Obiit 23 Augusti Anno 1736 aetatis suae 48 
annorum / Quiescit Neo - Pragae in Ecclesia 

B[eatae] V[irginis] M[ariae] ad Nives ad 
Altare Crucifixi in crypta Communi ubi 25 
ejusdem fuit sepultus. Requiescat in pace! 

Amen!

1248
Tunkl z 
Brníèka      

(2)

F[ranciscus] E[rnestus] T[unkl] L[iber] 
B[aro] E[t] V[exillarius] D[ominus] D[e] 
A[usprunn] E[t] H[ohenstadt] S[acrae] 

M[aiestatis] C[onsiliarius] E[t] 
I[udiciorum] A[ulico] F[eodalis] E[t] 
C[ameratici] A[ssessor] I[n] R[egno] 

B[ohemiae] / Obiit 23 Augusti Anno 1736 
aetatis suae 48 an[n]or[um] 

Quiescit Neo - Pragae in Ecclesia B[eatae] 
V[irginis] M[ariae] ad Nives Altare 

Crucifixi in crypta Communi ubi 25 ejusdem 
fuit sepultus. Requiescat in pace! Amen!

1250 Turba
M[aria] V[eronica] C[lara] V[on] T[urba] 

G[eborhne] H[ell] / Aetatis 54 Obiit 16 
Novemb[bris] 1717

x / Quiescit Micro - Pragae in templo 
S[ancti] Thomae.

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní stranì 
�títu

Základní údaje
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Poznámky

Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

34 / 40
znak Wunschwitzù, 

�tít s korunou

Feliciana Franti�ka 
Viktorie z Talmberka, 

rozená 
Wunschwitzová

1695 Hartvíkov
sv. Petra a 

Pavla
Pohøbena u oltáøe 

Panny Marie.

48 / 66
znak Wunschwitzù, 

kompletní

Feliciana Franti�ka 
Viktorie z Talmberka, 

rozená 
Wunschwitzová

1695 Hartvíkov
sv. Petra a 

Pavla
Pohøbena u oltáøe 

Panny Marie.

36 / 43

pod korunou dvì 
kartu�e: Serins z 

Eichenau / 
Tì�ovský z 

Tröstenbergu, 
zlacené

Marie Kateøina ze 
Serinsu, rozená 

Tì�ovská z 
Tröstenbergu

1732, 08, 27 NMP sv. Jindøicha

Pohøebena v zemi na 
epi�tolní stranì oltáøe 
Nejsvìtìj�í  Trojice. 

Srv. i Serins z 
Eichenau.

50 / 66
znak Thunù, 

kompletní, zlacený
Remedius Jan 

Franti�ek
1719, 01, 23 

(35 let)
Hradèany

Panny Marie a 
sv. Andìlù u 

kapucínù
0

36 / 46
znak Tunklù z 
Brníèka, �tít s 

korunou, zlacený

Franti�ek Arno�t, 
císaøský rada, 

pøísedící dvorského a 
komorního soudu 

Království èeského

1736, 08, 23 
(48 let)

NMP
Panny Marie 

Snì�né

Pohøben ve spoleèné 
kryptì v  kapli sv. 

Køí�e 25. srpna 1736.

52 / 73
znak Tunklù z 

Brníèka, 
kompletní, zlacený

Franti�ek Arno�t, 
císaøský rada, 

pøísedící dvorského a 
komorního soudu 

Království èeského

1736, 08, 23 
(48 let)

NMP
Panny Marie 

Snì�né

Pohøben ve spoleèné 
kryptì v  kapli sv. 

Køí�e 25. srpna 1736.

52 / 73
dva znaky: Turba / 
Hell, kompletní, 

zlacené

Marie Veronika Klára 
Turbová, rozená von 

Hell

1717, 11, 16 
(54 let)

MMP sv. Tomá�e 0

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù
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Edice

1275
Vanèura z 

Øìhnic       
(1)

1728

Johann Wentzel Wantschura von R�ehnitz, 
Capitaneus Arcis Majoris Iudicii Assessor 
Obiit 1728 die 5 April[is] Aetatis Suae 42 

annorum 7 mensium / Quiescit 
S[anctissimae] Metropolitanae Divi Viti 
Eccl[esi]ae in castro Pragensi in crypta 
communi penes mausoleum Caesarum. 

Requiescat in pace! Amen!

1275
Vanèura z 

Øehnic       
(2)

I[ohann] W[entzel] W[antschura] V[on] 
R[�ehnitz] C[apitaneus] A[rcis] M[ajoris] 

I[udicii] A[ssessor] / Obiit 1728 die 5 
April[is] Aetatis suae 42 a[nnorum] 

7[tem] men[sis].

x / Quiescit S[anctissimae] Metropolitanae 
Divi Viti Eccl[esi]ae in castro Pragensi in 

crypta communi penes mausoleum 
Caesarum. Requiescat in pace! Amen!

1275
Vanèura z 

Øehnic       
(3)

1727

Eleonora Ludmilla Wanc�urin Nata 
Wanc�urin de R�ehnitz / Obiit A[nno] 1727 
Die 4 Octob[ris] Aetatis suae 75 / Quiescit 
Neo - Pragae in templo Parochiali S[ancti] 
Petri in Por�itz plane ante primum Virorum 

Scamnum in crypta.

1275
Vanèura z 

Øehnic       
(4)

E[leonora] L[udmilla] W[anc�urin] 
N[ata] W[anc�urin] D[e] R[�ehnitz] / 
Obiit A[nno] 1727 Die 4 octobr[is] 

Aetatis Suae 75

x / Quiescit Neo - Pragae in templo 
Parochiali S[ancti] Petri in Por�itz plane 

ante primum Virorum Scamnum in crypta.

1291
Vì�ník       

(1)

M[aria] C[lara] W[ie�nikin] G[ebohrne] 
G[iraldin] V[on] G[yldari] / Obiit 8 

Dec[embris] 1697

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai in crypta ad altare S[anctae] 

Annae.

1291
Vì�ník       

(2)

M[aria] I[osepha] W[ie�nikin] V[on] 
W[ie�nik] G[ebohrne] M[ultzin] V[on] 
W[aldau] / Obiit 24 Julii An[no] 1733 

Aetatis suae 45 annorum

x / Quiescit Neo - Pragae ad S[anctum] 
Stephanum Majorem in Coemeterio prope 

ingressum ossuarii majoris. 

1299
Vitanovský z 

Vlèkovic     
(1)

H[enricus] G[uilelmus] A[?] 
W[ittanowsky] D[e] W[lc�kowitz] / Obiit 

die 20 Septem[bris]  A[nn]o 1696

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

1299
Vitanovský z 

Vlèkovic     
(2)

H[enricus] G[uilielmus] A[?] 
W[ittanowsky] D[e] W[lc�kowitz] / Obiit 

die 20 Septem[bris] A[nn]o 1696

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

1308
Vltavský z 
Mannsch-

wertu

F[ranciscus] V[dalricus] W[ltawsky] D[e] 
M[annschwert] E[t] H[effenburg] / Obiit 
die 15 decembris aetatis suae 55 / 1726

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Parochialis S[anc]ti Martini crypta 
communi nobilium ad cathedram.

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní 
stranì �títu

Základní údaje
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Poznámky

Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

34 / 42
znak Vanèurù z 

Øehnic, kompletní, 
zlacený

Jan Václav, pøísedící 
zemského soudu

1728, 04, 05 
(42 let)

Hradèany sv. Víta
Pohøben ve spoleèné 

kryptì u hrobky 
císaøù.

46 / 57
znak Vanèurù z 

Øehnic, �tít s 
korunou, zlacený

Jan Václav, pøísedící 
zemského soudu

1728, 04, 05 
(42 let)

Hradèany sv. Víta
Pohøben ve spoleèné 

kryptì u hrobky 
císaøù.

34 / 42
znak Vanèurù z 

Øehnic, �tít s 
korunou, zlacený

Eleonora Ludmila 
provdaná i rozená 

Vanèurová z Øehnic 

1727, 10, 04 
(75 let)

NMP sv. Petra
Pohøbena pøed první 

lavicí.

44 / 56
znak Vanèurù z 

Øehnic, kompletní, 
zlacený

Eleonora Ludmila 
provdaná i rozená 

Vanèurová z Øehnic 

1727, 10, 04 
(75 let)

NMP sv. Petra
Pohøbena pøed první 

lavicí.

33 / 38
znak Giraldiù z 
Kyldary, �tít s 

korunou

Marie Klára 
Vì�níková, rozená 

Giraldiová z Kyldary
1697, 12, 08 NMP sv. Václava

Pohøbena v kapli sv. 
Anny. Srv. i Giraldi z 

Kyldary.

62 / 85
pod korunou dvì 
kartu�e: Vì�ník / 
Mulc z Valdova

Marie Josefa 
Vì�níková, rozená 
Mulcová z Valdova

1733, 07, 24 
(45 let)

NMP sv. �tìpána

Pohøbena na høbitovì 
blízko vstupu do 

kostnice. Srv. i Mulc 
z Valdova.

44 / 61

znak Vitanovských 
z Vlèkovic 
pøevrácený, 

kompletní, zlacený

Jindøich Vilém 1696, 09, 20 NMP sv. Václava 0

33 / 41
znak Vitanovských 
z Vlèkovic, �tít s 
korunou, zlacený

Jindøich Vilém 1696, 09, 20 NMP sv. Václava 0

35 / 42

znak Vltavských z 
Mannschwertu 

pøevrácený, 
kompletní, zlacený

Franti�ek Oldøich
1726, 12, 15 

(55 let)
SMP sv. Martina

Pohøben ve spoleèné 
�lechtické kryptì u 

hlavního oltáøe.

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù
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1317
Voraèický z 

Pabìnic      
(1)

A[dalbertus] G[eorgius] W[oraczicky] 
L[iber] B[aro] de P[abienitz] / Obiit 19 

Januarii 1687

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

1317
Voraèický z 

Pabìnic      
(2)

A[dalbertus] G[eorgius] W[oraczicky] 
L[iber] B[aro] de P[abienitz] / Obiit 19 

Januarii 1687

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

1317
Voraèický z 

Pabìnic      
(3)

F[ranciscus] H[elfridus] W[oraèicky] 
S[acri] R[omani] I[mperii] C[omes] et 

D[ominus] de P[abienitz] S[acrae] 
C[aesarae] M[aiestatis] C[onsiliarius] et 
C[amerarius] / Obiit 6 Octobris 1[etha] 

1719 Aetatis 42

x / Sepultus Neo - Pragae in templo 
B[eatae] V[irginis] Mariae ad Nives in 

crypta Communi ad altare crucifixi.

1323
Vrábský z 

Vrábí

C[atharina] E[leonora] B[arbara] 
B[aronissa] W[rabskyn] V[on] W[rabi] / 
Obiit 23 Mai[i] Aetatis Suae 38 / 1739

x / Quiescit Vetero - Pragae in templo 
Parochiali S[ancti] Martini in crypta 

communi ad cathedram concinatoriam, ubi 
24 ejusdem circa horam 9 vesperi fuit 
sepulta. Requiescat in pace! Amen!

1324
Vratislav z 
Mitrovic     

(1)

K[ry�tof] W[ratislaw] Z M[itrowitz] / 
P[an] N[a] B[øeznie] A L[ojowiczich] / 
G[eho] M[ilosti] C[zisarské] R[adda] A 

S[audcze] K[omory] / 1645

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

1324
Vratislav z 
Mitrovic     

(2)

Ill[ustrissi]ma ac Excell[entissi]ma 
D[omin]a D[omin]a C[omitissa] 

M[argaretha] F[rancisca] W[ratislawiana] 
de Mitro[witz] nata C[omitissa] de Clari 
et Aldring[en] / Obiit 22 April[is] An[no] 

1733 Aetatis 62 ann[orum]

x / Quiescit Micro - Pragae in templo 
S[anctae] Mariae Magdalenae P[atrum] 

Praedicatorum in crypta sub altari 
S[ancti]s[simi] Nominis Jesu, ubi 25 
ejusdem vesperi hora 9 fuit sepulta. 

Requiescat in pace! Amen!

1333

Vr�ovec 
Sekerka ze 

Sedèic       
(1)

Obiit 1. Julii  Aetatis 66 / 1720

Felix Graf Von Wrschowetz / Obiit 1 Julii 
Aetatis 66 An[no] 1720 / Quiescit Neo - 

Pragae in templo P[atrum] Hibernorum in 
crypta Religiosirum.

1333

Vr�ovec 
Sekerka ze 

Sedèic       
(2)

W[ictoria] S[acri] R[omani] I[mperii] 
C[omitissa] de W[erschowetz] N[ata] 

C[omitissa] de T[rapp] / Obiit 10 
Februarii Aetatis suae 49 annorum 1741

x / Quiescit Neo - Pragae in Basilica 
B[eatae] V[irginis] M[ariae] sine Labe 

conceptae R[egula]R[u]M Hibernorum, ubi 
in Sacello ejusdem februarii Noctu fuit 

sepulta. Requiescat in pace! Amen! Amen! 
Amen!

1343 Walderode

A[nna] C[atharina] L[ibera] B[aronissa] 
de H[artig] N[ata] B[aronissa] de 

W[alderode] et Eckh[ausen] / Obiit die 14 
Aug[usti] Aetatis Suae 66 A[nn]o 1719

x / Quiescit Micro - Pragae in templo 
S[ancti] T[homae] ad gradum Altaris 

S[anctae] Annae.

1347 Walmerode
A[nna] B[arabara] G[räfin] V[on] 

W[allmerod] G[ebohrne] F[reyin] V[on] 
L[ub] / 1707

x / Ruhet zu Prag auf der Kleinen Seiten in 
der Carmeliter Kirch.

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní 
stranì �títu

Základní údaje
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Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

50 / 65
znak Voraèických z 

Pabìnic, 
kompletní, zlacený

Vojtìch Jiøí 1687, 01, 19 NMP sv. Václava 0

39 / 51
znak Voraèických z 

Pabìnic, �tít s 
korunou, zlacný

Vojtìch Jiøí 1687, 01, 19 NMP sv. Václava 0

49 / 68

znak Voraèických z 
Pabìnic, kompletní 

se �títono�i, 
zlacený

Franti�ek Helfrid, 
císaøský rada a 

komorník

1719, 10, 06 
(42 let)

NMP
Panny Marie 

Snì�né

Pohøben ve spoleèné 
kryptì u oltáøe sv. 

Køí�e.

33 / 45
znak Vrábských z 

Vrábí, �tít s 
korunou, zlacený

Kateøina Eleonora
1739, 05, 23 

(38 let)
SMP sv. Martina

Pohøbena ve spoleèné 
kryptì 24. kvìtna 

1739 v devìt hodin 
veèer.

32 / 39
znak Vratislavù z 

Mitrovic, �tít s 
korunou

Kry�tof, císaøský rada 
a soudce komorního 

soudu
1645 NMP sv. Václava 0

52 / 70

znak polcený:  
Vratislav z 

Mitrovic / Clary - 
Aldringen, �tít s 
korunou, zlacený

Markéta Franti�ka 
Vratislavová z 

Mitrovic, rozená 
hrabìnka z Clary - 

Aldringenu

1733, 04, 22 
(62 let)

MMP
Marie 

Magdaleny u 
dominikánù

Pohøbena pod 
oltáøem Nejsvìtìj�ího 
jména Pánì v devìt 

hodin veèer 25. 
dubna 1733. Srv. i 
Clary - Aldringen.

33 / 41
znak Sekerkù ze 

Sedèic, �tít s 
korunou, zlacený

Felix
1720, 07, 01 

(66 let)
NMP

Neposkvrnì-
ného poèetí 

Panny Marie u 
hybernù

Pohøben v kryptì.

60 / 83
pod korunou dvì 

kartu�e: Sekerka ze 
Sedèic / Trapp

Viktorie, hrabìnka 
Sekerková ze Sedèic, 
rozená hrabìnka von 

Trapp

1741, 02, 10 
(49 let)

NMP

Neposkvrnì-
ného poèetí 

Panny Marie u 
hybernù

Pohøbena v noci.

53 / 75
pod korunou dvì 
kartu�e: Hartig / 

Walderode, zlacené

Anna Kateøina z 
Hartigu, rozená 

Walderode

1719, 08, 14 
(66 let)

MMP sv. Tomá�
Pohøbena v kryptì u 
oltáøe sv. Anny.  Srv. 

i Hartig.

33 / 40
znak Lubských z 

Lub, �tít s korunou

Anna Barbora, 
hrabìnka Wallmerode, 

rozená Loubská z 
Loub

1707 MMP

Panny Marie 
Vítìzné u 

bosých 
karmelitánù

Srv. i Lubský z Lub.

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù
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1348
Walters-
kirchen

E[va] P[olyxena] F[reyin] V[on] 
W[alterskirchen] G[ebohrne] G[räfin] 
Z[ernin] V[on] C[hudenitz] / Obiit 15 

Ap[rilis] 1688

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai in crypta ad altare S[anctae] 

Annae.

1349
Wasmuth     

(1)

A[nna] F[rancisca] S[tampachin] 
G[ebohrne] V[on] W[asmoth] / Obiit 23 

Februarii Aetatis suae 23 annor[um] 1735

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Stephani Majoris in crypta communi in 

medio Ecclesia. Requiescat in pace! Amen!

1349
Wasmuth     

(2)
1735

Anna Francisca Stampachin Gebohrne Von 
Wasmoth Obiit 23 Februarii Aetatis suae 23 
annorum / Quiescit Neo - Pragae in templo 

S[ancti] Stephani Majoris in crypta 
communi in medio Ecclesia. Requiescat in 

pace! Amen!

1354
Wendlinger   

(1)

A[dam] F[örchtgott] V[on] W[endlingen] 
/ Obiit die 5 Febr[uarii] A[nno] 1719 

Aetatis suae 33

x / Quiescit Micro - Pragae in templo 
B[eatae] V[irginis] M[ariae] sub Catena in 

Sacello S[ancti] Joan[n]is Baptistae in 
crypta suae Familiae.

1354
Wendlinger   

(2)

Perill[ustrus] D[omi]nus I[oannes] 
G[eorgius] Eques De Wendlingen 

D[ominus] in Lochkow et Kosrz S[acrae] 
C[aesarae] M[ajestatis] Supre[emi] 

Burgr[aviatiis] Officii Con[siliarius] et 
Super Sriba Obiit 21 Febr[uarii] Aetatis 

Suae 57 Ann[o] 1705

x / Quiescit Micro - Pragae in templo 
B[eatae] V[irginis] Mariae sub Catena ad 

Altare S[ancti] Joanis Baptistae in propriae 
familiae suae Crypta.

1354 Wendlinger

P[erillustrus] D[ominus] I[oannes] 
G[eorgius] E[ques] de W[endlingen] 

D[ominus] I[n] L[ochkow] et K[osor�] 
S[acrae] C[aesarae] M[ajestatis] 

S[upremi] B[urgravitiis] / O[fficii] 
C[onsiliarius] et S[uperior] S[criba] 

Aet[atis] suae 57 A[nno] obiit 21 
febr[uaris] 1705

x / -

1362 Winckel-burg
A[nna] I[osepha] V[on] W[inckelburg] 

G[ebohrne] V[on] L[öwen] C[ron] / Obiit 
19 Augusti Aetatis 49 / 1736

x / Quiescit Pragae in Basilica Conventus 
Canonicorum Premonstratensium in 

Strahow, ubi 22do Aug[usti] An[no] 1736 
Sepulta est. Requiescat in pace! Amen!

1368
Witha ze 
Rzavého

K[ateøina] B[arbara] K[oøenská] R[ozená] 
W[ithinka] Z[e] Z[rzaweho] / 1684 obiit 8 

Janu[arii]

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

1390
Záruba z 
Hustiøen

V[ictoria] E[lisabetha] W[ie�nikiana] 
G[ebohrne] F[reyin] Z[arubin] V[on] 

H[ustir�an] / 1691

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní stranì 
�títu

Základní údaje
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Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

32 / 40
znak Èernínù z 
Chudenic, �tít  s 
korunou, zlacený

Eva Polyxena z 
Walterskirchen, 
rozená hrabìnka 

Èernínová z Chudenic

1688, 04, 15 NMP sv. Václava

Pohøbena v kryptì 
pøed oltáøem sv. 

Anny. Srv. i Èernín z 
Chudenic. 

62 / 83
znak Wasmuthù, 

kompletní, zlacený

Anna Franti�ka ze 
�tampachu, rozená 

Wasmuthová

1735, 02, 23 
(23 let)

NMP sv. �tìpána

Pohøbena ve spoleèné 
kryptì uprostøed 

kostela. Srv. i Pachta 
z Rájova.

36 / 46
znak Wasmuthù, 
�tít s korunou, 

zlacený

Anna Franti�ka ze 
�tampachu, rozená 

Wasmuthová

1735, 02, 23 
(23 let)

NMP sv. �tìpána

Pohøbena ve spoleèné 
kryptì uprostøed 

kostela. Srv. i Pachta 
z Rájova.

43 / 57
znak Wendlingerù, 
kompletní, zlacený

Adam Förchtgott
1719, 02, 05 

(33 let)
MMP

Panny Marie 
pod Øetìzem

Pohøben v kryptì 
Wendlingerù v kapli 

sv. Jana Køtitele.

43 / 56
znak Wendlingerù, 
kompletní, zlacený

Jan Jiøí, rada v úøadu 
nejvy��ího purkrabí a 

nejvy��í písaø

1705, 02, 21 
(57 let)

MMP
Panny Marie 
pod Øetìzem

Pohøben v kryptì 
Wendlingerù v kapli 

sv. Jana Køtitele.

33 / 43
znak Wendlingerù, 

�tít s korunou

Jan Jiøí, rada v úøadu 
nejvy��ího purkrabí a 

nejvy��í písaø

1705, 02, 21 
(57 let)

MMP
Panny Marie 
pod Øetìzem

Pohøben v kryptì 
Wendlingerù v kapli 

sv. Jana Køtitele.

51 / 73

pod korunou dvì 
kartu�e: 

Winckelburg / 
Löwenkron

Anna Josefa z 
Winckelburgu, rozená 

z Löwenkronu

1736, 08, 19 
(49 let)

Hradèany
Strahovský 

klá�ter
Pohøbena 22. srpna 

1736.

32 / 40
znak Withù ze 
Rzavého, �tít s 

korunou, zlacený

Kateøina Barbora 
Koøenská z Tere�ova, 

rozená Witová ze 
Rzavého

1684, 01, 08 NMP sv. Václava 0

32 / 40
znak Zárubù z 
Hustiøan, �tít s 

korunou

Viktorie Al�bìta 
Vì�níková, rozená 

Zárubová z Hustiøan
1691 NMP sv. Václava 0

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù
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1405
Znìjovský z 
Cholovic a 
Korkynì

W[enzeslaus] M[ichael] Z[niowsky] D[e] 
K[orkinie] et CH[ocholowitz] / 1708

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

1411
Zyèi ze 
Znorizy      

(1)

E[va] M[argaretha] Z[itchin] de Z[noriza] 
N[ata] de S[attler] / Obiit 16 Augusti 

An[no] 1740 Aetatis suae 49 annor[um]

x / Quiescit Neo - Pragae in templo 
Parochiali S[ancti] Stephani Majoris in  

Medio Ecclesiae in crypta Com[m]uni ubi 
19 ejusdem circa horam 10 noctis fuit 

sepulta. Requiescat in pace! Amen! Amen! 
Amen!

1411
Zyèi ze 
Znorizy      

(2)
1740

Eva Margaretha Zitschin De Znoriza Nata 
De Sattler Obiit 16 Augusti An[no] 1740 
aetatis suae 49 Annorum / Quiescit Neo - 

Pragae in templo Parochiali S[ancti] 
Stephani Majoris in  Medio Ecclesiae in 
crypta Com[m]uni ubi 19 ejusdem circa 

horam 10 noctis fuit sepulta. Requiescat in 
pace! Amen! Amen! Amen!

1414
�ák z 

Radobejle
1711

Johann Wentzel Carl Von Schack Und 
Radobeyl Der Röm[ischer] Kays[erlichen] 

Maj[estät] Würcklichen Truchses, Cammer -
und Hoflehen Rechts Beysitzer Und 

Cammer Rath Im Königreich Böheimb. 
Obiit 15 Februarii Anno 1711 / Quiescit 
Vetero Pragae ad S[anctum] Aegidium.

1420
�ïárský z 

Kosmaèova

A[nna] C[atharina] K[rocinin] de 
D[rahobeyl] N[ata] Z[diarskin] de 

S[ternfeld] / Obiit 10 Julii Aetatis Suae 
35 Anno 1723

x / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Henrici in Sacello S[anctae] L[ucae] in 

crypta Crociniana.

1422/1/1 ze �eberka
E[wa] M[agdalena] F[reyin] V[on] S[?] 

G[ebohrne] H[ennigarin] V[on] Z[eeberg] 
/ 1642

 - / Quiescit Neo - Pragae in templo S[ancti] 
Wenceslai.

1428 ze �erotína

M[aria] S[usanna] C[omitissa] D[e] 
P[ötting] N[ata] C[omitissa] D[e] 

Z[ierotin] / Obiit 5 Aprilis 1733 Aetatis 
48 annorum

x / Quiescit Neo - Pragae in templo 
P[atrum] Hybernorum in Sacello S[ancti] 

P[atri] Francisci Seraphici in crypta 
Sternbergiana.

I.è. Rod Nápis na pøední stranì �títu Wunschwitzùv komentáø na zadní 
stranì �títu

Základní údaje
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Rozmìr Datum 
úmrtí

Místo 
pohøbu

(� / v) rrrr,mm,dd Mìsto Kostel

33 / 41
znak Znìjovských, 

�tít s korunou
Václav Michal 1708 NMP sv. Václava 0

60 / 86

dva znaky: Zyèi ze 
Znorizy / Sattler 

pøevrácený, 
kompletní, zlacené

Eva Markéta Zyèiová 
ze Znorizy, rozená 

Sattlerová

1740, 08, 16 
(49 let)

NMP sv. �tìpána

Pohøbena ve spoleèné 
kryptì uprostøed 
kostela 19. srpna 

1740 v deset hodin 
veèer.

37 / 45

dva znaky: Zyèi ze 
Znorizy / Sattler 

pøevrácený, 
kompletní, zlacené

Eva Markéta Zyèiová 
ze Znorizy, rozená 

Sattlerová

1740, 08, 16 
(49 let)

NMP sv. �tìpána

Pohøbena ve spoleèné 
kryptì uprostøed 
kostela 19. srpna 

1740 v deset hodin 
veèer.

31 / 41
znak �ákù z 

Radobejle, �tít s 
korunou

Jan Václav, císaøský 
truksas, pøísedící 

dvorského a 
komorního soudu 

Království èeského

1711, 02, 15 SMP sv. Jiljí 0

45 / 58
znak �ïárských z 

Kosmaèova, 
kompletní, zlacený

Anna Kateøina 
Krocínová z 

Drahobejle, rozená 
�ïárská z Kosmaèova

1723, 07, 10 
(35 let)

NMP sv. Jindøicha
Pohøbena v kapli sv. 

Luká�e v kryptì 
Krocínù.

32 / 40
znak �eberkù, �tít s 

korunou
Eva Magdaléna, 

rozená ze �eberka
1642 NMP sv. Václava

Iniciály rozepsány dle 
Dobøenský, i. è. 798 - 
Plánský ze �eberka.

47 / 63
znak �erotínù, 

kompletní, zlacený

Marie Zuzana, 
hrabìnka z Pöttingu, 
rozená ze �erotína

1733, 04, 05 
(48 let)

NMP

Neposkvrnì-
ného poèetí 

Panny Marie u 
hybernù

Pohøbena v kryptì 
�ternberkù v kapli sv. 

Franti�ka 
Serafinského.

Erb Osoba
Dal�í údaje Pøehled vybraných údajù
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ZUSAMMENFASSUNG

DIE BEGRÄBNISSCHILDER IN WUNSCHWITZ� GENEALOGISCHER
UND HERALDISCHER SAMMLUNG
(EINE EDITION)

Klára Kuèerová

Wunschwitz� genealogische und heraldische Sammlung beinhaltet ein
Komplex von 241 Stück Papierbegräbnisschildern. Es handelt sich um Originale
dieser Schilder, die während der Begräbnisrituale in der Adelsgesellschaft
benutzt wurden, und zwar auf den Castren doloris, in den Trauerzügen und
wahrscheinlich in den Häusern der Gestorbenen, oder in den Kirchen, wo das
Begräbnis stattfand.

Die Einleitung summarisiert und von einigen Gesichtspunkten charakterisiert
dieses Komplex. Zu den wichtigsten Bestandteilen der Schilder gehört ihre
Inschrift- und heraldische Dekoration. Für beide kann man verhältnismäßig
unveränderliche Regeln konstatieren � bei Benützung von Ausdrücken und
Abkürzungen für den Inschriftteil und einige Standardmöglichkeiten der
Abbildung für den heraldischen Teil.

Auf der Rückseite des Schildes kann man auch den Text finden, der aber
nicht ein ursprünglicher Bestandteil des Schildes war und dessen Autor der
Autor der Sammlung, Freiherr Wunschwitz, ist. Darin findet man auch
Richtschnur zu Ausführung von Abkürzungen auf der Vorderseite des Schildes
und bzw. auch andere Informationen über den Gestorbenen, am häufigsten wo
er beigesetzt wurde.

Die Edition ist den Inschriften an der Vorderseite des Schildes, dem Text auf
der Rückseite und auch der Charakteristik der heraldischen Abbildung gewidmet.
Für die größere Übersichtlichkeit wurden in der Tabelle auch einige konkreten
Informationen über die Personen, denen die Schilder gehörten, hervorgehoben.
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OBRAZOVÁ PØÍLOHA - (1 CD)

Wunschwitzova sbírka, pohøební �títy

(Kopírování �títù za úèelem dal�ího �íøení je mo�né pouze se souhlasem vydavatele.)
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