
Soupis zahrnuje všechny česky píšící spisovatele beletristy a publicisty, kteií ži1i a tvořili

v Čechách a na Moravě, s výjimkou těch, kteří se sice v textu Dějin objevili jménem jako účast-

níci společného literárního úsilí, ale jinak do vývoje literárního podstatněji nezasáhli. Ze slo-

venských spisovatelů beletristů česky píšících zachycuje soupis jenom ty, kteří působili nebo

publikovali v Čechách a měli zde i větší ohlas. Soupis registruje dále česky píšící pracovníky

ve vědách společenských, z německy a latinsky píšících jen ty' jejichž činnost na sklonku

1B. stol. spoluvytvářela základy české kultury. Pracovníky přírodovědné registrujeme, jen po-

kud měli aktivní účast v dornácích vědeckých institucích a na budování národní vědy česky

psané.

V bibliografické části uvádíme jen ta knižní díla, o nichž se mluví v textu Dějin, a navíc

ta, kteráještě mohou autorovu tvorbu bIíže charakterizovat. Výběrováje i 1iteratura předmětu

atakéta se omezuje na práce pro poznání autora nejdůležitější a přinášející poznatky nejno-

vější. Do literatury předmětu nezahrnujeme díla encyklopedická, ani dosavadní dějiny české

literatury (ani Literaturu českou 19. století), i když tato díla přinášejí o některých spisovate-

|ich základní poučení a údaje dosud nejúplnější.

Seznam zkratek užitých v Soupise i v bibliografii na příslušných místech uvnitř textu:

ČČH Český časopis historický; ČČM Časopis ČesLého (Národního) ^,,,u; ČL Český
lid; Č' lit. Česká literatu.a; ČM Česká mysl; ČMF Časopis pro moderní fiIologii;

Člrn'r Časopis Matice moravské; ČR Česká revue; FČ Filosofický časopis; KČSN

I{rálovská česká společnost nauk; LF Listy filologické; ND Naše doba; PNP Památník

národního písemnictví; SaS Slovo a slovesnost; Sb. F Sborník filologický; SV Slovesná

věda.

AMERLING Karel Slavomil (18. 9. 1807 v I(latovech - 2. l l. lBB4 v Praze). Syn hostin-

ského, vystudoval gymnasium v Klatovech, filosofii ve Vídni a lékařství v Praze (1836) . Univ.

asistent u prof. K' S. Presla (1833-1837), správce přírodopisných sbírek KaŠpara 'e Štern-

berka (1837-lB39). Působil jako lékař v Ptaze, kde konal populárně vědecké přednášky.

R. 1839 založilvševýchovný ústav Budeč a spravovaljej do r. 1B4B (zanikl r. 1B53). V l. 1B4B

až 1868 ředitel vzorné školy v Ptaze na Novém Městě, při niž vzníkl i učitelský ústav. od r.

lB70 ředitel ústavu pro slabomyslné, který byl z jeho poclnětl založen. ZaIoží| Vydavatelstvo

klasiků všeclr národů a časů, věd a umění, které vydávaIo Bibliotéku klasikův cizojazyčných

(|B42-1B44, q'šly 4 sv.). Z jeho podnětu začalvycházet Časopis technologický a Bibliotéka

všenaučná oro mládež českoslovanskou od učite]skÝch oorad v Budči.
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Přispívai clo většilry obrozcnský.ch časopisů čIánky naučlrýni a vzdčlávacími. \/yclával

a redigoval: Protnjlsltý posel. Spís všcnaučný pro obecný lid a pro kažclého, kdož v urně-
ních, zvláštč v řcrneslcch a v mrrohých života záIežjtostech poučení hlcdá (1B.10-1B44). -

Psal i rrěmccky, podpisor'al se také Strnad l(latovský. - I(nižně ''.yšla řada spisů z oboru
včcl přírodrlích (např' Knížka o hnt1zeclli lCřínzlq čili rostlin1 na ALptích; Přchled Lučb1') , I{roně

lich: Iípětonla;a' (1' clíl sbírky nároclních pověstí Slor,anka. 1zydal J. Franta a Sl. 
.l.omíček.

l 833 . )
Literatura: J. \/. Jahn. K. S. Amerling. obraz žir'ota a práce (lB93). o Amerlineovi

a.I .  M.Hurbanovi  psal  A.  Pražák ve Sbor.  f i los.  faktr l ty univ.  l (omenskóho, l926; o vztahu

k Hroboňor,i a kc Slor.ensku Fl. i(leinschnitzová v Slov. polrladech 1930. Rozsáhlá je litcra.

tura o A. jalro pcclagogol'i. Výbor z koresponclcnce, Pedagogické'děclictví K. S. Anrer1inga,

uspořác la l  NI '  \or 'otr lý (1960).

ARNOLD Emanuel (9.  11. 1800 v Nínichovč Hradišt i  -  +'  1. l869 v Praze).  Syr l  řemesl-
níka, neměl vyššího vzc|čIáoi.Zprvu hospodářský úředník vJesenném, od r. 1B42 kryl svou ooli.
tickou činnost v l)razc zamčstnáním obchodníka se solí. Spřáteli] se s demokraticky smýšlcjí.

cími spisovateli, .'.čnovai se literatuře, byi člcrrem l{cpealu, věznčn za r.ydárrí ilcgálního proti-
jczui tskóho 1etáku (1t}47) a 1 'ypor-ězc l . t  zPrahy. V r '  1B' lB se účastni l  pol i t ickélro života jako

vydavatel ]ctáků a brožur nap1nč:ných raclikálně demokratickým duclrem, jako rcdaktor a agi-
tátor na čcs]<énr verrkově. Úcastnil sc příprav k pcvstárrí proti Rakouskv, po pťozrazení r. 1849

uprchl do Saska, vydán Rakousku, byl odsouzen k smrti, alc tr.est změněir na 20 lct žaláře.
R. 1857 amnestován, a le htred internován ve Vi l lachu a v Klagenfurtu v Rakotrsku. R. 1868

se vrátil do I'ralry, kdc zcmř.cl r- chuclobinci
Přispíval do Pražskýc1r novin, Pražského večerního listu, Novin Lípy slovanské a nor'in,

které redigoval. - l{edigoval občanské not'in1 (lB4B* 1849). - I(nižnč vyš|y Děje husitů
s zulá.štním azllledem na Jatut l;:t, le+a) : Popsúní casu) mé z Prah1 a! na lnmtzí zaLLratičtzé . . .
(1849' ale zakázáno).

Sebrané spisy vyšly r. 195t s úvodem Šambergra a s životopisnou pozrrámkou. Pclpsárrí
cestyrrré.. .  ot isk lJ '  Vol f  l .c  Světor.é knihovl-rě sv.  l551. Jeho pamět i  ot isk l  R. N1aršan v Kvě-

tcch 1898.
Literatura: Z. Šamberger, E. Arnolcl, radikální clemokrat z roku 1B4'B, Sborník archiv-

níchprací. 1951 .  K.  I{osík, Pol i t ickélázory E. Arnolda, FČ 1953 a v knize Čcskáradiká lní
dc ' r t o l i r a c i e  ( 1958 ) .

BENDL  \ r á c l a v  Čeněk  (24 .  10 .  l B32  v  Tu rnově  -27 .6 .1870  ve  Vo l y t l i ) .  Sy r r  n ižšího

úředrríka, střídal 5.lnnasJr-rí studia podlc pobytu svého otce (Praha, Jičín, Litoměřice,

Praha) . JiŽ na akademickóm gymnasiu v Praze recligoval psané časopisy (1B.lB Konva-
l i r . rky a Poupata, 1850-1B52 Zora;.  Ž iv i l  sc korektorstvím v t iskárn1rch, vyučovárrím c izích
jazyků, hiavnč ruštiny' a přcklácláním. R. 1B55 byl vyšetřor'án pro podezřcr:rí zt: styků s včzni
v Terezíně, pi.ičemž mu přitížilo přátclství s I(ncd1hansem Liblínským a J. V. Fričcm. Nuccně
pobýval v 

-I'urnově, 
r'rátil se do Prahy a r. lt]60 z nedostatku jinóho východiska vstoupi1

v Ceských Budějor'icích clo bohoslor'eckóho semináře. Po r.ysvěccní na kněze (i860) kaplano.
val  v Klatovcch (c io r .  l862) '  v Mirovicích (do r .  1866) a vc Volyni '

Přispíval do Lumíra (po prvé IB5I),Z|atýclr k1asů. Časopisu Českého muzca (zde např.
životopis Ptrškinův), Lady Nióly, Blahozvěstu, Poutníka od otavy, Humoristických listů,
Rodinné kroniky. Podpisoval se téŽ Ceněk Stránický. - Vydával a redigoval Rachejtle (1855

pod pscudonymcm Fabián Čočka; první c lva svazeČky společnč s Arrt .  Štrauchcm a.]ancm
Grossem, 3. a 4. sám). - Krrižně vyše| Vjbor básní Alexandra Puškina (2 sv.' 1B59' l860).

Bcndlovy humoresky a satiry sebrai a vydal Ferd. Strejček s názvem Tatínkovy juchty
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a jiné historky (1921). Týžvyda| i Bendlovy Básně a novely (v Novočeské knihovně, 193B)
s životopisnýnr úvodem, popisem pozůstalosti, bibliografií tištěných praci a s rozborem Ben-
dlova díia. Dopisy V. Č' Benclla Stránického otiskoval Ferd' Pátek v LF l90B, v osvětě l909,
v Lumíru 1911, v LF 19l7, v ČČl,l l929 (zde podrobná biblíografie prací o Bendlovi) '

BORN lgnác (1742 v Karlovském Bělehradě v Sedmihradsku, dnes AlbaJulia v Rumun-
sku - l 79 1 ve Vídni). Šlechtic, vystudoval ve Vídni a v Ptaze ptáva a věnoval se přírodním
vědám (geologii a mineralogii). Procestoval velkou část Evropy, žíI v Praze a od r. |776
ve Vídni. Zakladatel Učené společnosti' člen něko]ika zahraničnicl:' učených společností
a zednáIských Ióží.

Přispíval do Abhandlungen. Knižně vyšla kromě prací odborných humoristická povídka
Die Staatsperiicke (Státní paruka, 1772) a satira Johannis Phisiofhili specimen monachologiae
methodo Linneana (Jana Phisiophi|a ukázka vědy o mniších podle metody Linnéa, |783; téhož
roku i německy jako Neueste Naturgeschichte des Móncherrtums, Nejnovější přírodopis
mnišstva ; s tímto názvern ji přeložil t. 1934 Z. Gint|) .

Literatura: J. Dobrovský v Abhandlungen l795 (nekrolog). J. Hanuš, Národní muzeum
a naše obrození (2 sv., 192 1 a 1923). o pobytu na Slovensku A. Pražák v čas. Bratislava 1927 .
o stycích s RuskemJ. Yávta, Tři pohledy na počátky česko-ruských vztahů v NŽ 1957.

CERRONI Jan Petr (1753 v Uherském Hradišti - 1826 v Brně). Pocházel z italské ro-
diny, vystudova| ptáva ve Vídni. Sekretář generálníI1o ředitelství státních statků, později (od
r. 1789) sekretář při moravskoslezském guberniu. od r. 1799 cenzor knih a správce ar.
chívů z klášterů zrušených na Moravě a ve Slezsku' Konzervátor rukopisů V muzeu brněnském
(od r .  1822) .

V rukopise zůstal abecední slovník moravských spisovatelů a materiál týkající se dějin
mcravských knihoven, dějin olomoucké knihovny a olomoucké učené společnosti i dějin vý-
tvarného umění na Moravě a ve Slezsku. Cenná je korespondence s českými osvícenci, z níž
dopisy s Dobrovským otiskl F. M. Bartoš (l94B).

Literatura: B. Dudík, J. P. Cerronis Leben und Wirken v Máhrens Geschichtsquellen
1850.

coRNoVA Ignác (1740 v Praze - |B22 tamže). Poďnáze| z italské rodiny. Čien řádu
jezuitského, profesor na gymnasiu v Chomutově a v Klatovech, od r.1773 na akademickém
gymnasiu v Praze, v |. |784-1795 proIěsor všeobecných dějin na pražské universitě.

Přispíval clo Abhandlungen. - Knižně vyšlo z historických prací: Leben Josephs des
(weiten (ŽivotJosefa Druhého, 1B0I); Die Jesuiten als G1rnnasiallehrer (Jezuitéjako učitelé na
gymnasiích, |B04);Der gro/3e Bijhme Bohuslau uon Lobkouicz... (Veliký ČechBohuslav z Lobkovic,
lB0B) i Jaroslau aon Sternberg, der Sieger der Tatarn (Jaroslav ze Šternberka, vítěz nad Tatary,
1813); německý překlad spisu Pavla Stránského, doplněný až do Cornovotry doby, Paul
Stransk1.s ,Staat uon Bijhmen (Pavla Stránského Stát český, 7 sv., l792-1B03) ; - , v e r š o v a n ýc h
ptaci.. Die Helden Ósterreichs, besungen in Kriegslirdern (Rakouští hrdinové, opěvovarlí ve válečtlých
písních, |777); An Bóhmens junge Búrger (Mladým občanům český'm, l7B3).

Literatura: Fr. Kutnar, Život a díio I. Cornovy v ČČH 1930. o způsobu, jakým C. zpra.
coval dílo Stránského, psal J. Dobrovský v Neue Annalen der Literatur des ósterreichischen
I{.aisertums 1808.

ČACKÁ Marie (vl. jm. Františka Bohunka Pichlová, rozená Svobodová; l8l Í v Praze -
18.3. 1BB2 tamže). Dcera profesora akademického gymnasia a spisovatele Fr. Svobody, man-
želka spisovateieJ' Pichla. Spoluzakladatelka první české dívčí školy v Praze. obecné míněníTatínkovy juchty
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bylo,  že jrnéno Čacká je jméno selkv.  Kdvž sc odrnlčela,  rozšíř i la se pověst,  žezemíela,a

V. B. Ncbeský o ní napsal r'rekrcllog v Květech 1B,l4.

Přispír'ala do C]cské včely, Včncc, Kolecly, Lunríra. - Překládala z franštiny. - I(niž.

nč vyŠly Pí ' 'ně (1857); -  1 l řek lac l  z  Ch. Reybattda Lucie (1B'+3).

Literat,.rra: Nekrolo3y v o';r,iltě 1BB2 (Fcrd. Čcnský) a v Žel'rskýclr listecir 1BB2 (srracl od

Krásnohorské).

Čo3x't.1an .1osc| l{odomil (7 . 3 ' iB12 v l{okycane clr - 25. Í2 ' 1862 v Praze ) ' Vyst'.rcloval
gymnasium a lilosoíii v l'1zni, meclicíl-ru v Praze (promován lB37). Ncrnocničrrí iékař v Praze

a ve Vídrri. Od r. 1B4B 1lřccl:rášcl na lékařské fai<ultě, jcjímž byl od r. 1851 profcsorem.

Pi is1 lír .a l  do Časopisů Kvcty.  Ccská včrla.  VIast imi l ,  Lumír,  Časopis Českóho muzcir '

Ziva. - Přckláda1 z angličtiny' španělštiny, lranštiI.ly, polštiny, z jihoslol'at'rských jazyků

a rrěmčitrv.  -  Knižně vyšlo z překladů poczic:  Kyt ice ze španěLskjch romancí (1864, společně

s V. B. Nebeským); zc Shakespeara C1lmbelín (1856)' Antonius a Kleopatra (1B5B)' Král Jht.
dřich V. (1859)' Veta za aetu (1'862), Iiomédie plná om1lů (1866)' Pohtídka zimního uečera (1869),

Timon Athéttskj (1869)' Král JindřichVIII. (IB70), Titus Andronikzs (1870) ; z odbornýc1r pra.

cí: Starší dějepis anejnovčjší l i terární obirova národu I l i rského (1B45 pcc l1e Draškoviče).

I(ytice ze š1lančlských romancí vyšla ve Svčtové četbě sv. I42 (|957, s pťedmlur'ou V. Čer-

ného o starošpanělskýc]r romancích a iejich čcských překladate1ích).

L i t c r a tu ra  :  J .  Mác l r a l ,  J .  C c j ka  1 l 9067 .

ČBr,erotrSKÝ Frant išclr  Ladis lav v iz str '  2B2-306.

ČELAKoVSI(Ý Ladis lav (29. 11. 1834 v Praze -  24. II .  1902 tamžc) '  Syn F.  L.

Čclakovského, studoval eymnasium ve Vratislavi a v Praze; zde vystucloval na universitě
přírodní vědy. Kustod botanického odděicní Národního muzea' od r. 1871 profesor botaniky

na pražské univers i tě.  Kromě vědccký'ch spisů botarr ických vyšly jeho překlady ze Slrake.

speara: Ií.rtíl Lear (1856) ; Krtíl jindřich IV. (1. dil 1859,2. clíl 1E70) ; Bouře (IB72). - V Časo-
pise Českého -..""'1 r'yšla (1B57) Antologie ze sadův poesie ruské (překlady z Lermontot'a,
Puškina'  Kolcova aj ' ) .

DLABAČJan  Bch r rmí r  ( 17 .7 ,  I 75s  v  C : rhcn i c í ch  u  P l aňan  -  1 . 2 . 1B20  v  P ra ze ) .  Vy -

s tudova I  aka t l cm i ck i  gvm: t l s i um,  f r l o i oÍ l i  a  bo} ro ; l oví  v  P ra za  ( l 7B . i ' .  ČI :n  r á c l u  p remon-

strátského (oc lr .1778),  působi i  v Stra lrovském kláštcřejako knihor 'ník '  správce hudby c l rrá.
mor'é a archir,ář'

Přispír.al clo '.\blranrllutrqetr, do Tliámova altna,tlachu, do Flroináclkovýclr Prvotin, IJla-
satcle' Dobroslal.a, Čeclroslar.a. - I(nižnč vyšlo z veršclvaných prací: ,|llh ke cti nejst'ětější|n
otce Pia Šestóho iul slaun,ý.jlho llříchcd do Ví(]ně. . . orl PlýLoboga (1782); V,ítímí ula.slettetlcé učenóhs a ntim

ni lého |at jatn pana Jo.sefu Dobroaského z cesQ št 'ejd iké ' . .  (1793) ;  -  z prac i  h istor ických:.  AlLge-
neines his!orist'hes ÍCiinstler-Le,xicon Jiir Brjhnrcn tutd zttltt Teil arh .f.ir '\[tiiven unl Sc|tlesiett (\:Šc-

obccný histor ickÝ s lor 'ník umělců z Ccch a částeóně i  z  Morar.y a S l lzs l i : ,  3 sv ' '  13i i l '  18l6);
Abhandlung ooll tlen Scltil:JcsaIett der lCútlste in BtjJttnen (Pojcdnání o o:lur1t:ch umŮní r' C-]"clrách,
1797); Nachridtl ucn den itt bólunischer Sprache ue1ft{Jten zuú heratt,t.gegebetten 7gilungen (Zpráva o no-

vinách čcsky psaných a čcsky r'1'clál.anj'clr, IB),3'1 ; Hi'storische DarstcLlunt des Ursbratgs und

der Schicksale des lci)nigLiclrcn StifLes Strahou (\/y1lsání původu a osuc1u králol,ského kláštt:ra Stra.
hovskóho, 1Bc5-1B]7) ; Krtítké ry;prání českiho králoustaí pro fouze českou školní ntlidež (lB1B).

L i teratura: IyI '  Mi l lau ' l r  v Abhalrd lungen lB22. o Dlabačovi psal  katol ický l i t .  h istor ik

C. A. Straka r 'čas. Týn 192c'  v.  Brtr-rík ve Zvonu 19]0. o Dlabrčovi  jako,,h istor ikor. i  čcských
novin.. Z. Šimeček r' Nor.irrářskóm sborníku 195B. o Dlabačovi ,,vc svčtle korespondcrlce
sJ '  P.  Cerronim..  L.  Urbárrková a M. Wurmo' ' 'á  ve sborr-ríku Rodné zemi (195B).
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DOBNER Gelasius (30. 5. 1719 v Ptaze _ 24, 5. |790 tarnže), Syn truhláře, studoval na
jezuitském gymnasiu v Ptaze a piaristickém v I(osmonosích, kde se naučil česky. Člen řádu
piaristického (od r. 1736). Filosofii a teologii studoval v }Iornu v Rakousku. Vyučoval na pia-
ristických gymnasiích ve Vídni, v Mikulově, v Kroměříži a ve Slaném (|750-|752). Správce
česko.německého gymnasia na Starém Městě v Praze (|752-1757), vychovatel v šlechtických
rodinách, od r. 1764 rektor piaristické koleje na Novém Městě v Praze.

I(nižně r'yšel latinský překlad Hájkol^y Kroniky Venceslai Hdjek a Libočan Annales Bohe-
mcrllm e bohemica editione latine redditi... (Václava Hájka z Libočan l(ronika česká z českého
vydání znovu latinsky vydaná'.',6 sv., 176I-1782). Edice pramenů':. Monumenta historica
Bohemiae nusquanx antehac edita (Historické památky české dosud ner,rydané, 6 sv.' 1764-17B5).
Do Abhandlungen psal o nejstarších legendách, o tom, kdy se stala Morava markrabstvím,
o původu znaku země české, o hranicích staré Moravy' o cyrilské abecedě, o stáří českého pře-
kladu bible aj.

Literatura: Dobnerovu autobiografii uveřejnil .}' Hanuš v ČČH 1917. J. Dobrovský
v Abhandlungen (1795). W. Hanisch, G. Dobners Leben und gelehrtes Wirken (lB5a). Fr.
Palacký ve Wúrdigung de r alte n bóhmischen Geschichtsschreibe r (1B30) . A. Žák, P. G. Dob-
ncr! otec českého dějezpytu, Vlast 1B9l.J. Hanuš, Počátky kritického dějezpytu v Čechách,
ČČH tsos. Frank Wollman, Předchůdci Dobrovského, Slavia 1953' o. Králík, J. Dobro.r'ský
a G. Dobner, Sborník J. Dobrovský, 1953. o pozůstalosti Dobnerově J. v. Šimák 

" 
ČČvt

1 9 0 1 .

DOBROVSKÝJosef viz str. 99- 120.

DOUCHA František (3l.8. 1810 v Praze - 3. l l .  1BB4 tarnže).Y Praze rrystudoval
g1'mnasium, filosofii i bohosloví (l833)' lryučoval krátce na akademickém gymnasiu, kaplano-
val v Petrovicích u Sedlčan (lB34-lB3B). Pro nemoc nemohl zastávatžádný .úíad, byl zpn'u
domácím knězem v šlechtických rodinách (v Golčově Jeníkově, v Mníšku) , od r. l B4B pobýval
v minoritském klášteře u sv. Jakuba v Ptaze a (zpravidla v létě) na statcích různých šlechticů.

Přispíval téměř do všech soudobých časopisů: Květů (po prvé 1836), České včely, Blaho.
včsta, Časopisu pro katolické duchovenstvo, Vlastimila, Časopisu Českého muzea, Posla
z Budče, Pražských novin, Lumíra, Květů (Hálkových), Rodinné kroniky, Školy a života,
Štěpnice' Světozoru, osvěty' kalendáře Pokladnice českomoravská. - Překládal z ruštiny
(Puškina), polštiny (Mickiewicze), slovinštiny, charvátštiny, lužičtiny, angličtiny (Byrona,
Burnse), italštiny (Danta, Tassa), franštiny (V. Huga)' španělštiny (Calderona)' portugalštiny
(Camoense), švédštiny, latiny a němčiny. _ Knižně vyšlo přes 80 prací pro děti veršem
a ptózou, napi' Kratinké pouídk1 o nakltiddní se zuířat1 (B4B a častěji) ; Deklamoaánk2.. ' pro dítk1
nenší (|B53); Deklamoudnfut,', pro dítk1l aětšt (1853); Abeceda (1865) ; ,(pěaomil (1876' snápěvy);
Bodláčk1. Drobounké pouídk1 k napomenutí (IB77); Hdjení ptdčků, mitjeh zpěaáčk?ž (1B7B); Mluua
němjch tuorů (1BB0); Kuětnj, sddek (1BB1); antologie veršů pro rnládež Lípoujl uěnec (2 díly' l87l'
1874); - z prací odborných : Knihopisnj, sloaník ťesko-s\ouenskj, aneb Seznam kněh, drobnjch spistia,
map a hudebnlch aěcí u1šllch u ja4lku národa česko-slozlenského od roku 1774 až do nejnoaější dofu, (|865);
-zp řek ladů:ZeShakespearaRomeoaJu l i c (1847) ; / iuotasmrtkrá leR icharda 111.  (1856)  ;
Coriolanus (1B5B); Julius Caesar (1859); Krdl Richard Druhjl (|862); Krát Jan (1866); Večer tří-
króIoaj, aneb Cokoli chcete (1862); Sen noci suatojanské (1863); Dué šlechticů ueronskj,ch (1869);
z Thomsona Počasy (|B42); z W. Irvinga |iuot a plaab1 Kr1štofa Kolumba (1853-1859). Edice :
Básnické spisy z pozůstalostiJ.Jaroslava Kaliny (lB52).

Korespondenci Douchovu otiskoval otto Stehlík ve Vlasti l915-l9l9, v Novém věku
1915 a 1916, v Našinci 1920 a v Archívu l i terárním 1919 (společně s Vi l .  Bitnarem). Cyri l
Merhaut. Douchow zápiskv ve Zvonu l9l8.

(r9sB).
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Literatura: K. St. Vodička, P. František Doucha. Jeho život a působení (1BB4)' K. HikI,
František Doucha, jungmannovec, ve Zptávě reálky v Praze VII, l913.J. Vrchl ický v 1. díle
výboru Ceská poezie XIX. včku. V. Bitnar, Litcrární význam Douchův v časopise Nový věk
1914' Malostranská idyla (tamže) a František Doucha v Literárním a]manachu na r. l9l5.

DURYCH Václav Fortunát (2B.9. 1735 v Turnově - 31. B. 1802 tamžc). Syn brusiče
granátů, vystudoval piaristické gymrrasium v Kosmonosích a ve Slaném, bohoslor'í v Praze
(1 75B). Člen řádu pavlánskóho (od r. 1 751) . UčiI na kiáštcrních školách ve Vídni, v Mnichově,
od r. 1 767 v Praze. Na universitč pře clnášel hebrejštinu. V l. 1785-1796 žiI ve Víc1ni a sttrdo-
val v tamní kni}rovnč staré slovanské památky.

Přispíval do Abhandlungen. - Knižně vyšly překlady (společně s F. F' Procházkou) ;
Noaj,zákon (1778); Biblí českó, to jest celé Suaté písmo Starého i Noaého zákona (1780). -Zprací

odborných: De slauo-bohemica sacri codicis aersione dissertalio (Rozprava o slovansko.českérre
překladu Svatého písrna, 1777); Bibliotheca slauica antiquissimae dialecti communis et ecclesia-
sticae uni'uersae Slaaontm gentis (Išnihovna slovanská nejstaršího nářečí obecného i církevního
celého národa slovanského). Z dí]'a rozvrženého na pět svazků vyšel pouze první (1795)'
druhý byl dokončen, ale nevyšcl'

Vzájemné dopisy mezi Durychem a Dobrovským vydal A. Patera (lB95).
Literatura: J' Dobrovský v Abhandlungen 1B04 (nekrolog). J. Černý, Fortunát Durych,

první siavista český (Turnov 1890). K 150. výročí smrti vyšel v Turnově sborníček V. F. Du.
rych, redigovanýJ. Dlouhým (se zprávou o nevydaných dílech Knihovny slovanské). o vě-
decké práci a význattlt Fr. Pastrnek, o počátcích slovanské filologie v Čechách (ČČM 1896).
Frank Wollman, Předchůdci Dobrovského (Slavia 1953). V' Bechyňová, Ruská literatura
v díle V. F. Durycha a jejívýznam pro Durychovo slovanství (Slavia 1955).

EHRENBERGER Josef (22. 7 . |B|5 v Korouhvi u Pol ičky - 7. 2. 1BB2 v Prazc)' Vyšcl
z písmáckó rodiny, vystudoval gymnasium a filosofii v LitomyšIi (1836)' bohosloví v Hradci
Králové (184l). Kaplanoval ve Skuhrově a v Solnici, pak byl farářem ve Skuhrově (1853 až
1860) a opět v Solnici, až se r, 1868 stal kanovníkem na Vyšehradě v Ptaze.

Přispír'al do Kvčtů (po prvé 1B3B), Poutníka, Národních novin, Časopisu Českého
rnuzea (zde pojednání historická), Blahověsta, Pečírkova Nároclního kalendáře' - I(nižně
vyšlo z prózy historické: ostruha krtile Jana čili (aložení kostela na Líboborku (1Ba5); Tataři na
Moralě anebo Bůhsu.ých uěrnjch neopustí (lB47,2. vyd. 1863); Vítězstuí u Hoříně aneb Braniboři na
outěku z Čech (1857); Čermákoua rodina (1867); z ptózy pro děti: Kallička pod ti1katni (1862);
Inual ida (i863).

Sebrané spisy vycházely 1iž za života Ehrenbergrova' nejprvc jako Původní vlastenské
povídky' pověsti a báchorky (6 sv., 1844-1B1,B), v 1. 1874-1BB0 jako Scbrané spisy zábavné.

Literatura: V. Beneš 'I. řebízský v osvětě lBB2.

ERBEN Karel.}aromír viz str. 542-566.

FILÍPEK Vác lav  (2B.  B .  1B12 vc  Vcse lí  nad Lužn icí  -27 .5 .1863 v  Praze) .  Gymnas ium
studoval vJindřichově řIradci' fi]osofii v Praze. Korektor v různýclr tiskárnách, lrerec ochot-
ník ve Stavovském divadle (pod jméncm Líp, I-ípek). obstarával jazykovou úpravu Lumíra,
spolupracoval na vydávání Spisů výtečných českých básníků ('J. L. Kobra), k nimž psával
životopisné a Iiterárněhistorické doslovy o autorech.

Překládal z němčiny prónl a dramata. - Přispíval do Květů, České včely, Vlastimila'
Vesrry, Rodinné kroniky, do Kalendáře vlasteneckého i do časopisů, které redigoval. - Redi-
gova\: Paleček, nilouník žertu a praud1 (1B+|-IB47 spolu s F. J. Rubšem a F' Hajnišem); Lumír
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; Tataři na
Braniboři na
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Gymnasiurn
herec ochot-

Lumíran
nimž psáva}

Mastimila,
- Redi-

(1862-1863); Pražskj, posel (1B62)i Pzzor (1862). - I(nižně vyšIo z ptózy: Turek na mostě.
pražském (1851); Masopushzt l tíska (1837,2. vyd. 1B55) ;  -  z prací odborných : J .  K.T1, l ,  jeho,

snažení a působent (1859) ; - z překladů: z o. Goldschmidta Kazatel wakefields!,j, (1Ba2);

z E. Houwalda drama Smíření aneb Kletba a požehntÍnt (lB37; provoz. 20.5. 1B3B)' - Nc.
vydáno zůstalo drarna Pomoc z říše kouzelné anebo |enich u tisícerjch tizkostech (provoz. 3. 1 1. 1839)

a překlad dramatuJ. Kleista Kat2nka heilbronskd (provoz. 22. 4. 1B3B).
Literatura: A1. N4attuška, V' Filípek, zasIoužílý spisovatel a vlastenec český (1BB7) . Ferd.'

Strejček' Vzpomínka na dva dávné ochotníky fFilípka a Rubše] v Čs. divadle 1933'

FRANTAJosef Šumavský (27.11. 1796 v Polence u I i latov -  22. 12. 1857 v Prazc). '
Gymnasium vystudoval v Klatovech, filosofii v Praze. Studium teologie nedokončil, vystoupi}i
í z kláštera, věnoval se literatuře, studiím filologickým a soukromému vyučování. Byl také.
učitelem v pražské opatrovně' později na žofínské akademii, na židovské hlavní škole, na h]avní.
škole na Novém Městě v Praze,kt:átce (1B4B-1B50) na akademickém gymnasiu.

Přispíval do Časopisu Českého m|fzea) Vlastimila, Květů, Lumíra, Školy a života aj. -

Překládal z němčiny a ruštiny. - Byl spolupracovníkem naJungmannově Slovníku. - Redi-
gova|: Čechoslau (1B30-lB31, spolu s J. J. Langrem a J. Tomíčkern); Čeeh (lB32, spolu.
s J. Tomíčkem); Sámo (lB32, spolu sJ. Tomíčkem) ; Krok (IB33, spolu s J. Tomíčkem); Posel

z Budče (lB4B). - Knižně vyšlo z prací odborných: (astaraléform1 českéln slouesa a1suětleně
(1829) :Kurzgefa/3teGralnmat ikderbóhmischenSprache(1B3B) ;Deutsch-bdhmischesWi)rterbucá(2sv. ,
IB44, 1846);! Česko-německj, slouník (IB5|); M1šlénfut o ušesloaanském písemním jaz1ce (IB51)..

Nedokončen zůstal Wórterbuch der slawischen Sprache' Slovník jazyka slovanského. Edi-
ce: J. Blahoslava iiuot Jana Augustl (lB3B).

Literatura: J. Rank ye Zlaté Praze 1886. Nekrolog B. Němcové v Poslu z |rahy 1B5B.
V. Bechyňová' J. Franta Š. jako popularizátor bulharštiny a Bulharska v Acta (Jniversita*

t is  Carol inae (Slav ica f i lo logica) 1959.

FRIČJosef Vác lav (5.  9.  1B29 v Ptaze -  14. 10. 1B90 tamže). Syn národně uvědomělého
pražského advokáta a liberálního politika, vystudoval v Praze gymnasium, r. 1846 odešel bez
vědomí rodičů za hranice, žiI v Hamburku, v Londýně a v Paiíži s různým zaměstnáním (he-.

rec, dělník, silisovatel, v Paříži mezi polskými emigranty prošel vojenskou školou)' R. lB47 se'
l,rátil do Prahy, studoval práva' v předrevoluční a revoluční době r. 1B4B se účastnil všech
politických i bojových akcí (spojení se spolkem Repeal, příprava schůze ve Svatováclavských
Iázr:ich, velitel spolku Slavie, boje na barikádách). Před zatčenírn prchl do Vídně' odtud do-
ZábÍebl, bojoval na Slovensku proti Maďarům a byl těžce raněn. Začátkern r. lB49 se vrátili
z Vídně do Prahy, ve spojení s Bakuninem se účastnil příprav povstání proti Rakousku, zatčen,

2 roky vězněn na lIradčanech, odsouzen na 18 let do žaláÍe' R. 1854 amnestován, vrátil se
z véznice v Komárně, ž1lv Praze pod policejním dozorem a pracoval literárně a organizačně.
1B5B znovu zatčen, internován v Deési v tehdejším Sedmihradsku' R. 1B59 mu bylo dovoleno"
změnit internování v dobrovolný odchod do ciziny. Žíl jako redaktor a novinář a revoluční
politický agitátor ve prospěch české věci střídavě v Londýně (sem se odebral za ruským revolu-.
cionářem A. I. Gercenem), v Paříži, v Berlíně (zde za prusko-rakouské války jtdna] o českou
samostatnost), v Pešti, v Záhíebu, v Petrohradě, Římě, Cořihradě a PeŠti. Přitom stáIe udržo-
\,aI Spojení s domovem. R. lB79 mu bylo po delším jednání dovoleno vrátit se do vlasti a od
října t. r. ží.|' v Ptaze.

Přispíval do časopisů Květy, Lumír, do almanachu Máj a časopisů, které redigovai. Pode.
pisoval se též M. Brodský, Jan Hrorr, Rozerviát Malkontent aj. - RedigovaL alrnanach Lada''

JÝióla (1855); časopisy: Čech. La uoix libre de la Bohěme (v Paiíží 186I) ; Blaník. Tj,deník samosmtnf

omladin1 česko-moraus:ké (v Berlír'rě 1868); Agramer /eitung (v Záhřebu |B73-lB77). - Knižně; Lumít
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r'ryšlo z poezie [Jpír. Romantická báseň (1Ba9) ; Vj,bor básní (v Ženevě 186I); Různt bá'wě
(1BB0) ; -z ptózy: Paměti (4sv., 1BB5-IBB7) ; - zdrarnat Kochan Ratiborskj (IB17\: I)řt.
tislaa Bezejmený (1857); Libušin soud, dratnatickd bóseň (v Zenevě 186|); Iuan Maz'epa (li:,j5):
P obě l o ho r c i ( 1BB5 )  l - z p ř e k l a dů : zBy r onaNeuě s t a zAb1du ( 1B5a )  ; I I a t f r e d ( 1BB2 )  ; z i i r a -
siriského Iridion ('1863) a několik dramat r'olnč pře ložcných z různých autorů.

Sebrané spisy l'eršem i prózou začaly vycházet jižza žir'ota Fričova (4 sv., 1B79-IBt.it]) ;
obsahují: Svatopluk a Rastislav (1879)' Povídky a fantazie I (1879)' Různé básně (lBBt.)
a Povídky a |antazie II ( lBB0). Ze Spisů vydávaných SNPL lryšel 1. sv. : Politické články z lct
1B47-186{.s přeclmlur,ou o. Šimáčka a B' Šimáčkové o pol it ické činnosti Fričově v šedesá.
tých letcch (1956) . Písně z bašty a jiné básně v kritickém vydání uspořádal K. Cvejn (v Ná-
rodní knihol'ně 1952). Yýbor z básní s názvem odkaz J. V. Fričc uspořádal a předmluvu
napsal J. Vrchlický (lB9B). Písně z bašty vycházcly častěji' někdy s Rozpravami duše. Nor'é
vyclání Pamčtí pořídi l  K. Cvcjn (2. sv., 1957, 1960). K. Cvejn uspořádal takévýborznetiš-
těné tvorbv Fričor.y, Naši předchůdci (1953)' dále výběr z Fričovy korespondence, J. V. Frič
vdopisechadenících (l955) s životopisnýmdoslovem. Z cclé Fričovytvorbyuspořádalvýbor
Fercl. Strejček, Fričova čítanka (192! a K. Kosík (1953) s př.edmluvou R' Grebeníčkové.

Literatura: o Fričor'i organizátoru almanachu Lada Nióla J. Vlčck, Několik kapitolek
z clěj in naší slor.csnosti (1912). M. Pohorský, Vývoj Fričovy pol it ické poezic v Č. t it. lgs+.
L. I(losor,á, J. \r. }.rič a české divadlo, Divadlo 1954. o Pamětcch psali v ND 1913 H. .Iraub

aJ. Heidler. Výkladu pol it ické i l i terární činnosti je věnován sborník statíJ. V. Ir ič a demo.
kratické proudy r' česi<ó politice a klrltuře ( 1856) . K' Kosík, Česká radikální demokracie ( 195B) .

FRYČÁJ Tomáš (I. 7 , 1759 v Kelči - 28. 6. 1B39 v obřanech u Brna). Syn řczníka' stu-
doval na gymnasiu r, Lipníku ('J.H.A' Gal lašem). Kněz v obřanech u Brna (od r. lBi9),
příscdící (ascsor) brnčnské biskupské racly.

Upravi l  a vyclal sbírku.f . H. A' Gal laše Múza moravská (2 díly' 1B13' 1B25). Kromě nábo-
ženských p.i511i 1'yšla knižnč ortograf a neb prauidla praao|isebnosti morau.sko-slouanské řeči .. . ( 182 0) .

FUI{CH Vincenc (B. B. 18l7 v Krasonicích u Telče - 5. 1. 1864 ve Vídni). Syn hospo-
dářského úředníka, vystudova1 gymnasitrm vJihlavě, filosofii v Brně, právav olomouci (1841).
Úřcdníl. r. ťrčtárnách růzrrých podniků vc Víclni, nakoncc v ťrstřcdní účtárně pro ústavy komu-
nikační. V r. 1B4B odsuzoval každou revoluci a ve víderiském prostřcc1í nárocnostr.rě zvlažně|.

Přispíval do livětů (po prvó 1B,t1)' Čcské r'čely' Týcleníku, Časopisu Českóho ttuzea (zde
Písl"rč |ostýnské), clo kalencláře Kolcda, do almanachtr Kytice a Perly čcské, ale mnoho z jeho
tvorby zůstalo v rukopise. I'řekládal z němčiny, ruštiny (Puškin), srbštiny' italštiny, francouz-
štiny, anel ičtiny, nor.ořečtiny, clánštiny a švédštiny. - Knižně vyš1o z ve ršovaných prací:
Bá .sně(2S\ , . ,  1B43,  lB44) ;Písněaba lá r j z t 'ú!kyuherské (1B50);  - zp tózy:Bar tyaz luk1 QB4B) .

I]ásl.rěVi l .rc. I iurchavyšlyvKobrovčNárodníbibl iotéce (1B74). obsahujíibásnězru]<o-
pisu a krátkí.životopisrlý rrástin. - Vybrané básně s úvoclem a poznámkarrri vyclal K. Sr'obccla
l 'e Světové kr-r ihovně sv. 1303.

Literatura: \: '  K. Šernbera r 'Rodinné kronicc 186' l (nckrolog). K. Svoboda,Poznárnky
o  ž i v o tč  a  d í l c  \ ' i n c c n c c  l : u r c ha '  ČMNI  l 9 l 7 .

GALLAŠJoscf Hcřman Agapit (4. 4. |756 v Hranicích - 14.2.1B40 tamže). Syn sochaře
a íezbátc, stucloval gvmnasium v Lipníku nad Bečvou, v olomouci bohosloví, ktcré opustil,
aby mohl stlrdor'at umčleckou akademii. Nedokončilji, stal se vojenskýrrr ranhojičem. R. 1791
oslcpl a žil ve výslužbč v Hrarricích.

Pi.ispíval clo Prvotin pěkných umční, Rozmanitostí' Čechoslava, němcckého časopisu
Hyllos aj. verši i prózou r4astní i přeloženou (trlavně z GeBnera).
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Sbirku Múza morauskó, a patero odděleních obsahující duthoaní, mratlní, polní, ueskoobčanské
a staroulaslenské hanácké písně vydal T. Fryčaj (2 díly' 1813, 1825). Ifuihu Valašiu kraji přerou-
ském, prauí Arkadoaé moraaští, jejich posuótné hory, ob1čejoué a ntírodrí písně otiskl K' Kadlec l 906. _

Výbor z próz Romantické poaídk1vydal B. Slavík (1941' s doslovem).
Literatura: o pozůstalých rukopisech jeho K. Šmídek., ČMM lB77. St. Souček v Čn,nu

1903 a v Časopise mor. zeÍ|7. m|lzea 1907-1910. B. Vybíral, Příspěvky kpoznáníživota aptáce

J . H . A . G a l l a š e  ( 1 9 { 1 ) .

HAJNIŠ František (31. 3. l8l5 ve Vamberku - 27. |,2. lBB5 v Praze). V Rychnově
n. Kn. vystudoval gymnasium, v Praze lrlosofri a práva (1B39)' poštovní úředník v Praze .

Přispíval do Květů (po prvé 1B34), Vesny, Lumíru, do sborníčku Paleček. - Re<ligoval:
Paleček, milouník žertu a prazld1 (1841-1B.l3, spolu s F' J. Rubšem a V. Filípkem). - Knižně
vyšIo z Veršovaných prací: Trnk1 QB4I); Kopřiuy (lB53); Krotké znělk1 (tB59' pod pseudo-
Írymern Fr. Zdobnický).

Literatura: Fcrd. Censký v osvětě 1886'

HANKA Václav (10. 6. 1791 v Hořiněvsi - 12. 1. 1861 v Ptaze). Syn hostinského'
gymnasium studova] v Hraclci Králové, fiiosofii v Praze (ocl r. 1B09)' kde poslouchal soukromé
slavistické přednášky J. Dobrovského. V 1. lB13-1B14 studoval ve Víclni práva, pomáhal
F{romádkovi v redakci Vídeňských novin a Prvotin krásného umění, seznámil se s Kopitarem
a jeho prostřednictvím s jihoslovanskou poezií. Po návratu z Vídně pokračoval ve studiích
a věnoval se literatuře. R. 1Bl7 wstounil s nálezern tzv. Rukopisu králol'édvorského. R. lB19
se stal úředníkem Črského muzea... iazt spráVcemjeho l iterárních sbírek (knihovny a ar.
chívu), o jejichž obohacení se velmi zasloužil. od r. lB48 přednášel na universitě staroslo-
věnštinu a rrrštinu.

Přispíval do Prvotin, Puchmajerových almanachů, Krameriusových Vlastenských novin'
Časopisu Českého rrl;tzea, Čechoslava, I(roka, Jindy a nyní, Květů, Památek archeologických
a Abhandlungen.- I(nižně vyšlo z ve ršovaných praci: Duantictero písní (2 sv., 1B15, 1816;
lB19 a častěji jako Písně) ; - z překla dů': Proslonárodní srbskó mtiza do Čech přeaedenti (1817) ;
Gef3nerou1tlfu\(|BI9);Krakouia|ganebPisněruirodnípzlské (1B35,2.vyd. 1851); IgorSuatoslaoič,
.HrdinskjzpěuotaženíprotiPoloucům(1821);-zprací odborných:. Prauopisčesk.ú(1B1?;9'vyd.
1849); Mluunice jaz1lka polského (1839) ; Mluanice čili Soustaua českého jaz1ka podle Dobrotského
(1822); Počdiful posuátného ja4lka slouanského (1846); Počátk1l ruského jaz1lka (1850). Edice:
Starob1lá skládtÍni (6 dílů' 18l7-1823; obsáhly vydání ncjvýznamnějších památek 14. a 15.
stol.: Alexandreis' skladby Hradeckého a Svatovítského rukopisu, Tristram, Mastičkář, Pod.
koní a žák, Májový sen aj.; t. IB24 dodatečně rkacleček), řIusova Dcerka (lB25); Jiřího
Strejce Ža\tny (IB27); Sbírka nejdávnějších slovníků latinsko-čcskýclr (lB33); Všehrdovy
I(rr ihy devatery (lB{1); Dal imilova kronika (1B49) ;Ji řího Volného Veselé písně (1822).

Hankovy Písně a Prostonárodní srbskou múzu vydal Jan Máchal v Novočeské knihovně
(191B)..}eho korespondenci se slovanskými vědci V. A. Francev, Pisma k V. Gankě íz slav.
jrnskich zemel (19c5), korespondenci s Dcbrovským A.J. Vréátlro' ČČN,r tszo,

Literatura: o jcho žil,otě a činnosti E. Sojka v krrizc Naši mužové (1862). o Hankovi
básníku.}arr Máchal v úvodu k r,rydání Písní (1918)' o písni Moravo, Moravo a jiných jeho
písních znárocnělých Fr. Homolka, Rozšíí.ení písní umělých mezi l idem českým, ČL l9l l .
St. Souček, Dvě pozdní mystifrkace Hankovy (1924). Fr. Ryšánek, Kyrilské a jiné přípisky
v rajhradskérn N{artyrologiu Ador,ě - padělky Hankor,ry, LF 1953. Literaturu o řIankově účasti
na RKZ ý1z tarrr.

casoplsu
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HANKE z l{ar.rkenštejnaJan Alois (175l v Holešovč - 1806 v Prostějově). Zpr.ruhospo-
dářský úřeclník' ctitcl Sonne n|elsův, krrihovriík univcrsitní kniho'r,r'ry v o]omouci (I777 -I791) '.
kde vyučor.al i česliómu jazyku.

Knižnč vyšIo Eni1fehlung der bdhntischaz S|:rar.he und Lileratur (Doporučení české řeči a lite..
ratury, I7B3); Bi'bliothek der miihrischen Staatskunda (l}ibliotéka morai.ské státovčcly, 1786); Roz_
mlout'áttí o z]ilazení roboj /nnské u :IIorat,ě mezi dtotuna hos|ndáři ntorauskj,ma (1787); Slauenka fiit.
die slauische ceschichLe, Staatskunde, Natur11escltichte und Phi,bso1ňie nlit besonderer lliicksicht atf Bah*
zerz (Slar'ětrkzr pro s1ol.anské dějirry, státověclu, 1lřírodopis a filosofii sc zvláštrrím ohlcclcm na
Čechy, IBO1.); Versuch eittcs PLanes iiber die Leichteste ad niitzlichste Lcbart der bóhntisc|rcn S\rache ntti'
Literalur (Pokus o návrh ncjlepšího a nejužitečnč.jšího způsobu, jak učiti čcskómu jazyku a litc-
ratuř.e, 17B2).

I,iteratura: Fr. Kože]uha ve Zprávč reálky v Prostčjově lB94. Fr. Vi' Jurek v čas. Ko.
menský 1BB4.

HANUŠ Ignác Jan (2s. 1 1. IBI2 v Praze - 19. 5. 1869 tamže ). Vystudoval gymnasiuml
a filosofii v Praze (lB31)' člcn řádu premonstrátského, z něhož y!2|.''ystoupil a studor'al prál'a'
(do r. 1835) a složil doktorát z f i losofie ( l836). Profesor f i losofie ve Lvor.ě (od r. 1B3B)' v olo-
mouci (od r' 1847) a v Praze (od r. 1B.t9). Prolisury však pro hegcliánství zbaven (1852)
V 1. 1860-1869 knihor.ník unir.crsitní kr.rihovny v Praze.

Redigoval Die neue <eit (1B4B); Hololnoucké proslonárodní nouin2 QB1B-1B49 s Helceletem) ;
Kritische Blatterfar Literalur ttnd Kunst (1B5B). - Knižně vyšlo z prací odborných: Literalura
příslounictuí slounskéIrc... (1B53) ; Děua, zlaíollastí boh1ně pohanskjch Slouanů (1860); Bájeslounj ku_
lendtíř slouans|tj (1860) ; Nóstin báječnj,ch futtostí BábL a Děda... (l864) ; fiuot a působení F. L' Čela-
kouského ( 1B55) ; Literdrní působení Jos, Dobrouskéhc (l 867) ; Dodaulc1 a doplií|.q k Jungtnannouě Historit;
Iiteralurlčeslcé (1869-1871); RozborJilosofeTomtíšezeŠtíuúho (1B52); Malj, ujbor ze staročeské lite_
raturyl (1863) a nčkolik spisů filosofických a filoiogických psaných česky i německy.

Literatura: Soupis prací sestavil T. Novák ve Věstníku biblio3rafickém 1B72. Životopis

J. Božr:k v osr,ětě 1911a l9l2 
" 

ČČu l92?' 19]. l , 1927. o studi ich národopisrlých.J. Horál i
v Čs. vlastivčdě (2. sv., 1933).

HAŠTALSKÝ J. Slavomil viz VÁVRA Vincenc.

HA\/E,LKA Matěj (5. 5. 1809 v Žitétíné, okrcs.}ičín - 19. 6. 1B92 v Praze). Gyrnnasiurn
vystucloval 1' Jičínč, fiiosofii a práva v Praze. Úředriíir při různých magistr1rtcch (Mírovicr:"
Dobruška, Nymburk)' pak při s.oudu v Rakovníku a Písku. od r. 1863 vysoký úřeclník při
obchodním a od r. l867 při zemském soudu v Praze. V r. 1B' lB a pozdčji někol ikrát poslanceIn
v zc-mském sněmu a v říšské radč' stoupcncc politických názort3' Fr. Palackélio a F. L. Riegr:r-
Měl Írčast na založeni Právnické jcdnoty.

Přispíval do Čcchoslava, Časopisu Českého muzea! Květů, Poutníka od otavy aj., pozdčji
do časopisů právnických' čcských i němccký.ch. - Knižně vyš|y Vojanské |,ísně (1851); Básně
(soubor vcršťt v Kobror.ě Národní bib]iotóce , 1873, s životopisenr asi ocl Fr. Zákrejse).

Literatura: Čcská včcla lB7B.

HAVLÍČEK Kare l  v i z  s t r .  5 l4 -541.

HEIMBACHER Filip (7. 10. 1765 v Praze - 23. 12. 1796 tarnže). Syn úředníka (kancc-
listy), r,rystudoval akademické gymnasium v Praze' od r. 1786 policcjní komiseř na Novém
Městě v Praze.

Napsal nebo přeložil 14 her, jež tvořily část repertoáru českého divadla. Knižně vyšlo
z pře kiadů her: Jan Dolínskjl (1793; provoz. 2.9. |792; z E. Schikanedra). ostatní hry
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(Mírovice'
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ít poslancern

a F.  L.  Riegra-

otaly aj., později
pístě (|B54); Bdsně
Zákrejse).

riředníka (kance-
na Novém

Knižně vyšlo

znárne jen z názvťt,:' Hrabě Waltron aneb Subordinace (provoz. 3. 6. |792; z H, F. Móllera);

Josef a bratři aneb Sedm hubenjeh let u Eg2ptě (provoz. 5. B. 1792); Čarodějné zrcadlo aneb ohniuj,
meduěd R1lbrcoula u Krkonošskjch hortích (provoz. 2l. 10' |792; do Čech lokalizovaný překlad
'z E. Schikanedra) ; Maškaráda u serailu aneb Velkj, loa na r1lb1l (provoz. 1. 1. 1793 ; snad původní hra).

HEKFrant išekV lad i s lav  (11 .4 .  1769vDobrušce _4.9 . lB47vLetohradu) .  Synkupce,
.vystudoval v Praze gymnasium a filosofii (l7BB). Kupec v Dobrušce, kterou r. 1B23 opustil pro
;spory s církevními úřady a kde přišel neštěstím o majetek' a pobýval v různých městech s růz-
ným zaměstnáním (Janské Lázně, Letohrad, Litomyšl)' V 1. 1B40-l84l a lB44-l846 žil
v ochranově, kde pořizoval z bratrského archívu nčmecký ýtab a lyučoval češtině.

Přispíval do Krameriusových Vlastenských novin, Puchmajerových almanachů, Víden.
ských novin, Prvotin, Palkovičova Týdeníku, Nového kalendáře tolerancí' Rozmanitostí,
Knihy zlaté R. I(rameria, Dobrozvěsta, Čechoslava' Večerního vyraženi, Květů českých,

Jindy a nyní. - Knižně vryšIy verše Řídí-li se suět nou1lm rokem? (1816); - ptóza wlikj) pdtek
(  1 820 ) .

Sebrané spisy Fr. Vl. Heka r,ydalJ.Jakubec v Novočeské knihovrrě (3 sv.' l917-1924).
V třetím svazku je vlastní životopis Hekův, doplněný Jakubcem do konce }{ekova života, a li-
tcrárněhistorický a jazykový rozbor jeho tvorby. Tam i ostatní literatura o Hekovi. Dopisy
',F. V. Hek píše synovi.. r'ydal J. Dostál ( 1940) . J. Johanides, Příspěvek k životopisu F. V. He-
ka, sborník Hradecký kraj, 1959.Je hlavní postavou Jiráskova románu F. L. Věk.

HELCELET Jan (2. 1. 1812 v Dolních Kounicích - 19. 2. 1876 v Brně). Gymnasium
.a filosofii studoval v Brně, medicínu ve Vídni a v Paclově (do r. lB39). Nemocniční lékař
.v Brně, od r. 1841 profesor přírodopisu na universitě v olomouci, od r' 1B50 profesor na tech.
nice v Rrně. Účastnil se poiitického žívotav r. 1B4B i pozdějijako redaktor a poslanec.

Redigoval Selskénouin1 (1BaB) ; Prostowirodníholomouckénouin1 (1B4B-1B49sI.J. Hanušem);
kalendář Koleda (1'B5| -1B5B).

I(orespondenci a zápisky vydalJ. Kabelík (1910). Dopisy otce synovi Fr' Hrubý (1932).
Literatura: J. Lelek, K románu B. Němcová aJ. Helcelet (1921). o vztahu k Němcové

.L. Svoboda ve sbor. Přátelský kruh B. Němcové ( 1946) .

HNĚVKOVSKÝ Šebestián ( l 9. 3. 1 7 70 v Žebráce - 7 . 6, IB47 v Praze) . Syn chalupníka
a havíře, studoval gymnasium v Berouně a v Ptaze, kde vystudoval i filosofii a práva (1 795) .
Úred''ík městské správry (rac{ní) v Plánici u Klatov, pakv Žebráce (lB05-l826) a konečně
starosta (purkmistr) v Poličce. od r. l836 žíIv Praze.

Přispíval do Puchmajerových almanachů, České r'čely, Květů, Věnce, Časopisu Českého
.'íÍIr:zea. _I(nižněvyšlozpoezie:. Bósnědrobné (1820) ; Děuín.Bóseňsměšnohrdinskdadaanúcti
.zpěoích (lB05; druhé vydání, 1829, s označením Báseň romantickohrdinskó a osmnócti zpěaích);
.eposVáclaa (lB37) ; Noaébósnědrobné(|B41);DoktorFaustQBa!;-zdralrrat:Jaromír (1835);
.Námluu2uKoloději (1839) ; -zptacíodborných:.,( lomfuločeskémbósnictuí,zuláštěpakopro-

zódii (IB20\,
Děvín lrydal Ferd. Strejček ve Světové knihovně č' 465. Autobiografii Hněvkovského

.'otiskla R.Jelínková-Doubková 
" 

ČČu 1905, l906. Ukázky z korespondence uveřejnilJ. Štast-
:nýve Výročnízptávé gymnasia vPraze II (1908).

Literatura: J. K. Tyt, Pomněnky z hrobu nejstaršího Čecha v Květech lB47. K. Sabina,.Vzpomínka 
literární (Vybrané spisy sv. 2., 19|2). Častým předmětem studia byly Hněvkov-

;ského balady:A. Procházkao Vnislavu a Bělev LF 192t a v ČMF 1929; B. Václavek a R. Sme-
.ťana, České světské písně zlidovělé (1955). o Děvínu J. Vlček, První novočeská škola básnic-
&á (1896). A. Procházka v LF 1908 a 1910. o Faustovi K. Svoboda v ND l9l8.ostatní hry
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HOLLI{ANNJosef (1. 4. 1802 vJičíně - 12. B. 1B50 tamžc). Gymnasium studoval vJi.
číně, filosofii a ptáva v Praze' Pro účast při studentských nepokojích byl oclveden k vojsku, vy-
placen otcem, dokončii práva ve Vidni. ÚtedrIík (kancclista) krajského ťrřaciu v Jičíně. Byt
pod stálým poiiccjním dohledem.

Přispíval clo Čechoslava. - Knižně v.všly překlady veršem: ossianouy btisně (|B27); Pkcií
posledního skotského barda. Btiseií... od W. Scolla (1836); v próze: z van derVe]da Guido; Čarounice,
Hiorba (lB2B); - divaclelní hry: Sázka; /krocení podagr-y (1B45, obě jako l. sv. Původních'
dramatických her).

HROMÁDKoJan Nep. Norbcrt (2B. 5. l7B3 v Hrochově l-ýnci - 30.4' 1B50 ve Vídni).
Zprvu soukromý učitel češtiny' od r. 1B0B na reální akademii vc Vídni a od f. 1Bl l (clo r. 1B49)
pro|csor české řcči a literatury na vídeňské unir'ersitč.

\/ydával: C. k' Vídeňské not,iry (1813- lB1B) s příiohou Prt,ctitt1 pěknjch umění neb Liternt
příloh2... (1B13-1B16), Pruotin1 pěkých umění aneb Vídeiíské učené nouin1l (lB17) .

Literatura: J. Jakubec, Slovesné prácc ve Vícleňských novinách 1813..., LF 1916.
J. Heyer, První české noviny ve Vídrri a jejich vydar'atel, Dunaj 1934. V.Jirát, Deutsche Vor.
Iagen zu einzelnen Beitrágen dcr Prvotiny, Gcrmanoslavica 1931-1932 M. Hýsekv LF 1936.

HŘÍB Václav Františck (24. 2. 1760 v Hl insku - 21 . 2. 1827 r ' Brně). Přednosta městské
správy v Hlinsku' pak úředník na panství hr. Kinského, oficiál zcmské účtárny v Brně. Přispí-
val do PraŽských novin, Prvotin, Črchos]ava'

L i te ra tura:  K .  V .  Adámek v  ČMM lB99.

HUKAL Josef ( l6. 3. |79+ v Bystř ic i u Bydžova - 2. 6. 1867 v Táboře). Fi losofi i  a ptáva
vystudoval v Praze. Vl. tB27-1B41 byl úředníkem při magistrátu v Klatovech' kde vyučo-
val čcštině. Později byl ťrředníkem v Litoměřicích (dor. 1B50) a konečněvTáboře (od r. 1B55)-

z HYĚzoy Jan viz MAREK Jan Jindřich.

HÝBL jan (3. 9. 1 786 v České Ttebové - 14. 5. IB34 v Praze). Jeho rodiče měli krupař-
ství. V Litonryšli r'ystudoval gymnasium, v Praze filosolri, stal se korektorcm r, něko]ika tiskár-
nách (především v tiskárnč B' Haase)' vypomáhal v redakcích různých časopisů. Nějaký čas
redigoval Schón|eldovi jelro Poštovské noviny.

Vydával a redigoval časopisy většinou z německých upravené: Českj lidomil (1810) ; rRoz.
manitosti. Sbírka ušeho užitečného a obueselujícího k zšlechtění srrlce, u1broušení rozumu a obueselettí
rysli (1816-1822 nepravidelně); Nouj toleranční posel pro katolík1 a euangeLík2 aneb Ntirodní kalen-
dář (|BI7 -|B19) ; ÍIyllos, ntirodní časopis loučtjícího a obueselujícího obsahu ,.. ( 1 82 0- 1 82 1 ) ; Jindy
a n.1ntí nebo Sbírka obrazů paměIihoclých oscb, uěcí a příběhůu z minulosti i přítomnosti s přifojetým !o-
psánítn a jínjm rozmaniýnz u1prauouťLním (IB2B-1B3l). - Knižně vyšlo z prací odborných:
Historie českého diuadla 0d počátku až do n2nějších časťl (1816; původně jako předmluva k Abelí-
novi) ; - z ptózy : Nešťastná {ttzanka aneb StrašIiaé ndsledlry malé nepatrné 1loklís@ (lB19) ; Po.
učné a kratochaílné historie o strašidLech (1820) ; - z překladů: z F. A. Pabsta Kronika nejnoaější
a uěrnó posellt1ně starožitttáho a not'ého národu če.ského (1. 3. díl 1B09-1BI2,4. díI IB27); zK.
Schmidta Hodnj, Fridolht a bezbožlý Dětřich (1834') aj.; z J.Zschokkeho Abelíno, uelikj zbojník
(1B16' s přcclr lr luvou Historie českého divadla...; provoz. 19.2. 1815) ; z J. Krrna Ch1trou-
šek (1819; provoz. 10' 10. 1824) ; z Kotzebua Husité tt Naumburku téta 1152 (1819; provoz.
29 .3 .1B29)  a  Srnec  (1833;  provoz .17 .2 . IB33) .  -  Uprav i l  avyda l :  Pa lečekobsahupoučného,
o|'lrtLudilého i žertouného k užitečnémtt a obrcselujícíttu čtení (1834).

FIumorcsku Justjnčilt ntistrot:skj řrzs vydal ve Sr'ětové knihovnč č. 1286 a Palečka tamže
č. 1 361 Ferd. Strejček (s úvody) . Historii českóho divadla r.ydal r. 192 1 Viktor Nejedlý.

Literatura: Ž
Fcrd. Strejček v 1
časopisů, C. i i t .  1|

CHLÁDEKJ
r.  1759),  doktor te
ženských knih.
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studoval vJi-
k vojsku, vy-

uřadu vJičíně' Bytr

bdsně (1827); Píseřť
Gui'do; Čarounice

l. sv. Původních

4. lB50 ve Vídni).
r. l8l l  (dor. lB49)

unžní neb Líternt
7) .

1813.. . ,  LF 1916.
Deutsche Vor-

Hýsekv LF 1936.

Přednosta městské
v Brně' Přispí-

Filosofii a práva
kde vyučo-
(od r. I 855) -

mdiče měli krupař-
v několika tiskár-

' Nějaký čas

(1B10);  ňoz.
ítztlmu a obueselení
aub Ndrodní kalen-

-1821); Jindy
s připojenj,m po-
odbo rných  :

k Abe]í.
(1819);  Po-

Kronika nejnouějšt
díI lB27); z K.

tlelikj, zbojník

J. Knna Chltrou-
(1819; provoz.
obsahu poučného,

a Palečka tamže

Literatura: Životopis A. Rybička v Předních křisitelích (2. díl' 1BB4). o Rozmanitosteclt
Ferd. Strejček v Topičově sborníku 1916/1917. M. Heřman, Příspěvek ke studiu Hýblových
časopisů, Č. t it. tgss.

CHLÁDEKJiljí (25' B. 1743 v Praze - 29. l. 1806 tamže). Strahovský premonstrát (od
r. 1759)' doktor teologie a profesor bohosloví na pražské universitě (od r. l77B). Cenzor nábo-
ženských knih.

I(nižně vyš|o: Počátkoué opatrnosti pasýřské neb krátkó naučení,jak b1l se pasýřoaé duchouní u pouo..
ldní suém chouati měli (3 díly' 1780-1781)i Naučettí kratičké, kterak b2 se mělo dobře mluuiti česky
a psdti (1795).

CHMELAJosef (1B. 2. 1793 v Třebíči - 28.2. IB47 v Praze). Jako vyučený tkadlec vy-
studoval gymnasium a filosofii v Praze (1Bl5). Profesor latiny a řečtiny na gymnasiu vJičíně
( r .  18 l9) ' vHradc iKrá lové(odr .  1820)  aodt ' |B42 naakademickémgymnas iuvPraze .

Přispíval do Rozmanitostí, Pražských novin, Kroku, Časopisu Českého muzea (zde pře-'
klad Fedrových bajek), Květů. - Redigoval a vyda|: Almanach aneb Nouoročenka (|B23 a 1'824;.
první spolu s V. K. Klicperou). Denice aneb Nouoročenka na rok IB25 (společně s F. L. Čelakov.'
ským). - Knižně vyšly vcrše Bajfu pro dítful (2 díly, 1B1B, lB2 1); překlady divadelních her:
z Kotzebua Johana z Montfokonů (IB20); (rnatek nad zmatek (iB20) ; z GeBnera Knížata mezi pas^
tj)ři(lBzI);(auržen,j, s2n (lB2l); prózyvanderVelda Garuod,(latohuězd(IB27, pod jménemJos.
Třebický).

Literatura: Životopis Chmelův napsal A. Truhlář v ČČtu 1BB2 a Fr' J. Rypáček
v ČIr'lu 1B93.

CHMELENSKÝ Josef Krasoslav (7. B. 1800 v Bavorově - 2. |. 1839 v Praze). Syn
učitele, studoval gymnasium v Č. Budě;ovicích společně s Čelakovským a s Kamarýtem.
Y Ptaze studoval filosofii a ptáva (do r. l B25) . Soudní úředník v Praze, olomouci aj .

Přispíval do Časopisu Českého muzea (např. Slovo o kritice, lB37)' Čechoslava, Vlasti-.
mila (zde např. Růže p|ané z Moravy a Slezska' 1840), do České včely (hlavně divadelní.
recenze), Poutníka slovanského, Květů, Časopisu pro katolické duchovenstvo, Denice (např.
Polní kvítí z Moravy a Slezska, 1840). - Vydával almanach K1ltka. Dar uměny a zpěvu na
rok... (1836-1838) a redigoval Věnec ze zpěuťl ulastenskjch uuiý a obětouanj díukdm alastenskjtt
( lB35 a 1836; 1837-1839 jej redigoval Fr. J. Škroup). - Knižně vyš|y: Bósně (1823); -
zpěvohry Dráteník (1826; provoz ' 2. 2. 1826, s hudbou od Fr. Škroup a) ; o ldřich a Božena (1B2B;
provoz. 14. 12. |B2B s hudbou od Fr. Škroupa); Libušin sňatek (|B32); - z překla d:ů Kouzel..
nó flétna (lB25).

Vybrané spisy Chmelenského vyšly v Kobrově Národní bibliotéce (1B70). Faksimilované.
vydání Dráteníka vydala Hudební matice Umělecké besedy (19:6). Dopisy s Čelakovským
jsou v Korespondenci a zápiscích F. L. Če]akovského (1907-1933), s jinými, zvl. s Vinařic..
kým, v Čvna tgto 

" ČČu tgts.
Literatura: Fr. Bačkovský v Akademických listech lBB0. o kritikovi divadelním a literár-'

ním M. Hýsek v článkuJungmannova škola kritická, LF 1919. o kritikovi hudebním o. Hos-
tinský ve studii Fr. Škroup, osvěta 1BB5, aJ. Kamper, Hudební revue 1909. o pobytu na
Moravě Fr.J. Rypáček' Hlídka lB99. o některých stránkách jeho verše J. Nováková v knize.
Indické rozrnčry v českém básnictví (1953).

CHOCHOLOUŠEK Prokop (1B. 2. 1B19 v Sedlci u Sed]čan - 5. 7. 1864 v Nadějkově).
Syn ševce, studoval gymnasium v Praze, r. 1837 odešel do ltálie, v Padově začal studovat
chirurgii, r. lB39 se vrátil přes Dalmácii a Bosnu do Prahy. Studia nedokončil a věnoval seNejeďý.
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i i t:ratuřc. ŽiI střídavě v S:.Jlci a v Praze' kclc ocl r. 18.16 zůstal trvale. V r. 1B4B se účastni l
politickélro života na stranč radikálních demokratů jako redaktor pokrokových listů a vycla.
r.atcl letáků. Po kratší r'yšeti.ovací vazbě by1 propuštčn, ale zůstal u policie v podezřcní.
V r '  1851 jako redaktor Pražského večerního l istu byl opět Zatčen. Po propuštění ži1 v Sedlci,
r. 1B55 odjel k svému bratru clo Polska na statck IJorní Bystřice (u Tarnova), ale byl Zde inter-
nol'án. R' lB59 mu b1.lo clor-oleno r.rátit se clo Čcch, ži1 v Sedlci pod policejrrím dohledem až
.do r ' l86i. Tchdy sc vráti l  do Prahy k redakční práci.

Př ispíval clo Vlastimila (po prvé lB.11)' Kvčtů, Poutníka (Zapol,a), Vesny (r 'ídeňské),
Lumíra, Rodir.rr.ró kronilry' Slovanských besed a do novin, ktcré rcdigoval. - Rcdigoval:río-
.coztrkoL čili Panětihodltosti přeaeLil;ého města Kocourkoua a ob1;,ate Lti jeho (1816-1848); Pražskj uečerní
l ist (1B49-185t). Byl v reda]<ci l{.orrst itutione1le Al lgemeine Zettung (1B.lB), Casu (Krásově'
1861), Hlasu (oc r. 1862) a kalendářc Lípa čcsko-morar.ská (1862-1864). - Knižně
vyŠ|y próz,y: Temflr i ř i  u Čecltt ich (IB+3) : J i ř ina (|816l Palreřík (1B47r: Pan Šimon z Vrchotic
(lB+7); Křižáci (1B+9) ; Priuitan, ktnet staro|ražslíJí (1855) ; Jih (3 sv', 1862 a 1863; zde dříve
vyšlé povídky Černohorci' Hajduci, }Iarambaša, Zabynutí Suly, Polc Kosovo' Harač,Žena
.černohorská aj ').

Scbrarré spisv Cl-roclro1o..rškol'y (pokoušcl se o ně marně autor v r. 1847 a 1852) vyšIy
u Kobra r. B svazcích (l866-1868) a v l5 svazcích u Bursíka a Kohouta (19c0-1901). l l trmo.
resky a satiry vydal Fercl. Strejček vc Svčtové knihovnč č. 1529..|ednotl ivé povídky vycházely
.samostatně i pozdč:ji, nejčastcji Templári v Čeclrách a.|ih. Jih byl přcložen do srbštiny, slo.
r,'inštiny a ruštiny, r.rélrteré poi'íclky do polštiny a lužičtiny.

Literatura: o Chocholouškovi psal někol ikrát jeho přítclJ. Neruda (v Hlase B. a |3.7.
1864, v Národrtích ]. 1876 č. 32{, v Humorist ických l istech 23' B, 1879). o Životč B. Čcrmák

.v Kvčtech 1B92. K. Dobeš v edici l(do je (19+9)..f. Vlček, P. Chocholoušek. Březnový obrat
r '  1B4B a l i teratura česká, Den 19CB (dnes v ]<nizc Kapitoly z dčjin české l itcratury, 1952).
o výslechu P. Chocholouška na Hradě pražském r. 1B4B J. Vol iv Topičor'ě sborníku 1922.
o jehoJihu.]. Mácha1 v Rozpravách f i]ol. lB9B a NI. Řepkor'á v Č. l i t . 1954.

JABLONSKÝ Boleslav (vl. jm. I(arcl Eugen Tupý; 14. 1. 1B13 v Kardašově Řečici _

27 . 2, tB,E| v Krakově). Syn m1vnáře, vystuclova.l gvmnasium v Jindřichor,ě Hradci, filosofii
v Praze (1B34)' vstoupi l do řádu premonstrátského, z něhož však vystoupi i (1B35)' studoval
právaa včnoval se l i teratuře a ochotnickému dir 'adlu. Do tóto doby spadá jeho láska k dceři
nakladateleJ. H. Pospíšila Mari i .  Na naléhání rocl ičů vstoupi l znovu do kláštera (1B3B) a vy-
stui ioval bohoslor'í (181.1). Kaplan v Rador.r icích u Loun (1B43-iB47). od r. 1847 |arář
.v k]ášteře ZvěÍinci v Krakově' kde dosáhl mnoha církevních hodností.

Př ispíval doJi l .rcly a nyní a časopisů, ktcré rccl igoval. - Redigoval Kuěty (1837-1B39)
'a almanach Vesna (|Í}37 - 1839). - Knižně vyšIy Básně (s oddíly TÍí zlaté vlasy, Lásky boj,
Písnč mi1osti, Moudrost otcovská [v 2. vyd. jako Salomon], Básně drobné; lB+1,2. vyd. 1846
.a častěj i).

Vybrané básně vyšIy ve Světové knihovně č. 1061.
Literatura: Ecl..|elínek, B. Jablonský. Črta životopisná (iBB1). A1. Mattuška, ŽívotB. Ja-

b]onského ( l 886) . Antal Staše k, B. .Jab1onský a Sabina' Z|atá Ptaha 1902 (clncs v knize Vzpo-
mínky, 1929)'J. Pešck o vztahuJab1onského k Mari i  PospíŠilové v CR 1910 a v ND 1912.
M. Hýsek, Poznárnky k básním B.Jablonského, ČČn,l lg19.

JAVÚREKJosc| (1741 v Benešově u Prahy-1B19 tamže). Bcnediktýn z kláštera Sázav.
.ského. ředitel tamějšího kůru. Po zrušení kláštcra žil v Benešově. Hudební skladatel. -

I(nižně vyšel překlad z Fr. Fenelona Příběhoué Telenacha, s1na Ul1,,ssoua (2 díly, 1796,
77e7) .
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JENÍK zBrati icJan (6. 1' 1756 v Radvánově u M1' Vožice - 26. B. 1B45 v Praze)' Vy-
studova1jezuitské gymnasium a f i losofi i  vPtaze, začal studovatpráva, ale vstoupi l t.1774 do
vojska, s nímž v bojích proti Turkům a Francouzům prošel jihovýchodní a západní Evropu.

Jako setník opustil r. 1799 vojenskou službu a žíIv Praze' Sbíral a zaznarnenával historický a
folkloristický (hlavně písňový) materiál. - Vý'bor z jeho vojenského deníku a Bohemik na-
zva'dý Z mých pamčtí uspořádal a poznárnkarni opatřilJ. Polišenský (1947).

Literatura: o zápiscích Jana Jeníka z BratÍic v kr.rihovně Národního rn:u,ea Č. Zíbtt

" 
ČČNn 1897, 19c7 a 1909; rozsáhlou tuto pozůstalost popsal M. Novotný v Kuriosní rer'ui

1925. o J. Jeníkovi psal P. Sobotka v ČČv lBB0' několikrát Ferd. Strejček (Náš kraj 1934,
Český j ih 1936 aj.), Č. Zíb,t (ČČM, Věstník KČSN ls95, ČL l903). J. Pol išenský v SV 1950.
K. Dvořák v úvodu ke katalogu výstavy v Náprstkově muzeu (1956). Zde je také uvedena po-
drcbná bibliografie edic, stuclií i beletristického zptacování, z ntchž nejznámější je zpracování
Al. Jiráska (v F. L. Věku, v Písničkách a v Rozmanité próze 2) a E. Bassa (v Čtení o roce
osmečty ř i cá rém 1940) '  J .  N la rk l  v  CL  1960.

JIP.ECEK Hermenegild (13.4, LB27 ve Vysokém N{ýtě - 29. 12. 1909 tamže). Bratr

Josefa .f irečka, gymnasium vystudoval v Litomyšli, filosofii a práva v Praze ( 1B50) . od r. 1B54
riředník ministerstva kultu a vyučování, kde dosáhl vysokých hodností.

Přispíval v mládí beletristickými příspěvky do Květů (po prvé 1846), České vČely, Pout-
níka, Národních novin, Peret českých, později do Časopisu Českého rrL:uzea) Památek archeo-
logických, Časopisu Matice moravské a odborných časopisů hlavně příspěvky z právníďn
dějin. - ByI v re dakci Vídeňskélro deníku ( 1B50- 1B52) a redigoval je ho přílohu Vesna (IB52) ;
spolupracoval s redakcí Slovenských novin (1853-1861) a jej ich přílohy Světozor (1B5B až
1861). - Knižně vyšIo z ptózy: Nouej (IB53'); - drama Tajetnné psaní (IB52, provoz.
1B. 4. 1B52 ve Vídni) ; Spis1l ztíbauné a ro2praané (souborné vydání v Kobrově Národní bib1iotéce,
! 51'., 1876' 1878) ; - z ptací odborných : Sloaanské práuo u Cechtích a na Morauě (3 sv., 1863 až
1B72). Edice právi-rích památek českých Codex juris bohemici ( l5 sv', 1867-1B90).

Literatura: Fr. V. Vykoukal v osvětě 1910. K. Kadlec v Almanachu CA 1911 (nekrolog).

JIREČEKJosef (9. 10. 1825 ve Vysokém Mýtě - 25. 11. 1BBB v Praze). Bratr }Iermene-
gildaJirečka, vystudoval gymnasium v Litomyšli, filosofii a práva v Praze (1B49). od r. 1B50
úřec1ník v ministerstvu kultu a vyučování ve Vídni' kde dosáhl vysokých hodností.

Přispíval v m1ádí beletristickými, později odbornými (literárněhistorickými a filologic-
kými) příspěvky do almanzLchu Horník (po prvé 1845), Pražských nor'in, Časopisu Českého
muzea' Perel českých, Světozoru' osvěty, Č:rsopisu katolického duchovenstva, I{roku, Pamá-
tek archeologických i do časopisů německých. - Redigoval Pražské nooin1 (1B4B); spolupraco.
val s redakcí Pokroku (18aB) a Vídeňského deníku (1850-1851). - Knižně vyšlo z prací
odborných (kromě čítanek pro střední školy): Ntírodopisnj přehled krdloustuí českého r. IB50 (1850,
s podrobnou mapou) ; Aniologie z literatur3 čuké (3 díly: 1858-186I); Rukoaěť k dějindm lite-
ratr'tryl české dc kcnce X7III. uěku (2 dily IB75' 1876)' Edice: Jana Blahoslava Grarnat1ka
česká (1857) ; Paměti Vi léma hraběte Siavaty (2 sv. '  l866, 1868) ; Časoměrné překlady žalmův
Konerrského' Blahos]ava a Benedikta Nudožerského (1861); Rýmor,'aná kronika česká tak
řcčeného Dalimila (1877 1; Podkoní a žák (IB7B); Staročeské divadelní hry (1B7B) ; M. Brixího
z Licka Práva městská (1BB0).

Literatura : J' A. Helfert, Joseph Jireček, biographisch-historische Skizze (1BB9).

JoDLJan (2B. 5. 1791 v Kralupech nad Vltavou -2I.1.1869 tamže). Y Praze studoval
gyrnnasium, filosofii, práva a klasickou filologii. Pro|esor na rťúnýCh gymnasiích v Čechách
(Písek, Jičín, Litoměřice), ředitel gymnasia l'e Vojenské Hranici ve Slovinsku (18lB-1826),

(2 díly' 1796'
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pak pro|esor gymnasia v Brně (1827-lB49) pronáslcclovaný za vlastcl-rccké smýšlcní a konečně

v  P ra ze  ído  r .  1851 ) .
Přispíval do Lumíra. -Knižnč vyšIy Děje., národo. a mltnopistý obzor če.skoslouanskj,, čdslečně

i ušesloaanskj, (1866).

Literatura: Ijr. Sclruster, J' I(řest. Jotll Kra1upský' zapomenutý žák J, Dobrovského,

ČČlt tgss.

JUNGNI.\NN Antonín ( 19. 5. 1775 v Hud1icích - 10. 4. 1B54 v Prazc). BratrJose|aJung-
manna. V Prazc vystuclor'al gymnasium, filosofii a meclicínu (lB05). Lékař v Napajedlích
a v Praz'e, od r. 18l1 profesor porodnictví.

Přispíval do Kroka' Časopisu Českého ÍÍ|L:zea,Jindv a nyní. - Knižně vyšlo z prací od.
borných : Úuod k babení (IB01); Unění babické (1BI4).

Litcratura: M. Navráti l .  Almanach čcskÝch lékařů 19l3.

JUNGMANN Josef viz str. 232 -254.

JUNGMANNJosefJosc|or. ič (13. B. 1801 v Litoměřicích - 24. 12. lB33 v Praze). Syn

JoscÍá Jtrngmanna, studoval gymnasium v Litoměřicích, filosofii a práva v Praze, úřcdník při
zemském soudu v Prazc.

Přispíval do Časopisu Ceského mL|'zea' Seskupil kolem sebe skupinu překladatelů, jcjichž
prací byla Sbírka por'ídek zábavných C. F. van der Vc1da (lB27-IB32), Knižně lryšlo z pře-
kladů: Únos ze serailu (IB30; autorství není zaručeno).

Literatura: Korespondenci J. J. Jungmanna vydala o' Votočková-Lauermannová
(1956' s úvodem J. Dolanského). J. Levý' Neznámá literární činnost Josefoviče Jungmanr.ra,
C .  l i t .  1957.

KALINAJosefJaroslav (9. 11. 1B16 v Novém Boru u Ccské Lipy - 22. 6. 1847 v Ptazc).
Syn cestmistra, studor'al gymnasium v Praze, filosoíli v Plzl'ri, práva, která nedokončil, v Praze
(od r. 1B37). Stucloval klasické i moderní jazyky, zvl. polštinu, ale i přírodní věcly a fi]osofii.
Zivi1 se soukromým rryučováním. V Budči pi.ednášel o jazyce a filosofii. Na jeho život i tl.orbu
působila 1áska k Vilemíně Wolfové' za kterou odešel r. 1B45 do Bělehradu, snacl také hleclat
zaměstnár.rí. Vrátil sc pi.es Pešť, kdc delší dobu pobyl uJ. Kollára, a Vídeň do Prahy (1B't6) .

Přispíval do Květů, České včcly, Vlastimila, ost unc1 West. - Přckládal z angličtiny (By-
rona), nčmčiny (Kleista, Hóltyho)' polštiny (Mickiewiczc). - Tiskem vyšel Kšaft (1842) ;
'(pěu o pouodni rohu 1845 (1B,t5).

Básnické spisy z pozůstalosti vydal I]r. Doucha aJan Vlčck (1B52) s životopisným úvodern
Pomněnky z krátké života poutiJ. J' Kaliny. Po druhé vryšly v Národní bibliotéce 1B74 péčí
Fr. Zákrcjse, po třetí péčí Fr. Frýdeckého ve Světové knihovně č. 1250.

Literatura: J. K. N{artínek, Zapomenutý básník, Klator.ské listy 1916. J. Pešek, Drobné
poznárnky k životopisuJ.J. I ial irry v Topičově sborrríku 1916-1917. Fr. I]rýclccký v CMF
1916 a r 'e Zvonu 1916'.]. \/. l ir ič' Naši předchůclcor.é, Ruch 1BB+. o 1iui inqr:ých příspěr.cích
v l(rolmusových Staročeských pověstcch J. Horák' Pi'íspěvky k dějinám literatury čcské, LF
1915. Be]ctr ist icky o něm psal E. Bass v knize Čtení o roce osmačtyřicátém (1940) aFr. Hampl
v knížce Čerr'ánky (|9+2). K básni Kšalt srov. i8. Václavek-R. Smetana, České světské písně
zl idor.ě]c! (1955).

KAN,IARÝTJosef Vlastimi] (2l '  1.1797 ve Velešínč na I(apl icku - 19. 3. 1B33 v Kloko.
l cc I r  u  T l iborn ' .  S i ' l l  p t .kaÍc  a  ro lníka .  s tudor .a l  tymttas ium r '  Č.  Bur lčjor i t . ích  1s1 '6|u  s  Čc la .
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lB33 v Kloko-
(spolu s Čela-

kovským a Chmelenským), filosofii začal studovat v Praze (1B17)' dokončil v Budčjovicích
(lB20)' kde vystudoval i bohosloví (1824). od r. lB25 kaplan v Klokotech u T'ábora.

Přispíval do Rozmanitostí, Čechoslava, Denice, Poutníka slovanského, Časopisu Českélro
rÍI|1zea' České včely, Časopisu pro katolické duchor'enstvo. - Knižně vyšly Smíšené básně
(|B22); České ndrodtú duchouní písně (2 díly, 1831, 1832) ; Písně u národním českém duchu (1833);
Pomněnk1l aneb Rjmouané propouědi nábožnosti, mraunosti a moudrosíi (1B34).

Sebrané světské a duchovní básněJ. V. I(amarý.ta q.dal jeho bratr František r. 1867.
Literatura: A. Rybička v Předních křisitelích (2. díl' 1BB4). o duchovních písních P. Váša

v Čt' 1ggz.

KAPPER Siegfried (2|.3. LB21 v Ptaze -7.6. 1879 v Pise v ltál i i). Pocházel z německé
židovské rodiny, otec byl podomním obchodníkem. Vystudoval gymnasium a filosofii v Praze,
medicínu ve Vídni (1846). Ve Vídni se stýkal s Vukem Karadžičem, studoval jihoslovanskou
poezii a českou literaturu, začal překládat z češtiny. Žil zpočátku střídavě ve Vídni a v Ptaze
a mnoho cestoval (především po Balkáně). Lékař ve Vídni (1B53)' v Dobříši ( l854-1860)'
v MIadé Boleslavi, od r. 1867 v Praze.

Psal nčmecky, překládal do němčiny (Máchu, Čelakovského, Jablonského, české, slovenské
a srbské lidové písně). - Přispíval do časopisu Lumír, I(věty, Světozor, osvěta a do časopisů
a almanachů německých, hlavně do ost und West (po prvé 1839 překlady českých a sloven-
ských písní), Sonntagsblátter (zde studie K. H. Mácha und die neubóhmische Literatur), alma-
nachu Libussa (zde překlad Máje r. IB44) aj. - Knižně vyšlo z poezie : České list1 (1846);
Gusle, ohlas.2 černohorské (1875) ; - z prózy Pohódk1 přímořské (lB73); - z překladn 4.!al
lidu srbského (2 sv., |B72, IB74).

Literatura: o. Donath, S. Kappers Leben und Wirken, AFSPh 1908. Týž v Kalendáři
česko-židovském l926-1927 a v Ročence společnosti pro dějiny Židn I%4 (též samostatně).

J. Ikejčí' Příspěvky kpoznání básnické činnosti S. Kappera (191l). Týž oknězíLazarovive
Sborníku f iIol. 1913.J. Kamper, S. Kapper, Kalendář česko-židovský 1924-1925.

KAVKAJan Hynek (27.4. |762 ve Ytáži u Písku - 2. 11. 1B39 v Nových Hradech). Farář
v Borotíně a vJistebnici (1821-1B30). - Př ispěl do Thámových Básní v Íečivázané.

KINSKÝ FrantišekJosef (1739 v Praze - 1B05 ve Vídni). Hrabě, studoval práva, pií-
rodní včdy a matematiku, vstoupil dobrovolně do vojska, kde dosáhl vysokých hodností.
Věnoval se vojenskému školství a otázkárn výchovy především mladých š]echticů. Ředitel
vojenské akadcmie ve Vícleňském Novém Městě. Měl účast při za|ožení Učené společnosti.

Knižně vyšly: Erinnerung iiber einen uichtigen Gegenstand aon einem Btjhmen (Připomenutí jed-
noho Čecha k důležitému předmětu, 1773; Allgemeine Prinzipien zur ffintlichen, besonders ]vIitit(ir-
erziehung (obecné zásady veřejné, zvláště vojenské výchovy, 17B7).

Literatura: Nekrolog Kinského je v Abhandlungen 1B05. T. Burian v článku Český jazyk
ve vojenské akademii v Novém Městě za Vídní, ČČM 1B44. Ferd. Čenský v článku K dějinám
řeči a literatury české v 1B. stol., osvěta iB76. J' Dvorský, Český apologeta, generál Fr.J. Kin-
ský, pedagog filantropismu (1931).

KLÁCEL František Matouš (7. 4. 1B0B v České Třebové - 17.3. 1BB2 r ' Bejle Plaine
v Severní Americe). Syn obuvníka, lrystudoval v Litomyšli gymnasium a filosofii, bohosloví
v Brně (1B33). Člen řádu augustiniánů (od r. 1B27), knihovník kláštera na Staróm Brně' od
r. 1B35 profcsor filosofie v Brně. R. 1B44 zproštěn profesury pro Svobodomyslné názory, stal se
knihovníkem u barona Ant. Veitlia v Liběchově u Mělníka' a]e donucen vrátit se clo kláštera.
V r. l B,lB se účastr'ri] politického života jako rcdaktor, byl členem Národního výboru, účastni]
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se S]ovar.rského sjczdu. l)onuc:n znovu jít clo kláštcra, působil jako r'ychor'atcl r, mčšéanských
roclinách. Pi.edsccla Moravskó nároclní jednoty. Za|oŽl| tzv. Českomoravské bratrst\'o, jehož

člr ' Iry byl i  Hclcc l t l t ,  I . . | .  Hantrš, L '  Helnsmat ln,  V '  Vrbíková, B. Němcová. R. 1869 opust i t
k iášter a oc l jc l  c lo ' \mcr i l<y. Ž i l  s  rúzIrým Zam(,stná l lím' ncjčastěj i  jako rcc lak i"or,  r ,  Racine'
Cliicagu, C)oopcrstor.vn, Iiossuthtorvn, Kewaunee, nakonec v Be11c Plaine jako vychovatcl.

Přis1lír'a1 clo Č.rsci;istr Č]'-.li..ho nruzca (zcle rrapř. Kosrnopolitismus a r'Iastcnectr.í s ob.
zvláštním ohlcclcr.n na iVlorar'tr) a clo llor.it.t, ktcré rcc1igova1. PsaI a vydár'al i pocl jn-rór.rcm

J. l'..Jorclan, Irr. Třebovsk-í. .- Redigoval: Tj,deník (ohóralův, 1818); }[orauskó nouin1 QB4B
až \B5,2); r-Amctice ,Slot,at aneriktínskj. Tjtieník lro lnlitiktt, úút. unční, ztíbauu a u:ríjemtul.s! tlšech
Slotanů attur icL, j t .h (1B;9 -1B75); HI:t 's  Je incQ suobodonl lshýdt (v Chir:a.:u lB72-1BB0); Saojan
(v Clric:r.qrr 1B73); Ho'slodář, ču.sollis lro rolnicIuí, zahra,Jnictuí a hos1ndtířstu,í ttibec (v N{ilr,.,.aukec
1 t ]79  1B t ] i ) . - _K r r i Ž I lč r ' yš1ozpoez i c : L1 r i&ébásně (1836 )  ;B tÍně  (1837 ) ;  F . e r i neL išákzKu .
liferQ, a na Iilukouě (.r Lillsku 1B45 pocljnónem.f . P.Jordan); Jahůtlk1 ze slouanskjtlL /eszi (r, Lip-
skrr 1B45 1loc l  jmJ: l . rcm J.  P.Jor i lan) ;  _zprózy: Blí jý Bi: tp,{o 'y (2 S\ ' . .  l8{6, 1853, 1 '  sr ' .  1- 'od
jrnénem lrr. TřebovskÝ') ; - z odborných prací: Erltiuteruttgen der uici.L|,ipsten |iilosollhischen
Aurdriic}ce (Vysr't':tlcní r-rtjclů1ežitčjších íilosoíických výraz:ů,18,:16); 'l[rl.;Ielt rncb Sestauení skronll-ých
n1y'šlétrck 0 t0||I) ila t,en jcaždlnu z'tíle.žeti mtí ('!Bt)1; Počtítk1 uědecké nlztttticti:í če'ského (1B+3,); Dobr0-
z,ěta (1847); Li'rj přííele lí /:)říklk)ni o flťtuodu sor:illi 'sntu a kclnunismu (1B+9) ; Slotn,ík lro čtentiře
ttot,ilt, t' núnž .se zlysútlují slcaa cizíJn |ů-,ocu (IB19); I,Íěčtyi kalendlíř čili Kniha slJojanlt)skó... (\Íil-
'waul iec 187 7) .

Fcrinu Lišáka vvcia,l.J. Kabelík Vc Světové knihor'nč č. 493; Listy pi.íte1e k přítclkyni
o 1 lůr-oclu sociz i l i srnu a komui l isnu \Í'  Komárek (19.+B).

I- i tcratura: o pozťrsta1osLi .}.  Kabclík,  ČNÍM 1907'  Tcrr napsal  o něIn i  c l robt lou lnono-
graÍi i  Fr '  M. Klácei  (19JB) a článek o Klácc lově bratrstr .u v B:scdách Casu 19J9. o pol lytu
r. ' \mer iccJ.  Habcr l icht l )c j iny Cechů anrer ických (St.  Louis 19J5).J .  V lčck, I 'amátce Kláce-
lor 'č, Derr i9JB (dnes Kal l i to1y z c lě j in čr:ské l i tcratury,  1952).  o Klácelor ' i  básníku St.  Souček,
I( clějínárn naší 1loliticktl pot:zic, l.c sbor. Z dějÁ čcské literattrry (192{)). Týž psal o Klá.
cc iově f i losoíl i  řcči t . :ské r.  LF 1905'J.  Krcjčí, Goethcs Rcirr<:cke Fuchs in čcchischer Bcarbei-
tung v Prager dctrtschc Studien, 1gc8. I{. Dr'ořák, lrr. M. I(lácel azaložcní NloravskÝch no.
r . i r r  r .  lB4B r .  C\Í.\I  i9J8. o Klácc lor ' i  f i loso|u L.  Sr.obocla r .c sbor.  Přát l : lskÝkruh B.Něm-
coi .é (1916) 21 1, 1 l řcdmlur,ě k cc l ic i  L istůpřít i : lc  k příte lkyni  (1948).  K.  Kr. jc i ,  ( l . .ský s lor.ník
rcr,o iut .:ní lro myšlcrrí.  L i tcrární rroviny (F]LK) 194B. 

' fýž' 
N,{.  K lácc l  a pctrašer.c i  r 'LF l9. lB '

o jcho trattč:ném slor 'níku Z r .  1f]6B N{. ' l . rapl  vc Sborníku VŠP l '  o lonouci ,  Histor ie '  l955.

I ! L IC i , ER . \  \ ' á c l a r .K l imen t  ( 23 .  11 '  1792  r .C l r l umc i  nac l  C i d l i l r ou  -  15 .9 .  l 8 rg
r. I)raze). Syrr lrrijčího, vyučil se řczttictl'í, vystr-rdor'al ak:rclemické gymnasiunr a fi]osoÍii
v l)raze. Začal stuclor,at meclicínu, alc rreclokoričil ji, složil příslušr.ré zkotršliy a sta1 se střcdo-
školsk ' i . rnpro|esorcmr'Hrar ic iKrá lor. t !(1B19- iB+5) anaakademickénrgyml.ras iuyPraze,Zdc
bvl  učite1cm V. F lá lka, . f  .  Nerucly, .] .  V '  I . . r ičc, G. Pf lcgra, V. I( .  Jořábka, V. Á. Šmilo l 'skc]ho
aj. I{. 1853 bvl suspenc1or.án za t<>, že jciro žáci (\r. Hálek) 1'ydár,ali r.rcpor.olcný psarrý časopis.
R. 1B4B byl člencm Nárclrh'ríl-ro výborir a triburrem stuclentskó kohorty.

Knižně vyšlo: Diuatllo Klic|nrouo (r' Hraclci Králové 1820 1822, 4 sv. s 10 hrami);
Álnrunach dramatickjch her (v Hradci Králové a, v Praze 1825-1830, 6 ročníků, 15 her a 2 po.
víclky) ; Dratnatickó spíyl (v Praze IB47-1850' 11 sv.). -.]ednotlivé hry vycházcly takto:
Bělouši ( 'Dtvadlo 1820; provoz. 2.2 '  |BIB s názvem ČUři  bělouši);  B laník (Divadlo tB20;
pro\ 'oz.  25. 3.  1816) ;  Božena (Divadlo 1820; provoz. 23, 3.  IB1B); Bral ř i  (Jungmannova
Slovesnost IB20); Brněnské kolo (Drarn. sp. 1849) ; Česká Meluzína (Dram. sp. 1B'lB) ; Dit:o-
tuoný klobottk (Divaclio 1820, Dram' sp. 1B4B; provoz. 1B2|); DaojčaÍa (samost. 1825, po.
zc1ťji přepracováno jako Bratři u Archangelsku; provoz. 30. 9' 1827) ; Hadrián zl?ímsů (Di-
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tel v měšéanských
bratrstvo, jehož

. R. 1869 opusti l
redaktor, v Racine,
jako rychovatel.

a vlastenectví s ob-
i pod jménem

nouiny (1848
a azájemnost ušech

1872-lBB0) ; Suojan
orióac (v Milwaukee
; Ferina Lišdk z Ku-

lesů (v Lip.
lB5C, 1. sv. pod

igstm philosophischen
í skromtých

(1843); Dobro-
; Slouník pro čtentiře
nojanouskó. . . (MiI.

Přítele k přítelkyni

i drobnou mono-
1909. O pobyru
Památce Kláce.

ibrísníku St. Souček,
Týž psal o Klá-

čechischer Bearbei-
Moravských no-

kruh B. Něm-
ičí, Český slovník

i v LF 1948.
, Historie, 1955.

-  15.  9.  1859
um a filosofii

a stal se středo-
vPraze.Zde

V. A. Šmitovského
psany casopls.

sv, s 10 hrami) ;
1 5 h e r a 2 p o -

vycházely takto:
(Divadlo 1820;
(Jungmannova

sp. lB4B) ; Diuo-
1825, po-

vadlo 1822) ; I dobré jitro (Divadlo lB20, Dram' sp. 1B4B; provoz. 1823); Jan za chrta d(í,t
(Almanach 1829; provoz. 1. 3. 1829); Každj, něco pro ulast (Alrnanach 1829; provoz' 1833);
Kytka (Almanach aneb Novoročenka lB23; provoz. IB24); Lhář a jeho rod (Divadlo lB20;
provoz. |B22); Libušin soud (vDobroslavu 1B21, samost. |B32); Loketskjl zlzn (AlÍrrar'ach 1825;
provoz. t1. 1l '  1827); Loupež (Almanach 1829; provoz.27.9. 1835); opatouiclý poklad (A|rna-
nach 1830) ; Poslední prózdnin1 (Drarn. sp. lB50; provoz. 5. 12. |B47); Ptóčník (až |862; provoz.
1. 1. 1835) ; Rohouín Čttlerrohj (Almanach 1825; provoz. asi 1Bl7) ; Rod Saojanousřj (Divadlo
1B2I); Rok po smrti (Almanach 1826); Soběslau, selskjl kníže (Alrnanach 1826; provoz. 6. 1.
1B39 v Tylově úpravě); Suatislaa (Jungmannova Slovesnost lB20, přepracováno jako SuaÍo.
slau, poslední saatoplukouec, Dram' sp' 1849); Tři hrabata najednou (Almanach 1B2B; provoz.
20. 9. 1846) ; Uhlířka (Divadlo |B2I); Valdek (Almanach 1825; provoz. l. 1. 1B2B) ; Veselohra
namostě (Almanach 1B2B; provoz. 12. 10. lB2B) ; ( l j  jeten (Dram. sp. 1849; provoz. 17. l .
1836 s názvem Jelen); (enskj, boj (t\tmanach 1827); zlžkůÚ dttb (operni libreto, Almanach
1826); (ižkůa meč (Divadlo 1B2l). - Knižně vyšlo z poezi e: Deklamoaánk1 QBa|); - z pró-
zy: Točník (1B2B v Almanachu dram. her) ; Vítek Vítkouii (1830 v Almanachu dram. her) ;
PrunímlejnuPraze(IB47);PříchodKarlaIV.doČech(1855); KarelIV.předFrankensteinem(1856);
Král Jan Slepj) (IB5B).

Spisy V. K. Klicpery vycházely ve Spisech výtečných českých básníků novověkých u Kobra
(9 sv., l862-l864) ; soubor spisů uspořádal F. A. Šubert (u Kočího v Knihovně českých kla-
siků beletristů, 2 diIy, 1906, 1907; obsahuje dramatická díla veseloherní [l. díl] a dramatické
práce vážné [2' díq). Yýbor z díla (Divadlo. Deklamovánky. Povídky) uspořádal kolektiv
bohemistů z filosofické fakulty Palackého university v olomouci (1955).

Literatura: F. A. Šubert ' Kl icpera dramatik ( lB9B). Vl. Múller ve sbírce Kc{o je (1949). V.
Štěpánek v knize Počátky velkého národního dramatu v obrozenské literatuře (l959) ' Vl. Justl,
V. I(l. Klicpera (l960), kde je podrobná bibliografie všech prací Klicperových i o Klicperovi.

KLUČÁK František (l l .  2. 1814 v Praze - 2|. 7. 1886 v Krásném Dvoře). Syn profe-
sora na litoměřickém gymnasiu, vystudoval v Praze gymnasium a práva (l836). Věnoval se
žurnalistice. Vrchní redaktor (IB44-IB77) a vydavatel (do r. 1BB1) Bohemie, kterou v r. 1B4B
změnil z časopisu zábavného v list politický

Přispíval do časopisů a kalendářů, které redigoval, povídkami a články historickými
a topograíický.i. - Redigoval (kromě Bohemie) Českou učelu QBa!; Pražské noainy (|B44 až
IB45) ; Konstitut.ionelles B latt aus Biihmen ( 1 B4B-1 852).

KNEDLHANS Jan (pseudonym J. Slavibor Liblínský; 24. 3. IB22 v Liblíně u Kralovic
_ 10. l1. 1BB9 v Kralovicích)' Vystudoval gymnasium a fiiosofii v Plzni,r. IB44 přišel do
Prahy, účastnil se literárního a politického života na straně radikálních demokratů, v r. 1B4B
jako člen výboru Slovanské lípy. R. 1849 odveden k vojsku do Tyrolska, r. l851 odsouzen vo-
jenským soudem do žaláie. Propuštěn r. lB54, stal se úředníkem v administraci Tagesbote,
později v Čase (od r. 1860) a Hlase. od r. l867 okresní tajemník v Kralovicích'

Založi| a redigoval Pražskj uečerní list (1B4B-IB49). - Knižně vyšLa Českd příslouí a poře-
kadla (IB4B\.

KNOBLOCH František (asi 1746 v Bosyni u Mělníka -25.5.1B04 v Kováni). V r. 1770
studoval bohosloví v Praze, kaplan ve Staré Boleslavi, {aráÍ v Kováni (od r. 1795). oslavnou
báseň na něho napsalJ. B. Dlabač (I7B2) . Rukopisy jeho básní jsou uloženy v knihovně PNP.

KoLÁRJosefJi ří (9. 2. IB12 v Ptaze - 13. 1. 1896 tamže). Rodiče měIi obchod se sta-
rými oděvy. Vystudoval gymnasium a filosofii v Praze (lB32). Jako vychovatel v maďarskéz Římsů (Di-

621



šlechtické rodině procestoval západní Evropu a naučil se cizim jazykům. Sta1 se hercern v Ka-
jetánském a Stavovském divadle (po prvé vystoupil r. lB37)' kde byl od r. 1B.i2 stálým členem
souboru a hrá1 české i německé úlohy. R' 1B'!B se účastnil politického žívota a svatodušních
bouří. 11. i864 clivadlo opustil. R. 1866 byl povolán zpět a jmenován vrchním režisérem čino.
hry v Prozatímním divadle, ale r. 1873 byl místa zbaven. Krátkou dobu byl dramaturgem
Národního divadla ( iBB1-1BB2)' kde občas vystupoval jako herec (napcsled v r. 1896).

Přispíval do České včely (po prvé 1837), Květů, Vlastimila' Lumíra, ost und West,
IJnion' do Klarova almanachu Libussa. _ Knižně vyš|y Bósně (1879) ; - z ptózy.. Pekla
zl lozenci (1862); Muzikantíčil iĎdbelaefraku (1867) ; MalířRainer (IB77);VstaréPraze (1BBB) ;
Su ě t emb l udů  ( 1BB9 )  ;  - z d t a r n a t :Mon i k a ( | B47 ; p r o vo z . 2 0 . | 2 . | 8 16 ) ; ( iž koua smr t ( l B 51  ;
provoz. 27. 1 l. 1850' další provozování zakázáno, smělo se hrát až v r. 1866) ; Magelóna (1862;
provoz. 2. 2. IB52 s názvem Don César a spanilá Magelóna) ; Tři' faraónoul (1868 ; provoz. 29. 9.
|867); Mraoenct (|B70; provoz. 12. 11. 1B4B) ; Dejte mi čamtu! (1871; provoz. 22. 9. 1869);
Pražskjl žid (1872; provoz. 23. 11' IB7|); Mistr Jeron1:m (1886; cenzurou zakázáno); Smiřičtí
(1BB7; provoz. 20. 6. 1BB1) ; Primtítor ( lBB3; provoz. 6. 1. 1BB3) ; KrtíIouna Barbora (1BB7; pro-
voz.2O.4. 1BB4) ; (JmrIčí hlaua (provoz. 26. l0. 1884) ; Ďábl laalegendá (|B9|); _ z překladů:
z Shakespeara Hamlet, princ ddnskj (1855) ; Kupec bentítskj, (1863); Macbeth (1869) ; (,krocení zlé
žen1 QB72); zGoethaEgmont (1871); Faust, I. díl (1863); z Schillera Lcupežníci (1866); Smrl
Valdšýnoua (1867) ; oukLad1 a láska (1859) ; Valdšýnůu tdbor (|,866); z Rossiera Brute, pttsť
Caesara! (lBGa) aj.

Spisy začaly vycházet u Kobra r. IB77 (obsahují jen romány Pekla zplozenci, Libuše
v Americe, Malíř Rainer a Povídačky veselého studenta s Červenou Karkulkou). Dramatická
díla (1886-1887) obsahují jen dramata z posleclní doby. - Drama Pražský žid upravil Vl.
Vančura (q'šlo až 1959).

Literatura:J. Teichman v edici Kdo je (1917). J. Arbes v knizeZ galerie českého herectva
(Sebrané spisy 30, 1911). J. Kamper v obzoru l i terárním a uměleckém 1902. o. Fischer
v knize K dramatu (1919). o prózeJ. Vlček v Nových kapitolách z děj in l i teratury české
(1912). o překladcchJ. BaudiŠ v ČMp 19l6. o. Fischer v ND 1916 a v Máchalově sborníku
(1e26).

KOLLÁRJan viz str. 255-28l '

'  KONOPÁSEK Prokop (l.7. |7B5 v Chiumci u Rakovníka - 3|' 7. lB2B v Olešné
u Rakovníka). Syn rolníka a hostinského, od r' 1802 učitel v olešné. Psal loutkové řtty, z nichž
některé se připisují lVIatěji Kopeckému: Pan Franc ze zárnku, Kníže olclřich, Posvícení
v Hudlicích, Jan Kovařík, N,{luvárna, Tři přátelé po deseti letech' Strejček Škrhola. Tyto
hry r'rydalJ' Bartoš, Komedie a hry českých lidových loutkářů (1959).

Literatura:J' Bartoš, P. Konopásek, klasik českého loutkového divadla, Divadlo 1949/50.
T'ýž v doslovu k vydání Komedií a her českých lidoých loutkářů (l959)' kde je i další ]ite-
ratura.

KOPECKÝ Jan Dalibor (1815 v Pol ičce - 1859 v Prazc)' Gymnasiurn vystudoval
v Hradci Králové, filosofii a medicírru v Praze. Lékai. v Praze, stižcný duševní chorobou.

Přispíval do Květů' Če ské včely' Vlastimila, Jindy a nyrrí, ost unc1 West. - Kr'rižně vyšlo:
Sloua aděčnosti a přótelstut k sudtkům,narozenin, jmenin a Noaélto roku (1836); Pouěsti 7 noué rontentik1t
( 1 839 ) .

KOPECKÝ Matěj (pravděpodobně 24. 2. 1775 v Libčanech na Královéhradecku _
3.6, IB47 v Kolodějích nad Lužnicí). Syn,,kejklíř.c.., chodi l do školy vc Strážovicích, kde se

r'ryučil hodinářství. )

lida usadil v Miroti
vadlo nejPrve v Mir

Z her mu připi

Chlumu, Don Šajn, Ft
Komedie a hrY

úpravách E. Just, J

R. 1943 vYdal Kon
Literatura: o

(1927) J.Veselý, Žn
v edici Kdo je (194
Tam i jiná literatut

KoŠÍN z Rad
Y Praze vystudova

Přispíval do L
Epigraryt (1BBt).

Literatura: J.

KOUBEKJat
rněšťanské rodiny, 1
která nedokončil, .

1831 vychovatel v
chách jako sekretá
i polské na univers

Přispíval do P
Českého rrruzea,Y
(1B52, druhá část

Sebrané spisy
k tomu srov. J. V'

Světové knihovně
Literatura: J.

J. Hanuš v Nové ť
naší slovesnosti (1

nutém průkopníkr-

KRÁLJosef l
gymnasium a filos
v Hrádku u opočl

Přispíval do .
ského, Časopisu Č
náboženských lryš
popsání ušech měst, t
Čechů, a fultelrui síd

Literatura: I

KRAMÁŘ j

v Semilech, farář
spíval do Hlasate
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Stal se hercem v Ka-
r. lB12 stálÝm členem
života a svatodušních

režisérem čino.
byl dramaturgem
v r .  1896).
Ost und West,

(1868;  provoz .29 .  9 .
provoz. 22. 9. 1869) ;

zakázáno); Smiřičtt
Barbora (lBB7 ; pro-
) ;  _  z  p ř e k l a d ů :
(|869); (krocení zlé

(1866); Stnrt
z Rossiera Brute, pusť

zplozenci, Libuše

). Dramatická
žid upravil Vl.

českého herectva
1902. O. F ischer

dějin literatury české
v Máchalově sborníku

3l. 7. lB2B v olešné
loutkové hty, z níďnž

oldřich, Posvícení
Škrhola. Tyto

, Divadlo 1949150.
' kde je i další lite.

m vystudoval
chorobou.

West. _ Klrižně vyšlo:
Pouěýi z noaé ronantik1t

Královéhradecku _

lryučil hodinářstvi. R. 1B00 odešel do váIky proti Napoleonovi, po válce sejako částečný inva.
;lida usadil v Miroticích. R. 18l l přišel požárem městečka o majetek' začal brát ]outkové di-
vadlo nejprve v Miroticích, od r. l82l po českých vsích a městečkách.

Zher rnll připisovaných jsou nejznámější Doktor Faust, Pan Franc ze zámku, Loupei'níci na
Chlumu, Don Šajn, Frajšic, fid Sitoch, oldřich a Božena, Blaník aj' (viz Konopásek Prokop).

Komedie a hry Matěje Kopeckého podle sepsání jeho syna Yáclava vydali v násilných
úpravách E. Just, H. Přerhof a J 'R.Vi límek (1B62). Výbor uspořádal Alois Gal iat ( l886).
R. 1943 vydal Komedie a hry Fr.Jungmann.Jednotlivé hry byly vydávány velmi často.

Literatura: o M. Kopeckém mnoho materiálu přinášel časopis Loutkář. Tam např.
(1927) J.VeseIý, Život' dílo a rod M. Kopeckého. Populární monografii o něm napsal L. Novák
v edici Kdoje (1946).J. Bartoš v doslovu ke knize Loutkářské hry českého obrození (1952)'
Tam i jiná literatura. Srov. i jeho Komedie a hry českých lidových loutkářů ( 1959) .

KoŠÍN z RadostovaJosef ( l4. 9. lB32 v Libenicích u Kolína - 10. 11' 1911 v Praze).
Y Praze vystudoval gymnasium aptáva (1860 promován). Advokátní úředník.

Přispíval do Lumíra a jiných časopisů. - Knižně vyšIy Nórodní pofuidk1 (1BB2) a sbírka
Epigraml ( lBBl).

Literatura: J. Neruda, Podobizny 3 (1954).

KoUBEKJan Pravoslav (5.6. lB05 v Blatné _28. |2. lB54 tamže). Pocházel z bohaté
rněšéanské rodiny, gymnasium studoval v Písku avPtaze, filosofii v Plzni aptáva (od r. lB27),
která nedokončil, v Praze . Věnoval se studiu klasických i moderních jazyků a historii. od r.
l83l vychovatel v tehdejší Haliči, pak suplent na gymnasiu ve Lvově' od r. lB37 opět v Če-
cháchjako sekretář Fr. ze Šternberka, od r. lB39 profesor řeči a literatury české a od r. 1B4B
i polské na universitě v Praze.

Přispíval do Pražských novin (po prvé lB1B), Čechoslava' Jindyanyní, Květů, Časopisu
Českého rnllzea'Vlastimila, České včely a Lumíra' - Knižně vyšlo z poezie : (jeuení btÍsníků
(lB52, druhá část Hrobů básníků slovanských).

Sebrané spisy uspořádal Fr. L. Vorlíček s životopiscm K. Sabiny (4 sv.' lB57-1B59;
k tomu srov. J. V. Frič, Paměti, 4. díl) . Básníkovu cestu do pekel (z r. |B42) vydal L. Quis ve
Světové knihovně č. 406; Povídku veršem Rokoko (zr. |847) Ferd. Strejček (1939).

Literatura: J. E. Sojka v knize Naši mužové (l862). L. Quis v úvodu ke své edici (1904).

.]. Hanuš v Nové české revui 1904. J. Viček ve Zvonu 1905 a v Něko]ika kapitolkách z Dějin
naší slovesnosti (1912). J. Horák v Národopisném věst. 1915. o Koubkovi jako o ,,zapome-
nutém průkopníku Puškinově.. A. Novák' SaS 1937.

KRÁLJosef Mirovít (16. 2' |7B9 v opočně - |3.2' 1841 v Horní Branné). Syn mlynáře,
gymnasium a filosofii vystudoval v Litomyšli, teologii v Hradci KráIové (l81l). Kaplanoval
v Hrádku u opočna a vJilemnici, farái v Horní Branné uJilemnice (od r. 1831).

Přispíval do Prvotin, Rozmanitostí, Dobroslava, Čechoslava, Hyllosa, Poutníka slovan-
ského, Časopisu Českého r.rruzea, Časopisu pro katolické duchovenstvo, Květťr. - Kromě knih
náboženských r,ryšel knižně Průaodce po biskupstuí królouéhradeckém aneb Topografcké a historické
popstiní ušech měst, městeček, . . u témž biskupstaí se nachdzejících (3 sv.' 1B25-IB27), Slduoaé' praotcouá
Čechů, a b1ltelná sídla jejich (lB25).

Literatura: Fr. Patera v Časopisu pro katol. duchovenstvo l841 (nekrolog).

KRAMÁŘ Josef (2B. B. 1783 ve Vysokém nad Jizerou - L3. 12. 1851 tamže). Kaplan
v Semilech, farář v Boskově a (od r. l821) ve Vysokém nadJizerou (od r' 1B42 děkan). - Při-
soíval do Hlasatele.ve Strážovicích, kde se
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KRANÍERIUS Vác]av Matěj  (9 '  2 '  175,3 v Klatovech -22.3. 1B0B v l ' raze).  Syn host in-
skél'ro, v1'studo\'a1 jczuitské gymtrasiull rl Iilator'cch; íjlosoíii v Prazc ('od r. 1773), kde začal
studclr-at i  prár 'a,  a le tredokorrči l  jc .  Seznámi i  se s .| .  Dobrovským, jehož prost řcdr l ictr 'ím se
sta1 kni l . ror 'níkem tt  rytí i .c .}ana Neuberka. R. 17B5 sc sta l  |aktorem v t iskárně J.F.  zc
Schón|t:Iclu a příštího roku rcclaktorem jcho c. k. praŽskýclr riovir.r' R. l7B9 založil vlastní Kra-
meriusovy c. k. pražské pclštoi,skó nor.itlr:, r. 1790 oter'řel na Startim N{čstě v Prazc r'ydar.atcl-, ž' ,
str.í a knihku1lecti.i Ceská cx1lcclice (nakorrec byla l', Huscr'''ě ulici).

Vydával, rerligor'zr1 a r'ětšinor.r sánr psal lirarnerittsot1 c. k. prti'žské 1nštot'ské noain1, jcž za.ča|y
vycházct +, 7, I7B9 (oc1 r. 1791 se jmenovaly Kramerizt.soty c. k. tllasten'tkó notitt1, od r. lB()l] ...v-

cházcly ve zmenšcnóm rozsahu' a1c s přílohorr Pražskj posel;zanik|'1 1825): Nouj, kalendtíř tole-
raltcí fto ueškeren ntirod českj, katolického i euattgel,ického náboženstaí na rok . . . (I7B7 -I79B) , Z volnýr:h.
příloh novirr sestavil Večerní shromúždění dobroaické obce (IB0|) a Přítel lidu. Kní,žka ku poučení a ry-
ražení (1. dí l  1806'  2.  1807) '  V mládí př ispěl  dvěma bás l lěmi do Thámova a]malrachu Básně
r' řeči r.ázané (17B5). - Knižně vyšlo z ve ršovaných prací: Nouí čeští z|lětoué |to krá.sné pohLaut

žmské (|7BB,);  -z překladů,: Kniha Josefot:a ( l7B4; vyšla rok přcdtím německy a 'rronymně;
autorem byl  pravděpoclobně AueustÁ Zi t te),

Ve své Expcdici vydával zábavné a dobrodružné por,íclky, ktcré byly r'íce nel-.o mél-rě.
upraverlým překladcm: Maran a onyra. Atneríktinskj příběh, kterjž se stal, kd1ž čtt,rý díl súta Anrc-
rika nale zena b2la , . . (I79I, přcl. P. Šeclivý) ; České atnazonkyl aneb Dětlčí bý tl Čechách pod sltátou
rek1ně Vlast1. Podle HlLjkory kronik1l se1nfuto od Proko1,a Šedit,cho (1792; s přcdrnluvou o svóm
ecličním programrr a o svých výchovných snahách); Btísně o čarodějnicích (179a); R2brcol na
ICrkonošskjch horách ('1791); 4azděnd slečna anebo Pldiané příběb Marie z Hohenturu (1794, přel.
P. Šedivý) ; Arabské pohtÍrik1 (1795) ; Čarodějnice Mepera. Anebo okouzlenj zómek pana z Jedno-
rožce (1795); Krtísttá olbie. Aneb Strašidlo u btlé uěže (179B); Skalní duchoué aneb Praudiré příhody

J,i,řího, chudi:ho nádeníl;,a '. . (l79B) ; - knížkv cestopisné: Jana Smita, ka7itána anglického, prauditó
příhofu ;po cestách. které!. u;,,konal u člyřech dílech suěta... (179B) ; ou|llné ry1tstini Eg1/lta, jen'! leží
u třetím dílzl súta, Africe (v př.ílozc Pražský posel 1B02) ; Historické ry,psóltí t,elikáho notryolsklln
císařstuí u druhénz díIu suěta,4s;;. '. (1B03) ; Ilistorické typstíní. kterak čn:rý díI suěta Atnerika od Ko-
lumbusa u1nalelena fuIa ('1803) :. Cesta do Arábic a do země Suaté .. . ( 1B04). Př.etiskor,al starší české
památky: Letopisoué lrojanšíí (l790); Šimotta LomttickéLLo z Budče Ií-rtítké naučení mladén.tu ho'shodtí-
ři '.. (179+); Iizo|lot1 bá.wě spolu s .jeho žiilotem (1791); Jana fuIandet:ill1l, znamenitóho a uznešcn,!|n
r1tíře. Cesta !o.sútě..' (1796) ; Errí|kd historie o uálce židouské; z knih Jose.fa Flauia u1,,tažuttí'..
(1806) ; Přílndy I/ácl,at,a Ilratislaua .nobodnlho ptína z Mitrou'.... (1807). Sbírečku Noví čcští
zpěr.or.é přctiskl.f . Št.st'.'i. v LF 1900.

L i t c r a t l r r a : . ] .Hc rbcn ,N [ 'V .K ramer i u s -o svícenýnov in á ř . abuc l i t c l  ( 1926 ) 'V . o s r - a l c l "

Vychovatel  l ic lu M. \/ .  I i ramcr irrs (19' t3).J .  Nol .otný, V. M. Kramcr ius (1956) ;  tzrm pot l rob-

ně uvedcna a zhodnocena i  ostatrrí ] i teratura.

KRAN{ERIUS Václav Rodomi l  (6.5.  1792 v Prazc -  6.  6.  1861 tamže). Syn V. M. Kra-
meria, vzdč'lání nabyl c1oma (vychovatelem byl J' L. Ztcglr:r), r.edl po smrti otcovč Ccskou
expedici až clo r.1B2't, kcly.ii byl nuccn proclat Schón|eldovi. Pak byl typografem a korcktorem.
v růzI lých t iskárnách. R. iB36 oclcšei  za zaměstnáním clo \ ,íc lně, r .  1B43 sc l ' rát i ] ,  by l  opčt ko-
rektorem, překlaclate1em, kol1lortércm jarmarečníclr tisků. kteró r.čtširrou sám psal, přckládai

ncbo uprar,'or'al. Zernícl l' chudobinci.
Vvclával a redigoval: Krameriusou1 c. k. ulasten.ské noain1 (1BI3-1B23); Kniha zlatá (jcn2 sv,,

1Bi6 '  1B17) ;  Dobro7uěst (1B19); (1echo.s lat , .  Náror lní l i ' r t  1,r9 (261,,  a '1[ornt,nn1 ( lB20-182 1) l  Do-
pisouatel |ro Čech1,; a Morauany (lB22-1s23); I4astenskj, |outúlc (1B3I): Večerní tyralení (lB30 až
IB33\ l Českosloz'nnskj tllastensÁj, deník (1B4B-1B49) ; Vlastenskj, deník ( 1B4B - 1819) ; Če:koslo,'att-
ské alastenskl nouin1 QB4B); Nouin1 z Prah1 (lBaB) ; Šariuari (lBaB) ; Hacafírek (1B4B). Vyclával
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v Praze). Syn hostin-
r, 1773), kde zača|
prostřednictvím se

v tiskárně J. F. ze
založil vlastní Kra-
v Praze vydavatei-

noain1l, jež začaly
tuainl,od r. 1803 vy-

; Noaj kalenddř tole-
- l79B).  Zvolných

kupoučení aay
almanachu Básně

pro krásné pohlaut
německy anonymně;

více nebo méně
čtwý díl něta Ame-

a Čechách pod spráuou
o svém

(1794); Rlbrcol na
(l794' přel-

aónek pana z Jedno-
awb PraÚdiaé příh\dy

anglického, praudiué
Eg2pta, jenž kží

wlikého mongolského
něta Amerika od Ko-

al starší české
nladému hospodá-

a aznešcného
Flauia oýažentí...

Noví čeští

(1926). V. Osvaldo
);  tampodrob-

. SynV. M. Kra-
i otcově Českou

a korektorem
;il, byi opět ko-
psal, překládal

zlatd (jen2 sv.,
l B 2 l ) l  Do -

ryražení (|B30 až
t Lieskoslo,an-

sbírku Nové divad]o české (4 sv.' lB19)' - Jeho zpracoválim vyš|y: Kratochuilné pouídk1.
o R2brcoloui 11B30); Morskj, loupežník (1B30); /eleznákošite (1s31); ProuazníkaPetrohradu (1836);
RozárkaanebNelndóIédědictut(1B52) ; Pamětntíhistorieosedmimudrcích (1860) ; Ukrutnostalóska
(1861); Umrlčí rul;e či'li Místo poprary suatba (1862) a mnoho jiných.

Literatura:J. \,.o1|' České novinářství v letech lBl9 a 1B20, Sborník filol. 1926.

KR.OLMUS Václav (psal se též Grolmus, Sumlork; 14. 2. 1'787 v Březince u Bě1é poct
Btzdč.zem - 24. 10. 1861 v Praze). V Mladé Boleslavi a v České Lípě studoval gymnasium,
bolroslor.í (cio r. lBl5) v Litoměřicích, kde se seznámi] sJungmannem. Kaplan v Liblicích,
Nol'é L.vst(' kontl církcr'ní obřady česky pro nekatolíky a za to z trestu překládán na různé fary
(Mšeno, Broza'nr'' I(řcsín), ocl r. 1B32 farář ve Zvikovci u Zbiroha. od r. 1B43 žil na odpočinku
v Ptaze. R. lB.iB bv] člencm Národního výboru a vězněn, r. 1B49 členem Slovanské lípy.

Knižně vyšIy Steročeské poaěsti, zpěty, hry, objlčeje, slaunosti a nápěq1l ohledem na bójeslooí česko.
slouanské (pod jmónem V. S. Sumlork, 12 sešitů, 1B45-lB51) ; Popsdní pamětihodých uěcí chrámu.
P, su,Víta... (IB.l. l); Poslední božiště Černoboha s runami na Skalsku... (1857) a mnoho prací
týkajících se arclreologie a starožitností.

KULDA Beneš Metod.(16. 3. 1B20 v Ivančicích - 6. 5. 1903 v Praze). Syn kožešníka,.
vystudoval gymnasium vJihlavě, v Brně filosofii (1B4l) a bohosloví (1B45). Kaplan v Židlocho-
vicích (do r. 1B4B)' Loděnicích u Pohořelic (do r. 1B50). Katecheta a duchovní správce ústavu
pro zanedbanotr mládež v Brně (1850-1B59). Farář v Chlumu u Sedlčan a od r. 1870 kanov-
ník.na Vyšehradě v Praze . od r. 1B74 školní dozorce v Novém Městě a na Vyšehradě v Praze.
o prázdn|nách r. 1853 a 1854 pobýval v Rožnově pod Radhoštětnazača| sbírat pohádky,'
pověry a obyčeje.

Přispíval do ohéralova Týdeníku (pod pseudonymem B. Skatkovič)' do České včely'
HlasuJednoty katolické, Moravských novin, Vídeňského týdeníku, Pražských novin, Časopisu
Matice moravské, Časopisu katolického duchovenstva a časopisů a kalendářů, jež redigoval. -

Redigoval kalendář Morauan (1852-1860) ; Poutník, kalendář pro katolíky (1874 a 1875); Po-
suátná kazatelna, časopis kazatelskj (1864-1893). - Knižně rryšlo z poezie:. Písně a básně pro
školy ntÍrodní (1856) ; Deklamouánkjl (2. vyd. 1BB3); Mojžíš' Hrdinskd bdseň (1896); Kaleidoskop.
Příl,ežitosttté uerše... (1B9B); _ , prací národopisných:. Moraaské národní pohádk1l a poaěsli
z okolí rožnouského (IB54); Morauské pohód@ a pouěsti' z okolíjemnického (IB57); oba svazky pak
jako tr[orauské nárldní pzhádk), pouěsti, ofu'lčeje a pouěry: QB74 a 1B75) ; Saatba a národě česko-slouan-
ském či Saatební o b1čej e, řeči, promluqt, přípitfu . .. ( 1 B5B).

Literatura: Životopis B. M' Kuldy napsal J. Halouzka (lB95).Jeho pohádky ýycházely
častěji.

KUŽNÍK Jan Tomáš (též Kuzník; asi 1716 v Uhřičicích u Kojetína nebo v Bezměrově
u Kroměříže -13.4.1786 v Kojetíně)' Pocházel ze selského rodu, studoval v Kroměříži na
piaristickém gymnasiu (jen 3 třídy)' stal se učitelem a varhaníkem. od 70. let 1B. stol. působil
v Kojetíně.

Sbírku jeho dovíti písní otiskl Tomáš Fryčaj v Múze moravské (lB13). Znovu je vyclal

J. Heidenreich (1929) jako Hanácké písně z časů roboty l936.
Literatura: J. Kabelík v ČI, t90z. E. Axman, Příspěvek k dějinám české hudby lB. stol.

(1912) a v Hudebrrím sborníku 1913. J. Heidenreich, J. T. Kužník, zapomenutý básník staré
Hané v publikaci Slavnostní inaugurace rektora (v Brně |927 l|92B) '

KYNSKÝFrant išekDomin ik  (4 .  I0 .1777 veS laném -15. |2 .1B4BvBrně) .Gymnas i t rm

r'rystudoval v N4ostě a v Praze, kde vstoupil do řádu piaristického. V Kroměříži a Mikulově(1848). Vydáva}
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vystudoval filosofii a bohosloví (1B0l). Učitel latiny a řečtiny na gymnasiích ve Slaném,
v Ptaze, v Mladé Boieslavi a ve Vídni na Terezianeu, rytířské akademii pro výchovu úředníků
diplomatických a konzulárních služeb. V l. 1809-1820 profesor dějin a literatury řecké na
filosofickém ústavu v Brně. Sbíral materiál proJungmannův Slovník i Historii literatury.

Přispíval do Prvotin' Časopisu Českého muzea a Časopisu pro katolické duchovenstvo'
Překládal z latiny, řečtiny, němčiny a francouzštiny (Horatiovy ódy, Theokritovy idyly,
Lukiánova rozmlouvání, několik zpěvů lliady, zprvu přízvučně, po vyjití Počátků časoměrně).
- Knižně vyšly překla dy : G. E. Lessinga Bajk1 QBI6; s německým textem) ; Papoušek. Básň
směšnohrdinská P. Gresseta ( 1Bl 7).

Literatura: A. Rybička v Předních křisitelích (l. díl, lBB3)' J. Kakš v Hlídce 1904
a K. Šmídek v Koledě 1B7B.

LAMBL Dušan Vi lém (5.12. 182+ v Letinách -25'2. 1895 ve Varšavě). Po vystudování
gymnasia v Plzni a medicíny v Praze se stal lékařem, pak docentem pražské university. Profe-
sor lékařské fakulty university v Charkově (1861-1870) a ve Varšavě.

Přispíval do Havlíčkových Národních novin (o jižních Slovanech), Poutníka, Časopisu
Českého Írlwzea' Živy a do odborných časopisů českých í cízojazyčných. Knižně vyš|o: Europa
a ohledu ndrodopisném (1Ba6); z překladů: Pohled na Bosnu (|B45).

LANGERJosefJaroslav (12. 11. 1806 v Bohdanči - 28. 4. |846 tamže). Syn zámožných
rodičů, rrystudoval gymnasium v Hradci Králové. Na studiích fiIosofie v Ptaze se věnoval lite.
ratuře, práva (od r. 1B29) už nedokončil. Do této doby spadá i jeho pouze v lyrice vyslovený
milostný cit k jedné z hraběnek Šternberkoých. Na naléhání otcovo opustil studia (1B30)
a žil střídavě v Bohdanči a v Praze (zde byl soukromým učitelem, redaktorem, archivářem
hraběte Kinského; od r. lB31, kdy vyšla báseň České lesy' byl pod policejním dozorem).
od podzimu 1832 ž1I trvale v Bohdanči, od r. 1835 přestal literárně pracovat a upadal víc
a víc do duševní choroby, které nakonec podlehl.

Přispival do Čechoslava (zdei báseň České lesy),Jindy a nyní, Květů českých, Květů, do
sborníku Vesna (zde úryvek veršovaného dramatu Marie Záleská s názverr. Zpomínky)
a především do Časopisu Českého muzea (po prvé lB29; zde např. lB29 Bajky, lB29-1B31
Kopřir,y, lB31 Bohdanecký rukopis, 1835 České krakováčky, |B32 próza Den v Kocourkově,
1B34 České prostonárodní obyčeje a písně, lB34 překlady Starožitné básně ruské)' - Knižně
wyšly verše Selank1, (1B30); Bohdaneckj,rukopis (IB3|, t. r. i 2. vyd.).

SpisyJ.J. Langra s životopisem od V. Filípka vyšly u Kobra ve Spisech výtečných českých
básníků (2 sv., l860, l861)' Den v Kocourkově vydal K. Rieger ve Světové knihovně č. 100B;
.České krakováčky Fr. Hampl v edici Ratolest (1946). K. Rieger uspořádal výbot z básní ve
Světové knihovně č. 755; výbot z básní i prózy pořídil J. Pešek pod názvem Srdce mého
hlasy'.. (1917). Výbor z veršů, prózy i překladů vyšel s názvern BodláčíarůževeSvětové
.četbě (1957) prací E. Purkrábkové a s její předmluvou. Část korespondence J. J. Langra
'o t i sk l  J .  Pešek v  ČMF l911,  1912,  19 l3 .

Literatura: Z. Nejedlý, J. J. Langer o umění v Lumíru 1907 a ve Zvonu 1906 (obě studie
přetištěny v knize Z. Nejedlý, o literatuře, 1953). K. Krejčí, České iesy ve světle úředních
,c]okumentů v LF 1 930. Soustavně se Langrem zabýval J. Pešek' který o něm psal v České relrri
l911, 1925' v LF 1912' v osvětě l91B' o významuJ. J. Langra pro studium l idového písem-
nictví L. Šmíd v Čr, tssz. o. Bachman, Nové dokumenty ze života básníkaJ. J. Langra ve
,sborníku Hradecký kraj (195B).

LEGIPONT oliver (1698 v Soyronu _ |75B v Trevíru). Člen řádu benediktýnského
(od. r. 1709), profesor teologie v klášteřích svého řádu v Kolíně nad Rýnem, v Mohuči,
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v Praze v Břevnově, v olomouci (zde byl r. l750 tajemníkem Společnosti r'eznárnýc}a učenců),
opět v Kolíně a konečně v Trevíru. S Ziegelbauerem spolupracoval na Dějinách řádu benedik-
týnského.

LEŠKA Štčpán (21. 10. 1757 ve Vrbovicích na Slovensku - 25.2. 1B1B v Malém Kéreši

fKiskórós] v Maďarsku). Proti vůli otce krejčího šel na studia, která konal v Modře (|774),
v Turci (1775), Gemeru (|776) a v Bratislavě (1779), kde se stal varhaníkem a učitelem
v evangelickém sboru. R. 17B4 odeše] do Čech, vysvěcen na kněze, působiljako evangelický
duchovní a jako superintendent (dozorce nad církevními správami) v Čechách (Křížová, Bu.
kovina, Černilov, Křížlice, Krabčice na Roudnicku) av Praze, od r. 179B kazate|v Dunae.
gyházu u Peště a (od r. lB10) farář v Malém l(éreši.

Přispíval do Puchmajerových almanachů, do Palkovičova Týdeníku' - PsaI i latinsky,
překládal z němčiny. Sbíral materiál pro Německo.český slovář, který odevzdal později Do.
brovskému. - Redigoval Prešpurské noain2 Q7B3-I7B4)'

Po smrti vyšlo odborné díIo: Elenchus aocabulorum europaeorum cumprimis slauicorum mag2ari,ci
zrus (Výběr evropských, předcvším slovenských slov užívaných v maďarštině' 1B25).

Korespondenci s J. Dobrovským otiskl M. Krbec ve Slavii l95B.
Literatura: o jeho stycích s Dobrovským A. Pražák, Ke stykům Dobrovského se Sloven-

skem v čas. Bratislava 1929. A. Lombardini v Slovenských pohladech 1BBB.J. Ďurovič, Štefan
Leška a Zpévník, Sborník Matice slovenskej 1942.

LHOTAJan Nepomuk (pseudonym Květoslav Bystř ický; 16.5. 18l l 'v Miletíně -
13. l0. 1890 tamže). Gymnasium studoval v Jičíně, filosofii a práva v Praze. Soudní úředník
(v Hradci lŠrálové' v Turnově, Náchodě), nakonec okresní hejtman ve Vrchlabí a vJaroměři.
od r. 1868 žil v Miletíně.

Přispíval do Rozličností Pražských novin, Čechoslava, později do odborných časopisů. -
I{nižně vyšia veselohra V1zuědač (l8a2); překlad prózy z B. Maurice (pouědník (1846).
V rukopise zůstaly paměti o sobě.

Literatura: A. Grund, Z jičínských vzpomínek Jana Květoslava Lhoty, Památník Lepa-
řova gymnasia vJičíně (l933)'

LIBLÍNSKÝ Jan Slavibor viz KNEDLHANS Jan.

LINDA Josef (v říjnu 1789 v Nových Mitrovicích u Blovic _ l0.2. 1834 v Praze). Syn
hutníkův, studoval gymnasium a fiiosofii v Plzni, v Ptaze dokončil filosofii a začaI studovat
práva (lB13). Nedokončil je, složil zkoušku pro učitelství na gymnasiích, ale stal se redaktorem,
pak nižším úředníkcm v universitní knihovně (IB22-|B24) a opět redaktorem a volným spiso-
vatelem.

Přispíval do časopisů, jež redigoval, a do Rozmanitostí (pod jm. Mitrovský). - Redigo-
val: Schi)ýldou1 Pražské nouinjl (1BI7 -IB19; první půlrok lBl9 v nich vydával literární přílohu
Shromažditel nad Vltaoou); Vlasteneckjl zaěstoaatel (lB20-1B24); Pražské noain1l (|824-1B34; od
t. 1826 i jejich literární přílohu Rozličnosti' Pražskjlch nouin). - Knižně vyšla próza (áře nad

!,ohanstuem nebo Vtíclau a Boleslau. V1lcbra2,ení z dóanouěkosti alastenské (1B1B) ; drarna Jaroslau
Šternberg u boji proti Tatarům (1B23).

ZáÍi nad pohanstvem vydal J. Máchal v Novočeské knihovně (192a) s úvodem; tam Ja-
roslava Šternberka Fr. Krčma (t930). V nor'očeské jazykové úpravě bylaZáÍe nad pohan-
stvem vrydána několikrát, naposled v Národní klenotnici (1949)' s doslovem K. Krejčího.

Literatura : J. L:.ngner, ZapadIý hrob. Několik kapitol ze života Jos. Lindy ( 19 1 7) . o ý-
zíamu Záie nad pohanstvem pro vývoj novojobé prózy F. Vodička v knize Počátky krásné



prózy novočeské (l9.1B). Iví. IJý.sek o Lincloi'i:r Schillcrovč Ficskor'i v Nár. listcch 192B. Fr..
Táborský v příspčr'ku Josef l,irrda a melodic čcského vcrše (Kmen 1927, sar.r-rostatně vydal
K. Jar.rský t .  r .)  ot isk l  l - indův c lopis o této ot/ .rzcr. .  \- .  Steuárrt 'k ,  Poóát l<1.vc l]<ého národního
dramatu v obrozer lské l i teratuřc (1959).  o r .zte 'htr  l i  l{r-rkoi l isům J.  Hant lŠ' Clcsk{ 'NÍacplrer-
son, LIr  1900. V. Ir la jšhans, L inda a Rulopisv,  SaS 19l]7 '

LIŠKA Ar.rtonín (27.3. 179l  r '  Hrác1}lLr tr  Strši i 'c  -  16. 4. .  i3. l7 v Bochni  v Polsku) '
V Praze rrystudoval eymnasium, pak filosofii, r'stoirnil <lo řárlr-r pÍenoirstiátského (1Bl1) a vy-
studovai  bohosloví (1814) '  Kazatel  na Strahor.č ( lB15),  proÍi:sor n:r  g-gm,ral iu v Žatc i  (oďr.
lB i7) a vJ indř ichově Hradci  (od r .  1B19) '  spráVce gvmi las ia r 'Boclrn i  l '  I 'o l  l l<'u (od r .  l826).  -

Knižnč vyše 1 překlad ptózou: Homéroaa od1ssea (1B1+' 2, vyd. lB !3). - N,:tištčrl.r zůstala diva-
delní hra Václau Ntibožnj (provoz. 1B15 ve Stavovském ciivadle).

Literatura: M. Hýsek, Zapornenutá hra o sr.atém Václar'ovi, Literární bescdy (1910).

LUDVÍK Josef Mysl imír (22, 4.  1796 v Dolanech u Jaroměře -  2.  1.  1856 v Náchoclě)"
Gymnasium vystudoval v Broumově, filosofii v Litomyšli a bohosloví v Hradci Králové (1Bl9).
Kaplan v Náchodě (1820-1B33) '  duchovní s1lrár 'ce v Studnic i  u Náchode (c1o r .  1B47) '  farář
v Bohušíně u České Skalice, nakonec tčžce nemocen žil v České Skalici (ocl r. 1B.1B) z nadace
(fundat ista).

Přispíval clo Rozmanitostí, Čechoslava, Časopisu Českého muzea' Časopisu pro katolické
duchovenstvo, Poutníka slovanského, I(roka, Rozličností, Kvčtů aj. - I{nižně vyšIy Pamtítk1

hradtt, města a panstuí Ntichodu i ulastníkůu jeho (|B57\; z překladů : z L. Clrimaniho Utěšenkjl pra

dítk-y . ., ( 1 82] ) ; z l,albrltaina Rotntius, pruní kráI řítnslý (1826)'
L i tcratura: J ,Ježek,J.  M. I ,udr 'ík (1896).

MÁCHA Kare1 Hynek viz str. 432-456.

NíACHÁČEK Simcon Karc l  (10. 12. 1799 y l , raze -  2.  10. 1846 tamže). Syn síťaře, vy.
studoval akadcmické gyrnnasium a filosofii (182 l) v Praze. Soukromý učitel' od r. 1B2B proÍ'e-
sor gymnasia i' Jičínč.

Přispíval clo Čeclroslar.a (předer'ším dir'aclclní kritiky), Časopisu Čcskóho muzea' Kytky,'

Jincty a nyní, Věnce, C]eské r'čcly. Přckládal z I.rěmčiny i clo nčrnčiny, z latiny a z řečtiny. -

Knižnč vyšio z poezic:  Drobněiší báně (1846); -  z r l rama t:  &túchote (1826'  2.  upral 'ené.
vyd. l84l);Pújčkazao1t látku (1Ba6); Bulhar (194to); |tíui .š (18+6; provoz. s názvem (áuiš tr lít-
koaic '  | lán z Růže; poslcc lní t ř i  vyšly i  pohromaclč jako Nor.é divadelní hry,  184.6) ;  -  zpÍe.
kladů dramat: z Goctha Ifgenia u Taurii (IB22); ze Schillera Panna orlednskd (1B3B); libret'
k operám: Rodina šujcarskó (1824; Castcili) ; Vodař (IB21;, Cherubini) ; Lazebník setillskj, (1825;

Rossini) ; Don Juan aneb Prostopášník potrestanj, ( 1 B25 ; N{ozart) ; othello, nouřenín benátskj, (1827 ;
Rossini) ; klasických autorů: Q. F'lacca Kniha o umění btisnickhn (1827); N{. T. Cícerona Čtt,ero'
řečí prot i  L.  Cat iL inol i  ( lB34).  Do r ' rěmčirry přc loŽi l  Tur inského Anpelínu ( lB28).  Antologie: '
Krasořečník aneb Sbírka btíní k de};lamací (1823,1 ; I}dhnúsclu Chrestonetie J.iir DeuLsc]rc (lB30; obsa.'
huje i ukázky z ptózy, vysvčtlivky, životopisnó úc:je o spiscvate1ích a slovníčck).

Spisy S. I(. N{acháčka r.yšly v Kobror'ě Národní bibliotécc (2 sv.. 1BB3 a 1B34). Veselohra'
Ženichové byla dávána častěji'

Literatura: Ži\'otopis Macháčkův napsal A. Truhlář.v čas. Krok 1BB7. o vcsc]ohře Ženi-.
chové psal V. 
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MALÝ Jakub Josef (4. B. 1B 1 1 v Praze - 7.3. 1BB5 tamže)' Pocházel z měšéanské rodiny'
gymnasium, filosofii i prár,a vystudoval v Ptaze (1B35). Byl zpočátku vychovatelem v šlechtic.
kých rodinách, pomáhalJ.Jungmannovi v práci rra dokončení Slovníku (hlavně na Doplňcích
a opravách), byl korektorem v Matici české a od r. iB59 spolupracovníkem a spoluredaktorem
Riegrova Slovníku naučného.

Přis1;ír.aI do Čcchoslava (1lo prvé lB33;.Jintly a nyní, Českévčely, Květů, Světozora (ša-
faříkova i 'I.onnerova), Ča.opisu Českého ÍÍ1u7.ca) Památek archeologickýcb, Zlaté Prahy,
Poutníka ocl otavy' Zivy, Národních novin, Národa, Nároclních listů, obzoru, ost und West'
Panorama dcs lJnivcrsum, Konstitutioneiles Blatt aus Bóhmen, S]avische Zeitung. Užíva|
pseudolrymů Budislav, Václav Pravda. - Psal i německy, přckládal z němčiny' angličtiny,
franštiny. - Recligoval : Bibliotéka zábauného čtení (1B35-lB44); Denice (lB40--1B11); Kuk1
(1846-1847) ; Potttník (původně Zapťx, IB1B); Pražskj, prostonárodní /,s, (l85l-1852). -
I(nižně vyš1o z prózv: Nórodní české plhádb a poaěsti (lB3B a častěji); Vz1nmínk1 a úuah1
.starého alastettce (1870'1 ; - z prací odborných a vzdčIávacích: Krátká mluunice česká pro
.Čeclry QB45); Stručnjl obrazjaz1lka česklho (IB7.2,1; Populární loučení o prauopise českóm (1877);
Rukouěťanglickéhojaz1ka (1B70) ; Dějilrynt,trodučeskéhc(IB19); DějepisntÍroduče.rkéhopročtentířekaž.
dého stauu (1863 a častěji) ; Sprauedliutí kronikq česlcd. Pro'stonárodní dějzpis České zem.ě (7 sv.' 1844
až IB45); Soustauní nástin slouesnosl' (1B4t]); Mezi uzkřísentm (|862, s pseudonymem Václav
Pravda) ; Naše znouuzrození (6 části, 1BB0-1BB+) ; Napoleon Bonaparte (2 díly' 1B.1B, 1849); Ame-
rika od ča.su st'ého orlkryit až na nejnoaější doLu (6 dílů' l853-1B57;1. a 2. díl pi.eložen z Irvinga,
3, a 4. z Prcscotta, 5. a 6. samostatrrč) ; St,:tčtý ušeobecnj slouník uěctý (9 dílů, IB73-1BB5);
Vlastenskj, slouník historickj (IB77); - z př.ekladů: z Shakcspeara l1 dramat, othello, mouře-
nín bentítskj, (i8a3); Veselé žen1 u;indsorské (1B6{i); Konec zlše napratlí (1870) ; Mnoho pou1ku pro nic
(1862) ; Král Ji,ndřich VI. (3 díIy, 1B5B, 1859, 1866) aj.; z Bulwera-Lyttona Poslední dnoué Pom-
pejí (IB77); z F' A. Migneta Historie reuolucefrantouzské od 1789-1814 (IB50); zLessinga Mou-
drj, Nathan (1865) .

Výbor drobných spisů vyšel v Národní bibliotéce (3 sv., l872-1876).
Literatura: J. Vlček ve stuclii oJ' Nerudovi v Nových kapitolách z dějin lit' české (1912).

MAREK Antonín (5. 9. l7B5 v Turnově - |5.2. |B77 v Praze). Syn brusiče granátů,
studor'al gymnasium v Griissau ve Slczsku' r. lB01 přišel clo Prahy na filosofii a r. 1804,do
Litoměřic na bohosloví, kde sc seznámil s Jungmannem. I(ap1an v Rož.clalovicích, v Tatobi-
tech, na Hrubé Skále (1815-1820). ocl r. 1820 fatáÍ v Týrrě u Rovenska, v l . 1823-1876
r' Libuni. V 1. 1844-1B5B školní dozorce na Turnovsku' V r. lB4B se účastnil Slovanského
sjezdu Slovanských lip. od r. 1876 žílv Ptaze.

Přispíval do Hlasatele (po prvé 1B07), Prvotin, do Puchmajerových almanachů, Rozmani-
to';tí, Čechoslava' Kroka (zcle rlapř. Lovec aneb oprava prohřešků proti duchu mluvy čcsko.
slovanské). Některé básně otisklJungmann po prvé v Slovesnosti (1B20). - Přckládal z něm-
činy (přcdevším ze Schi]lera, Potápěč, Půtka s ještěrem), angličtiny a zl,atiny (ovidiovy Hero-
idv). - Krrižnč vyšly překlady ze Shakespeara on1l loi. lé (1B23); Por,ídky C. F. van der Vclda
Diuadlo z lcllot! (1830) ; - z prací odborných:, Logika nebo Unmice (1820) ; ,(ókladnífilosofe.
Logika. Metaflsika (1844).

Sebrané básně Arrtonína Marka (původní i přcložené) vydai Jan Jakubec v Novočeské
}nihovně (1935; 2. vyd. rozmnožil Fr. Šimek I953).

Literatura: J. Jakubec, Antonín Marck (1896). Mnoho se Markem zabýval Fr. Šimek,
který o něm, hlavně o jeho 1azyce, psal do LF (i922, 1925, 1927,1948, 1949) a do Naší vědy
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(1947). Na,neznámou báseň věnovanou Jungmannovi upozornil J. Brambora v Kytici 1947.
J. Hrabák, Třináctislabičný verš A. Marka, Studie o českém verši (1959). K. Berka, Zásluha
A. Marka o českou logiku (Universitas Carolina, Phiiosophia, 1955). J. Krystýnek, Slovanská
idea u A. Marka, F. Wollmanovi k sedmdesátinám (l95B).

MAREKJanJindřich (pseudonymJat zHvězdy;4. l l .  lB03 v Libiíně - 3. 1l. 1853
v Kralovicích). Syn učitele, studoval gymnasium a filosofii v Plzni, z donucení rodičů pak
bohosloví v Ptaze (1822-1826). Kaplan v Kralovicích a v Plasích, farái v Kozojedech (od
r. lB32) a Kralovicích (od r. 1847).

Přispíval do Krameriov.ých Vlastenských novin (po prvé lBl9), Čechoslava, Dobroslavan
Poutníka slovanského, Denice, Časopisu Českého muzea,Jindy a nyní, Květů, Časopisu pro
katolické duchovenstvo' Vlastimila. - Knižně vyš|y Básně (1823) ; - prózy Konualink1l aneb
Sbírka půuodních romantickjch pouídek z starob1lj,ch i noaějších časů (2 sv', 1824, lB2B). -Ještě za
životavycháze|y (óbauné spis1l (1B43-|B47;5sv.1. sv.: Balady' romance' pověsti a legendy'
2. sv. Písně, ostatní svazky ptózy Jarohněv zHtádku, Mastičkář, Znárností z průjezdu [z r.
1838], Harfenice, Čechové v Prusích, Nocleh na Kačerově, Volšanský zámek aj.).

Sebrané spisy vyšly v Kobrově Národní bibliotéce (3 sv.' lB73-1876). Jednotlivé povídky,
v ycházely samostatně, nejčastěji Mastičkář.

Literatura: Fr. Zákrejs napsal životopisný doslov k vydání v Národní bibliotéce. Arnošt
Kraus v knize Staré historie české v německé literatuře (1902). o jeho Konvalinkách F. Vo-
dička v Počátcích krásné prózy novočeské (194B).

MARIE ANTONIE viz PEDÁLOVÁJosefa

MAŠEK Václav (2.6. |7g5 ve Vodokrtech u Přeštic - 10. 7. 1847 tamže). Sedlák a rych-
tář ve Vodokrtech, kde založi| obecní knihovnu. V rukopise zůstaly písně: Píseň o zkušenosti,
sedldka;Píseňoselskémposuícení; -historickápovídkaopůvoduakonci hradu vodokrtskélro
a KrtitktÍ, ale upřímntí promluua k sujm miljm ulastencům (z t. |B24) 1 - vese lohr a Vondra se bude
ženit.

Literatura: Fr. IJrban, Západočeský písmák V.J. Mašek (1948). Rukopisy Maškovy jsotr'
uloženy v muzeu v Přešticích a Národopisném muzeu v Plzni.

MELEZÍNEK ýáclav (21' 10. 1743 v Chroustovicích - po r. 1800). Pernikářský tovaryš
na Novém Městě v Praze' Samostatně vycházela jeho veršovaná Íikání Dar z lósk2 ušem
?. jazlka českého přízniucům . . . hercům na diaadle u Praze na lCoňském trhu (I787) 1 Dar noaého léta t7B7
ušem pdnům jaz2ka českého horlitelům, p. p. Thámům... ulasteneckého diuadla ... hercům. (Knihopis
českých a slovenských tisků uvádí B takových Darů', z nichž jsou pouze 3 zachovány.)

Literatura: J. Arbes v Lumíru lB99 (dnes v knize Literaria, 1954). Fr. Baéha, Slova
chvály v Lit. nov. 1958 (č.4l).

MIKOVEC Ferdinand Břetis lav (1+. 12. 1826 ve Sloupu v Čechách - 22, 9. |862
v Praze). Syn hospodářského ředite]e, byl vychován německy' studoval gymnasiurn v České
Lípě, filosofii v Praze (od r. 1842). Věnoval se literatuře a redaktorství' R. 1B4B se účastnil poli-
tických událostíjako člen Svornosti, před zatčením uprchl zalnranice a účastnil se bojů Srbů
s Maďary. od r. 1B49 žiIv Praze po krátkém pobytu v L.ipsku (1B50). R. l860 založíIlíterátné
uměIecký spolek Arkadie.

Přispíval do přílohy Prag časopisu ost und West, do Bohemie (divadelní referáty), Květů
(po prvé 1B42), Časopisu Českého muzea (zde např. Stopy selského či sousedského divadia
v Cechách) a časopisů, které redigoval. - ZaIožíI a recligoval Lumír (185I-1862). - Knižně
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vyšla dramata: ,(áhuba rodu přem1sloaského (|B5|; provoz' 9. l. 1B4B); Dimitr Iuanouič (s čás.
tečným použítím Schi l lerova zlomku; lB55; provoz ' 29. 4. 1856); - z ptací odborných :
Starožitnosti a pamlítk) (eměčeské (s ilustracemiJos.HellichaaVilémaKandlera;1860-l865);
Malerischhistorische Skizzen aus BÓhmen (Malířské a historické skici z Čech, 1859-1860) ; -

z překladů do němčiny: Briefe des Johann Hus, gesehrieben zu Konstanz im Jahre 1414-1415
(Dopisy Jana Husa psané v Kostnici v toce |414-1415; v Lipsku 1850).

Literatura: J. Kubín, Spor Mikovcův s Tylem, Česká Thalie 1B9l. M. Hýsek, Mikovec
jako kritik a dramatik, LF 1921.J. Máchal v Lumíru 1906.J.L.Seifert, Schillers Demetrius in
BÓhmen, Euforion l92l.J. Kopecký ve sborníku Listy z dějin českého divadla (1954).

MIKŠÍČEK Matěj (3. 2. 1815 v Toužíně u Dačic - 12.3. 1892 v Brně). Vystudoval
gymnasium v Hradci Králové a v Litomyšii, filosofii v Pešti a v Brně. Stal se knihkupcem
v Brně, později úředníkem na dráze' Účastnil se horlivě politického života na Moravě.

Přispíval do Moravských novin, Květů, Koledy, Moravské orlice, Našince a mnoha ji-
ných denních listů. - Redigoval Morauskoslezskj časopis pro lid (IB43) a kalendář Moraaskoslez-
skj, domácí přítel (IB5l). - Knižně vyšly: Sbírka poaěstí morauskjch a slezskjch (4 sv., lB43 až
1845); Ndrodní btíchorky (2 sv.' lB45) ; Pohádk2 a pouídky lidu morauského (IB47).

Národní pohádky a pověsti moravské a slezské vyšly v l(obrově Národní bibliotéce
a v Sebraných spisech (2 sv.' lBB8-1BB9). V různých ýběrech vycháze|y častěji.

Literatura: K. Goláň. M. Mikšíček a Slovensko ve sbor. Na revolučnom Slovensku
(  1e31) .

MONSEJosef Vratis lav (l5. 6. 1733 v Novém Městě na Moravě - 6.2' 1793 v o1o-
mouci). Advokát v Olomouci, profesor státního a církevního práva (od r. 1768), superinten-
dent (dohližitel) semináře a knihovník universitní knihovny (od r. 1777).

Knižně r,ryšlo z prací odborných : Suppeditata ad historiam litterarium Moratiae (Příspěvky
k literárním dějinám moravským' |777); Vernlch einer kurzgefa,Bten politischen Landesgeschichte des
Markgraftums Mijhren (Pokus o stručné politické dějiny markrabství moravského,2 sv., l7B5,
|78B); Úber die dltesten Municipalrechte der ki)nigl. Stadt Briinn und dessen Bezirks (o nejstarších
městských právech král. města Brna ajeho okresu, 17BB); - z přek1adů spisek proti pově-
rárn okr1lté tajnosti čarodějnickjlch kunštů '.. (|792). Vydal protipapežský spisek z 15. sto|. Dialo-
gus inter clericum et militem de dignitate papali et regia (Rozmluva mezi knězem a vojákem o důsto-
jenství papežském a královském; l799).

Literatura: J. Dobrovský v Abhandlungen l795 (nekrolog). V. Prasek v Časopise vlastc-
neckého spolku muzejního v olomouci lB97. K. Žák, Národní buditel PhDr aJUDrJos. Vra-t.
š l .  Monse,  un iv .  p ro f . . . .  (1933) .

MOSER Bedřicb (5. 3. 1821 v Mítově na Blovicku - 21.2. 1864 v Ptaze). Gymnasium'
filosofii apráva, která nedokončil, studoval v Ptaze' Vstoupil do služeb finanční stráže, ale od
r. 1B4B se věnoval literatuře a žurnalistice. Jeho satirické časopisy byly policejně zakazovány
ajejich redaktor byl (r. 1849) odsouzen do vězení.

Vydával a redigoval Brej le (|B49, znovu 1861-1863); ŠoÍař (1863 a iB64). Byl spolure.
daktorem časopisu Reichenberger Zeitung. - Knižně vyšel román Slepá paní (1B53).

NEBESKÝ Václav Bolemír (IB. B. lB1B na samotě Nový Dvůr u Kokořína - 17. B. lBB2
v Ptaze). Syn šafáře, studoval gymnasium v Litoměřicích. Teprve v Ptaze, kde se seznámil
s Tylem, Sabinou, Erbenem a (v r. 1B43) s Němcovou, se přiklonil k češství. Zabýva| se Sou.
stavně literaturou německou, řeckou a přeclevším německou fiIosofií. Začal studovat medicínu
v Ptaze, krátký časji studoval ve Vídni (1B43), nedokončilji, stal se tam vychovatelem a věno-1-l862). - Knižně
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.Val se literární historii. R' 1846 se vrátil do Prahy a byl vychovatelem uJana Norberta z Neu-
berka (do r. 1852). V r. 1B4B se účastnil politického života po boku Palackého a Havlíčka, byl
členem Národního výboru a poslancem v říšské radě. od r. lB49 docent dějin řccké literatury
a českého básnictví na pražské universitě (ale nepřednášel). od r. l 851 sekret á Muzea a Ma-
tice české.

Přispíval do Květů (po prvé r. 1B3B), Vesny, České včely (zde ojedinělá povíclka Vizionář),
Českých besed, Věnce' Vlastimila a především do Časopisu Českého nrlzea (zde literárně
historické studie: lB47 Příspčvky k historii literatury české, Litt:ratura lidu, Alexandreida
česká, Mastičkář; 1B50 Stará litcratura česká; l85i W. Shakespeare ; lB53 Tragické básnictví
}ieků; 1856 o špančIských romancích; lB5B Calderon de la Barca; 1863 o novořeckém ná-
rodním básnictví). - Redigovai Ntírodttí nouin1l (1B4B); Časopis Če.ského rnuzea (|85o-1861);
vypomáhal v redakci České včely (1B+7); byl v redakci Národní bibiiotéky. - Knižně r,ryšlo
z poezíe: Protichůdci (|Baa); _ z překladů veršů: K1lt ice špenělskj,ch romencí (1864, společně
.sJ. Čejl<ou) ; Nouořecké národní pisně (|864); dramat: z Aischyla E1menid1 (1862) a Prometh:1s
(1862); z Aristofana lary palo1; z Terentia Bratři (lB71'); z P\auta Pleníci (IB73) ; - zpra-

'cí odborných: Dějin-y Muzea krtíIoustuí českého (l868).
Básně se pokoušel Nebeský vydat.už sám r. 1843. Výbor z nich vydal ažJ. Neruda v Poe-

tických besedáclr (1886). Úplné vydání pořídil ve Světové knihovnč č. 1066 K. Rieger. Proti-
.1'666i r 'ycházel i  často (1BB2' 1912' 1913' 1941 aj indv). Výbor z prací l i terárněkrit ických
a vědcckých uspořádal podle plánu B. Václavka M. Heřman, V. B. Nebeský o literatuře'
v Kritické knihovnč (i953) s doslovem K. Dvořáka. Dopisy V. B. Nebeského sJanem Krous-
kým uvci 'ejni lJ. V. Šimák, DopisováníJana Krouského a jeho přátel (1932).

Literattrra:J. Hanuš, Života spisy V. B' Nebeského (l896), kde je i l i teratura do té doby
. a chronologický soupis Nebeského prací. o B. Němcové a Nebeském psa|' Z. Záboi (1920)
a K. Krejčí ve sborníku Přátelský kruh B. Nčmcové (1946). Nejvíc literatury bylo věnovárro
Protichůdcům' kterou r. 1911 shrnuiJ. Voborník ve Sborníku Íiloiogickérn. o Nebeského
'článku o čínské kultuře psalJ. Horák r, NV 1947.

NEČÁSEK František (20. B. 18l1 ve Vysokém nadJizerou - B. 9. 1BB9 tamže) . Gymna-
;sium vystudoval l' Litomčřicích a vJičínč, filosofii aprávav Praze (lB3B). Finanční úředník
na různých místech (Žlltice, Dobříš), nakonec v Ptaze u zemského ťrřadu.

Přispíval do Večerního vyražení (183l)' Květů, Světozora. - Knižně vyšly prózy : Siíateh
,na smrtelném loži (1867); Mileua (1869) ; Tři hcbryl. (1B70) ; Jitrccí (IB72); Ruská kněžna (1874);
Marie (lBB2\.

Literatura: J. Nerrrde v Hunroristických iistech 20. B. 1886 (dnes v knize Podobizny 3,
I 954) .

NEJEDLÝJan(23.4 .  1776vŽebtáce-31.12.  1B34vPraze) .  Bra t rVo j těchaNejed lé-
ho,synzámožnéhoíezníka,vystudoval f i losofi i  aprávavPraze. odr. lB01 pro|esorčeskéřeči
.a literatury na pražské universitě' od r. lB09 zároveil zemský advokát s rozsáhlou 1lraxí.

Přispíval do Puchmajerových almanachů a do Hlasatele českého. Překládal z němčiny,
'angl ičtiny, lat irry a řečtiny. - Redigoval: Hlasatel českj (I.-3. ročník l806-1B0B' 4. 1B1B).
Pokus vydávat časopis Poutník český 1Bc1 ztroskotal. - Knižně vyšiy přek1ady : z Meinerta
Vlastenští zpěuoul (lB00) ; Elomérova lliada (IB02); z GeBnera Smrt Abeloua (1B00, 2. vyd. 1B04);
Dafnis a praní plauec (1805); Ifuly (1'829); z Floriana Numa Pompilius, druhj, hrtíl říms.kj (lB0B) ;
: z E. Younga Kaílení aneb Rozjímání noční (|B20) ; - z prací o d b o r n ý c h : Btihnzische Grammatik
(Česká gramatika, lB04; k tomu 1805 Praktischer Teil enthaltend uerschiedene Aufgaben úber dil
Redeteile, bdhmisch.deutsche Gespriiche, eine bóhmische Chrestomatie und die bijhmische Literatur' Prak.
rtický díl obsahující různé úlohy k cvičení v částech jazyka, česko-německé hovory, českou
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chrestomatii a čcskou literaturu) ; Praklische bóhnische Grammatik filr Deutsche (Praktická česká
gramatika pro Němce, 1B09 a častěji) ; Widerlegung der sogenannten analogisch-orthographischen
Neuerungen in ier brj]zmischetl Sprache (Potření tak zvaných anaiogických pravopisných novot
v českó řeči, 1828).

Literatura: Životopis napsai Š' Hrrěvkovský, využívaje korespondence,.iako předmluvu
ke knize V. Nejeci lého Václav (1B37) a A. l lybička v Předních kř is itelích (1. díl '  1B83). o pře-
kladu Il iadyJ. Bartocha v LF 1881, o prozódi i  tohoto překladuJ. Krá1 v LF 1893 a v knize
o prozódi i  české (i923). o překladu GeBnerových IdylJ. Flahn v ČČu 1913. o Dobrov-
ského lrritice překladu Numy Pompilia Ir. Vodička v C. lit. 1954.

NEJEDLÝ Vojtěcl-r (I7. 4. i772 v Žebráce - 7 ' 12. 1811 tarnžx'1 ' BratrJana Nejedlého.
Gymnasium, filosofii a bobosloví vystucoval v Ptaze (1797). Kapian v Drahoilově Újt"du
u Zbiroha, v Praze u sv. I{avla (1799-1801)' farář v Pečicíclr u Příbrami, r.e Ve]ízi u l{řivo-
klátu (1B07-1B13)' v Mirošově u Plzně' od r. 1825 dčkan v Žebráce.

Přispíval do Puchmajerových almanachťr, do Hlasatcle, Květů, Přítele m]ádeže, Časo-
pisu Českélro muzea. - Knižně r,ryšlo z poezie Báyú (2 sv., lB33, 1835) ; epické skladby:
Poslední soud QBa1) i oiokdr (3 clí1y, |B35); Karel IV. (1835); Vratislaa (2 dílv' 1836); Vticlau
(1B37)  ;  - zprózy: , 'p říběhpromládež. .Lad is lauadítk1 l jeho (1807)  ;NeděIníkázání(1806);
,Saátečnt kdzriní (IB07 ) .

Satirickou báseň Bohyně vydal z rukopisu Ferd. Strejček ( 19 1 0) . Korespondenci otiskoval

Jar. Šéastný veZpťávé gymnasia v Praze Ii (1909-1911).

Literatura: A. Rybička v Předních křisitelích (2. díl, 1BB4). J. Vlček' První novočeská
škola básnická (1896)' ovztahukHoratiovi o.Jiráni ve Sborníkufi lol. i911. opróze Fr.
Simek ve zprávě gymnasia v Benešově 19JB. V. Jílek, Několik drobtů z kritické činnosti
V '  Nc jed lého,  LF  1930 '  o  kázáníchJ .  Ví tck  u  ČČv t9 .}s .

NĚt"fCoVÁ Rožena viz str. 567_59B .

NoVoTNÝ František Věnceslav (6. B. 1795 v Smrdově - 1B. B. 1866 v Prazc). Vystudo-
val teologii (1B24)' kapianoval v Načeradci, nakonec zpčvák u sv' Víta v Praze. Knižně vyšlo
z pť ózy : obět, pouídka z dtíunouěkosti české (1824) ; Českri lti:ka ( 1841) .

I'iteratura: Fr. Hnízdo ve Výroční zprávěreáI. gymnasia v Kiatovech 190B. F. Vodička
r' knize Počátky krásné prózy novočeské (1918). Tam i ostatní literatura.

OHÉR.ALJan (2  1 .9 .  1B i0  v  Ža lkov icích na Kromčřížsku -  22 .6 '  1868 ve  Vídn i ) .
Gyrnnasium vystudoval v l(ro:nčříži' filosofii v Brně a věnoval se žurnalistice. Redigoval české
i německé kalendáře a noviny v olomouci, v Brně i v Ptaze. R. lB4B byl posiancem zemského
sněmu jako zástupce německé levice. V pade sátých letech působil v Praze v redakcích němec-
kých novin reakčních a českému národu nepřátelských (Tagesbote, Prager VIorgenpost).
R. t864 odešel do Vídně a spolupracoval s německými novinami centra1istickými (Presse,
Konstitutionelle Volkszeitung) .

Přispír'al do časopisu ost und West a časopisů' které redigoval. - Redigoval: německý
časopis Morauia (1B3B_1B4B) ; Tjdeník (1B4B-1B49) ; Morauské národnt nouiny (1B{9-1B52);
Erinnerungen (1856-1B5B) ; kalendář Domácí přítel (1B.l5' spolu s M. Mikšíčkem).

Literatura: K. Šmídek, Vzpomínka z našeho věku v Beseclě 1B75. J. Soukal' Ztracený
NloravanJ. ohéral, Lid. nov. l9l0 (č. 256).J. Kabelík, Moravské národní noviny a Besedník
ve sborníku z dějin české literatury (1920).
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oPITZJan Ferd inanc l  (11 .  10 .  I74!vPtazc  -  l l .  1 .  lB l2  v  Čás lav i ) .  Čicn ř ádu jezu i t -
ského (od r. 1757), z něhož však vystoupll (L762). Vychovatel v šlcchtických rodinách'
studoval práva ve Vídni a (od r. 1764) v Ptaze. Advokátní úředník, pak knihovník hraběte
Fůrstenberka, od r. |775 úředník při bankálním inspektorátu v Čáslavi.

Knižně vyšIo: Beschreibung der ki)niglichen Haup,tstarlt Prag (Popis královského hiavního
rněstaPtahy, 1774).

Literatura: A. Kraus ve \-ěŠt. KČSN 1909.J. I ianpcr v Lumíru 1909.

PABST František Anton (data natození ani úmrtí ncjsou známa). Studoval v Praze
filosofii, lékařství a práva, sloužil za'čátkem l9. stol. v pražských vojenských nemocnicích"
po složení právních zkoušek (1814) úředník magistrátu (radní) ve Vysokém Mýtě, od t. lB24'
úřeclník státní tabákové a kolkovní správy v Linci a ve Vídni, kde byl od r. 1B3B vyšším úřed.
níkem celního úřadu.

Knižně vyšlo z ptózy: Die starken Ritter uon Pilsen (anonymně l79B; český překlad Plzen-
ští rytíři, aneb odplata udatnosti. Staročeské podivné příhody, 1'799). Z německého ruko-
pisu přeložilJ. Rulík aJ. Hýbl jeho spis Nejnouější kronika a aěrnd poselk1lně starého i nouého ndrodu
českého (4 díly' lBl2-1B17).

Literatura : J. Volf v článku Udatní rytíři plzenšú v ČČM 192 l .

PALACKÝ Františe k (14. 6. 179B v Hodslavicích - 26. 5' 1876 v Praze) . Narodil se jako
syn krejčího a rolníka v českobratrské rodině. R. 1809 vstoupii na er'angelické gymnasiurn
v Trenčíně a po třech letech na lyceum v Bratislavě. Zde skončil gymnasijní studia a r. lBlg
i tříletý teologicko-filosofický kurs. Pobyt v rodině vzdělané paní Niny Zerdahelyor'é (od r"
1B1 7) měl silný vliv na jeho vzděIání filosofické i na utváření jeho charakteru. R. 1819 se stal
r,rychovatelem, r. l821 pobyl se svými svěřenci ve Vídni a následující dvě léta žil s nimi opčt
v Uhrách na statku Czuzy uKomárna. V Bratis lavě, kde se spřátel i l  s P.J. Šaiaříkcm a sJ. Kol-
lárem, zahájil svou literární činnost b/tsnickou (ideálů říš' Na horu Radhošé), překiaclatelskou
(někoiik zpěv:ů z ossiana)' literárněteoretickou a estetickou (Počdtkoué českého bdsnictuí, obzultiště
prozódie,1B1B - spo]u s P.J. Šafaříkern; Přehled dějin krásouěd1t ajejí literatur1 z r. 1B21 vyšel
v Kroku IB23; Krósouěda čili o krdse a uměttí v ČČu t sz z ; v rukopise zůstaly Geschichte der schó-
nen Redekijnste bei den Bi)hmen. - Dějiny krásného řečnictvi u Čeclrů).

Začátkern r. 1823 přišel do Prahy. Na doporučení Dobrovského byl pověřcn vypracová-
ním rodopisu Šternberků a po jeho skončení byl Fr. Šternberkem jmenován arc}rivářem.
Geneaiogické práce konal i pro rod Černínů, Kinských, Martiniců aj. Na výzvu Učené spo-
lečnosti (1B25) sestavil řadu kronik, vypisujících udáIosti I4., |5. a 16. století, awdalji s ná-
zvern Staří letopisoté čeští od r. 1378 do 1527 (IB29). R. 1827 by|vyzván ýborem stavů, aby po-
kračoval v díleJ. Pubičky Chronologische Geschichte Bóhmens. Práce se ujal, i když byl ofi-
ciáIně jako historiograf Království českého potvrzen až v r. 1B3B. Vedle studií a prací histo-
rických (z oboru literární historie vydal pouze spis J. Dobrouskj,s Leben und gelehrtes Wirken,
1B33) se v Praze účastnil hor]ivě organizování národního života. R. 1B25 podal návrh na vy-
dávání vědeckého časopisu, ktetý zača\vycházett. |B27 německy s názvem Monatschrift der
Gesellschaft des vaterjándischen Mrrseums in Bóhmen a česky jako Casopis Spolcčnosti vlasten-
ského muzeum v Čechách a jehož prvním redaktorem sám byl (do r. 1B3B). Účastnil se zalo-
žení Matice české (1831)' od r. lB30 byl členem Učené společnosti a jako její sekretář (IB40 až
lB44) provedl v ní organizační změny ve prospěch české vědy; zasáhl podstatně do organizacc
Národního muzea jako jeho jednatel ( lB4l-1B52). Účastni l  se jednání o zi izeni stálé diva.
clelní scény české jako člen a nějaký čas i president Sboru pro zíízeni Národního divadla (k bu-
clověNárodníhodivadlapoložilr. 1868 základníkámen) az jehoiniciat ivybyl vr. 1861 kpod-
poře českých spisovatclů založen spolek Svatobor. R. 1B4B se ťlčastnil politického životajako
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wůdčí představitel liberáiní strany, byl členem Národního výboru, odmít] účastnit se frank-
[urtského sněmu, byl přcdscdou Slovanského sjezdu, stavěI se však proti revolučním lidovým
.sílárn. Stál na stanovisku zaďnování rakouskó monarchie. Po obnovení absolutismu byl nucen
ustoupit z veřejného života, clokonce i z Českého muzea. V ietech šedesátých jako přední před-

stavitel staročeské konzervativní po1itiky zdůrazňoval (zr,1. v č1áncích otiskovaných v časopise
.Národ) stále ioajaiittr k R.akouslru, které si přál vidět jako |ederaci ror'noprávných národů
.(Idea státu rakouského v časopise Národ 1865) , Z opozice k provedenému dualismu v Rakousko.
Uhersku se účastnil r. 1867 mani|estační cesty do Moskvy, po níž z politického života ustoupil
a věnoval se výhradně práci na Dějinách. Dokončil je počátkem r. 1876 a krátce nato zemřel.

K práci na Dějinách prozkoumli všechny archívy v Čechách (jen třeboňský navštívil
'osmkrát) a přeclní arcbívy a knihovny evropské; mnohokrát byl ve Vídni, r. |B27 studoval
historické prameny v Lipsku, r. 1831 v Mnichově, r. 1B33 ve Vratislavi a v olešnici, r. iB37
.' Ří*ě, téhož roku ještě v Drážďanech' r. 1B43 znovu ve Vratislavi, pak v tserlíně, v Pešti
a v jihončmeckých mčstech, r' 1849 v Basileji, r. 1853 v Paiiži, r. 1856 znovu v DrážďatecLr
a v ochranově, r. 1857 v Mnichově, r. iB5B ve Vratislavi, Lipsku aJeně. Nejdůležitější byla
jeho cesta do Říma, kde pracoval 10 neděl ve vatikánském archívu1 na zpátečni cestě se zasta-
vil ve Florencii, Mi1áně a Berrátlrách. Tuto cestu popsal ve zv]áštním spise Literarische Reise nach
Italien (IB3B,). Ze všech archívů přinášel výpisy a opisy listin (jen ve vatikánském archívu jich
.opsal na 400). Po 13 lete ch příprav vydal 1 . svazek něme cky psaných děj|n Geschichte uon Bijh-
men (1836; do r. 1867 vyšlo 5 díIů v 9 svazcích). od r. 1B4B vycházelo české znění, které vznika-
lo zpočátku překladem znění německého; později psal Palacký své Dějiny česky a pro němec-
ké vydání je dávat překládat. Dějin1l ndrodu českého u Čechách i u Morauě vycházely takto: 1B4B
dílu l. částka l. (od pravěkosti až do r. II25); 1850 dílu 3. částka 1' (od r. |4o3 do 1424);
1851 dílu 3.  částka 2. (od r .  1424 do 1439) ;  1854 dílu l .  částka 2. (od r .  1 l25 do 1253) a dílu 4.
částka 1. (od r. 1439 do i457) ; 1860 dílu 4. částka 2. (od r. 1457 do 147I); 1865 dílu 5. částka 1.
.(od r .  1471 do 1500); 1867 dítu 5. částka 2. (od r .  1500 do 1526);|B75 díIu 2. částka l .  (od r .
1253  do  1333 ) ;  1876  dí l u  2 .  čás t ka  2 .  ( od  r .  1333  do  1403 ) .

Vydání Dějin předcházela i doprovázela Íada studií z oboru historie a jejích pomocných
'věd i řada edic starých historických památek: Wurdigung der alten bdhmischen Geschichtsschreiber
(Zhodnocení starých českých dějepisců, |B30); Přehled současnjl nejqlšších důstojníků a ouřed-
níků zemskjlch i daorskjlch u Králoustuí českém od nejstarších časů až do n;,lnějška (1832); Die iiltesten
Denkmiiler der bijhmischen Sprache (Nejstarší památky českého jazyka, 1840, spoiečně s P.J.
Šafaříkem) ; Archíu českj čili Staré |tísemné patnátk1 české i morauské (1840-1B.t6; v této edici histo-
:rickýchdokumentů se polrračuje dodnes) ; Popis králoustuí českého (1BaB) ; Předchůdccué husitstuí
ll Čechách (IB+2); Documenta Mag. Iohannis Hus tlitam, doctrittam, causa?n ,.. illustran,Iia (Doku-

menty osvětlujíci ž,ivot, učcní a při M. Jana Husa' 1869) ; Urkaúliche Beitrtige zur Geschichte des
.{7ussitenkrieges (Listinnó příspěvky k dějinám husitských válek, 1B73) a mnoho jiných.

Palackýsám poiídil Sbírku spisů drobnj,ch z oboru řeči a literatur1l české, krósouěd1, historie a poli-
,ti,l..1l,kterounazval Radhost a ježvyšla ve 3 svazcích v I. 1B71-lB73. Německé řeči a úvahy
.shrnul v Ged'enkbliitter (1B74). Nové vydání Drobných spisů Fr. Palackého pořídili v 1. lB9B až
19c2 B. Rieger (1.  dí l ,  Spisy aÍečiz oboru pol i t iky),  \ ' .J .Nováček (2. díI.  Články z oboru
,clějin) a L' Čech (3. díl, Spisy estetické a literární). Pa]ackého Dějiny vycbáze1,y často, napo-
s lcd 1939. Výborz Děj inuspořáda|vr.  1957 J.  Charvát ve Světové četbě. R. 1941 l ' ryšly 4 sv.
Díla Fr. Palackého, obsahující Práce historické, Staré letopisy české, Stati z českých dějin
a Stati 1iterárněhistorické, jazykovědné a estetické (uspoř. J. Charvát). Vlastní životopis (saha-
jící do r. 1818) otiskia po prvé NI. Červenková-Riegrová (v osvětě 1BB5, také samostatně),
znovu i s Kažclodeníčkem (z let 1B1B-1B27') a se Zápiskv (do r. 1863) V. J. Nováček v tří-
svazkovém vydání l(orespondence a zápisků Fr. Palackého (iB9B-191l). Mnoho korespon-
dence, jejíž soupisje v Bibliografii české historie 1937-I94I, je vydáno pouze v časopisech
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1ČČtu, ČN,íNÍ, osr,ěta, Zvon aj.). - Soupis prací Fr. Pa]ackého česky i;slrrrých a samostatně
vydaných připo.;ilJ. I(alousek k 3. vydání Dťjirr (1876), soupis prací nr.:mecký'c}r r'.'.<lala Krá-
lovská čcská společnost nauk (iB77). Dol l lnčk přinesl Památník Fr. Pa]ackélro (1B93).

Litcratura o Palackém je velmi rozsáhlá;její soupis.je v Zíbrtově ]Jibliocrafii čcskó historie
19i2 a pak tóměř v kaŽcién ročníku. - },{noho životo1;isných dat přinesl Památník Fr. Palac.
kého (1B93), v němž je i řacla- stucl ií. . 'PalackÚho mladá léta.. zpr.acoval K. I{á1al (1927), j i:ho
pol:yt v .frcnčíně D. Votrubovj v SV 1951, v1iv N. Zerdahclyové kromč: jiných l:[. Grcgor"or,á
v Žcnsk<lm ol lzoru 1929. J. Hanuš' Národní mLtzcum a naše ol lroz.:ní (2 sv.. 192 l, 1923).
o I 'alackém bá,snílrol ' i .|. Jakubec v úvoclu k vydání Básní (1898) a v LF 192 1. o jcho př.-.
klaclcch z Vergilia T. Henclrich ve Sborníku filol. 1922 a ve sborníku Pio vati (1930)"
o účasti v prozoclickýclt bojích nejúplnčji.|. I(rál v knize o prozódii české (l933). }.r. Frí'*
decký ve Zr'onu 19lB. o estetických studiích L. Čech ve Zprávě reálky v Novóm Mčstě na
Mor. l89B a v Památníku F. P., kde .je i studie o. Hostinskélro. o filosofii Palackého
předer'ším.-Z. Nejedlý několikrát, naposled v knize o smyslu český'ch dějin (1952), dále L'
Rieger v ČM 1933, N{.Jetmaror'á ve s]:orníku Filosofie v dějinách českého národa i95B.
o Palackém a clělnické třídě psal B. Šindelář v ČMM 1952' M. Jetmarová v FČ ig56, K hocl-
noccní společenských názorů' Palackého přecl r. 1B4B. o Palackéhojazyku a jcho vztahu k ja-
zyklJ' Bčlič ve sborníku Tři studi: o lir. Palackém (l9a9). Tamtéž, o. Králík, Palackého
božné dol;y' - o Palackém celkor'ě a o jeho významtr J. Goll v ČČtr 1B9B (i samostatnč),
Z. Nejedlý, Fr. Pa,lacký (1920)' stucl ie ve Varu 1926, dnes v knize VeIké osobnosti (1951) a
v úr'odu k svým Dč:jinám národa českóho (19{-9), J. Char-lát v předmluvě k Výboru z Dťjin
(ve Světové čctbě, 1957).

PAI,KOVIČJit i  (27.9. 1769 v Rimavské Bani - 13. 6. 1850 v Bratis lavě). Vyšcl ze zc.
manské rcclinv, studol'al v Dobšiné a Šoproni v Mad'arsku, teoiogii v Jcnč (1792-1793).
L]čite 1 evanee]ickó školv v Lučenci (179+) ' vychovatel v šlechtických roclinách. ocl r. 1B03 1'.ro-
fesor česlroslol'enské řeči a litcratury na lyceu v Bratis]avě (v l. 1837-lB14 vykonával zanř:ho
tuto funkci r'. Štrir;.

, Přis1lěl do Puchmajcror'í.ch almanac]rů. - Psal i nčmecky a latinsky, přckládal zLatir,,/,
řečtiny a němčin1.. - Vydával a recligoval: Tjldeltík aneb Císařské králouské nórodní nouin1 (v Bra-
tislar'ě 1B12-1B1B); Tatranka. Spis polcračující rozličného obsahu, pro učené, přetietú a nettčené (IB3Z
až 1847); Větší a zaltíštnější ncý i staý kalencář (1B05 -lB.tB). - Knižně vyšlo z veršovan-ich
prací,. l1lttza ze sloucnskj,ch hor (1B0I; zdc i pi'clrlad l. zpěvu Iliady v př'ízvuČnénr hcxamL't'-tt1:'
- hr'a l)ta buchy a tr i  šuch1 (lB00' 2. vyd. 1.310, provoz. 5. 6. 1B+2 ve Star,ol.skéin diva.l l:) ;
- s1ovník Bóhtnisclrdeulsch-latoini'sclrcs Irřiirterbuch (2 dilv, 1B20, l821).

Litcraiura: J. Vlček' Palkovič a Tablic ako ver.šovci, Sioverrské pohlaciy 1891. o jcllo
stycícl-r s l)obrovským A. Pražák. Ke stykům Dobrovskélro sc S]ovenskcm, Bratislava 1929.
R. Rrtáň, J. I,alkovič, Knižnica 1951 _1952. Vi '  Kl imcš v Počátcích českólro a slovcnsl ié}ro,
novirrářství (1955). j. Caplovič' ccrrzurovanie Palkovičovcj Tatranky' Slovensliá iitcratúra'
I 955.

PATRCKANÍic l . ra l  S i to rad (21 .7 . I7B7 vSo ln i c i  -25 .4 .1B3Br ' Ja romčl ř i ) . I{upocvSo l -
rrici' státním bankrotem př.išel o majctek. R. 1B13 l.zat k vojsku, by1 uči,tclenr ve r'ojcnské škole
vJosefiovč. ocl r. 1B2B žil vJaroměři a zabýval se mnemotechnikou, ýzikálními a mcchanic-
kými pokusy a literaturou.

Pi.ispír'al do Literárních příloh Hromádkových novin, Hyllosu' Čcchoslava (zdc např.
Hrst šípků a trnck)' Dobroslava (zde Míchanice), Milozora, Věrné}ro př.íte]e (Zde písně řeme-
slnické), PříteIe mládeže, Milíny, Poutníka slovanského, Jindy a nyní, Květů. - Knižnč vyšI1'
Písně českjch bojouníků (1Bl5).

636

Literaturz

trčkor.ě 1itcl.árl

kovou charakl

(19 '10).  J .  Lot

PED'ILO
tamŽc). Jeptišl
Kamarýt) .

Přispíva1a
Knižně vyšiy p
Utrpením přichc

Literatur;
A. Vcse!ý v Ct
19 i2) .  Sera fk r

PELCL F
Studoval v R
v Praze, kde z
a studoval hisl
1769) a u hrat
a litcratury ni

Psal něm'
nýcL' Kurzgq
Čechů oci časť
Vun Jaltre 53t
(3  dí ly '  1791 '
Sprache (Ál;adl
Vierte, KÚnig í
des RrimiscJun
l a v a . ' . , 2  d í l .
kurzen Nachrícl
s krátkýrni zp
r777,17ts2) ;  .
t en . . .  (Č, t :š t i ,  l

schen Gratnmatt

Balbini Dissert,
jazyka slovan

Spolu s Dobrr

(Spisovatclé č

tí). - v At]h
von  1341 - I i
l790) ;  dá le
ru  I I . ,  o  Ka
V rukopise z
Bůcher uon den
jazyce od prr
rung des Kaise

Joscla II. Oz
Pelclor''v



psaných a samostatně
německých vydala Krá.

ro (1893) .
i čcskó historie

Památník Fr. Palac-
K. Ift lal (1927), jeho
jiných H. Gregorová
(2  sv .  1921 ,  1923) -

LF 1921. O jcho pie-
Pio vati (1930)"

české (l933). Fr. Frý-
'v Novém Městě na
o filosofii Palacké]ro
dějin ( l952), dále I,-
českého národa i95B-

v FČ l956, K trod.
ajeho vztahu kja-

o. Králík, Palackého
lB9B (i samostatně),

osobnosti (1951) a
k Výboru z Dějirt

vě),  Vyšcl  ze ze-

Jeně (1792-1793)"
ách' od r' 1803 pro-
vykonával za něi-ro

přckládal z |atin1r,
naoinl (v Bra-

a neučené (|B32
z  v e r š o v a n ; í c h

hexam.:t 'u) : ,
d i vac l l : ) ;

y  1891.  O jeho
Bratislava 1929.

a slovcnsliého
literatúra

).  Kupcc v Sol-
ve vojenské škoie
úmi a mcchanic-

(zdc např"
(zde písně řeme-
_ Knižně vyšl1,

Literatura: Fr. Patrčka ve sborníku Rodnému městu (1BB7), kde píše Fr. J. Koštál o Pa-
trčkově litcrárním významu. Vzpomínku na Patrčku napsal A. Gabriel v Lumíru (l860). Ccl-
kovou charakteristiku podal I\{. Hýllek, Zaporncntttý Jiráskův vlastenec, Liter1irní bcsccly
(19+0). J. Loužil, obrozenský literát M. S. Patrčka jako učitel, Hradecký kraj l959.

PEDÁLoVÁJose|a (klášterrrím jmérrem Marie Antonie; 18. 2. 1781 v Pra"ze - 4. 3. 1831
tamže). Jeptiška kláštera alžbětinek. Dopisor'ala si s četnými spisovateli své doby (Če lakovský.'
Kamarýt).

Přispívala do časopisů Čeclroslav a Poutníli slovanský (pocl jménem Dobrovlastka). -
I{nižně.lyšly povídky: Serafka. Dúrek dcertÍmměstskjm (1826,2. vyd. lB32) ; M1rhoujl uěneček aneb
Utrpením přichdzí se k blaženosti (1B2B) ; Keř roztnaýnotlj ze stítru do ueřejné zahrad1 přesazen (1830).

Literatura:J.Jiroušekvčasoi l isuVlast 1911. A. Mentschlor'1r v Pedag. rozhledech l939.-
A. Veselý v Čes. revui 1915' o Pcdálové psalj iž I(. Sabina v Ladě 1861 (Vybrané spisy, 2. sv. ' '
1912). Serafku vydal J. J iroušek (1920).

PELCI ,F rant išekMar t in  (1 l .  1 i .  1734vRychnověnadKněžnou -21 .2 '  lSc1  vPrazc) . .
Studoval v Rychnově n. Kn. gymnasium piaristické, v Hradci I(rálo-ré jezuitské, filosoíii
v Ptaze, kde začal studovat bohosloví, ale nedokončil je stcjně jako práva. odešel cio Vídně
a studoval historii, jazykovědu a estetiku. Stai se vychovatelem v rodině Šternberků (|761 aL
1769) a u hraběte Nostice, kde byl i knihovníkem a archivářem. od r. l793 pro|esor české řeči
a literatury na pražské universitě.

Psal německy a latinsky, přispíval do Abhandiungen. - Knižně vyšlo z prací odbor-
ných : Kurzgefa,Bte Gcschichte der Bijhmcn uan den tjltesten bis atf die itzigen {eiten (Stručné dějiny
Čechů ocl časů nejstaršíclr až k dnešním, 1774,2. rozmnož. vyct. 1779) ; Neue Kronik uon Bóhmen.
Vom Ja|ne 530 bis 1780 (Nová kronika česká. od r. 530 až 1780; 1780); Noaá kronika českď
(3 díly, I79|,I792' 1796); Akadenische Atttriltsrede úber denNutzenutdWichtigkeit der bijhmisc|un
Sprache (,\kademická nástupní řeč o užitku a důležitosti českého jazyka, 1793); Kaiser KarL der
Vierte, Kónig in BÓhrnett (Císař Karel Čtvrtý, král český, 2 dily, 1780, 17Bl); Lebensgeschichlc,
dcs Rtjtnischen und Brjhmíschen lCónigs Wenceslaus... (Životopis římského a českého kráIe Vác-
|ava...,2 díly, |7BB, 1790); Abbildungen bóhnischer und mdhrischer Gelehrten und Kiinstler nebst
kurzen Nachrichten uon ihren Leben und Werken (Podobizny českých a moravských vědců a uměiců
s krátkými zprávatni o jejich životě a díle; společně s M. A. Voigtem; 4 díIy, 1773, i77c,
|.777 ' |7B2); Bt)htnische, núihrísche ttnd schlesische Gelelrte und Schriftsteller aus de,n orcen der Je.s;ti.
Úez. . . (Čeští, moravští a slezští vědci a spisovatelé z řádu jezuitů , 1786); Grat,7sát'ze der btjbni-
schen Grammatik (Základy české mluvnice, , '795,2' toztnnož. vyd. l79B). - Edice : Bolruslui
Balbini Díssertatio apologetica llro lingua Slauonica |:raecipue bohemica (Bohuslava Baibína obrana'
jazyka slovanského, zvláště českého, 1775); Přího@ Václaua Vrati,slaua z Mitrolic... (I777).
Spolu s Dobrovským vydal latinsky psané české kroniky s názvem Scriptores rerum bohemicartmt.
(Spisovatclé českých dějin, 2 sv., 17B3' 17B4; Palacký je doplnil spisem Staří letopisové češ-
tí)' -VAbhandlungen uveřcjnil Geschichte dcr Deutschen und ilrrer Sprache in BÓhmcn
von 1341-1789 (Dějiny Němců a jcj ich jazyka v Čcchách v letech I31I až 1739; l7B3,
1790) ; dále tam uveřcjnil pojednání o Sámovi jako králi slovanském, o PřenysluOtaka-
ru II., o Karlu IV. jako markrabím moravském' o pů\-odu a jménu města Prahy aj. .-

V rukopise zůsta]a l]ijhmische Bibliothek oder Verzeichnis aller in bdhmisclter Sprache gedri.cktelt
Búcher aon den ersten Werken bis 1793 (Česká knihor'na čili Soupis všech knih tištěných v českém
jazyce od prvních děl clo r. 179B) a kro;rika událostí sor'rčasných Bihmische Chronik azter Regie-
rung des Kaisers und Itónigs in Bóhmen Josephus 11. (Česká kronika vlády císaře a krále českého

Josefa II. označuje se ja,ko Pelclovy Paměti a s tímto názvern také vyšla až r. 1931).
Pelclovy Paměti přeložil a vydalJan Pán (1931 a 1956).
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Literatura: J. Hanuš, F. M. Pelcl, český historik a buditel ( i914). o jcho rodě St. Dvořák
(1934) .op ří lež i tos tnébásn iPe lc lově ' ,Píseňpročeskývo jenskývýbor . . (vyš lé1B00)  J . Jaku-
bec v publikaci Národ legiím (t921). o historikovi Palacký ve Wúrdigung der alten bóhmi-
schen Geschichtsschreiber (1830). o Pclclovi buditeli o. Fisclrcr v ČČlt 1934. o poměru
k husitstr,í l.r. Kavka v knize Husitská revoluční tradice (1953). o PanrětechJ. Černý v úvodu
k r,rydání l956. osudy prvního vydání Balbínovy obrany jazyka českélro, o jehož 1'ýznamu
psal už K. Hav]íček ve S]ovanu (2C. a29. května 1B50), vypsalJ. Prokeš v ČMM l925.

PETRMANN Jiří (19.6. 1710 v Pukanci na S1ovensku - t9' 12. 1792 v Drážďanech).
;Studoval v Štiavnici' v Bratislavě, v Halle nad Sálou. Českobratrský kněz, od r. 1734 učitel
němčiny dětí českých emigrantů v Berlíně. Potom působil v Lipsku, Gebhardsdor|u a v Nečavě
v Lužici. od r. 174.6 český a německý kazatel v Drážďanech.

Přispěl do Thámova almanachu Básně v íeči vázané. - I(nižně vyšla: Čechořečnost touž
řečí mluuícím složenó... (17B3) a nčkolik spisů náboženských.

Literatura: J. Volt Dráždanský kancionál J. Petermanna z r. I74B a ptažská konzistoř,
ČČNr tgzq,.

PICEK VáclavJaromír (pseudonym Podsvijanský; 13. 11. lB12 v Újezdě u Turnova -

26. 11. 1869 v Benátkách nadJizerou). Gymnasium vystudoval v Mladé Boleslavi, v Praze
práva (1B3B). Správce panství v Liblíně, od r. 184-9 soudce v Nových Benátkách, IB5o až
lB52 redaktor vládních novin, od r. 1B52 opět komisař na Smíchově, v Příbrami, okresní
soudce ve Zbiroze a na Zbraslavi.

Přispíval do Časopisu Českého tr:r:fzea, Časopisu pro katolické duchovenstvo, Květů, České
vclely, Věnce aj. - Redigoval Pražské noain2 (1850-1852). - Knižně vyšly Bdsně (1Ba3) ;
P í s n ě ( 1847 , 1852 ,  1 856 )  ; P i s n ěčes ké  ( 1861 ; s n ápě v - y odF r . K a r a s e ' J . N .Šk roupa ' J . V o r l a ,
L, ZvonaÍe aj. a s německým překladem) ; - drama Vilém Rožmberk (1840; provoz. 12' 1.
1 B40) ; - novinářská pr óz a Politické zlomk1 o Čechtích ( 1850).

Literatura: J. Vlček, Básník publicista, Den 1909 (dnes v knize Kapitoly z dějin české
literatury, I952).

PICHL Josef Bojis lav (23. B. lB13 v Kosoři - 11. 3. IBBB v Praze) .Y Ptaze vystudoval
novoměstské akademické gymnasium i lékařství (1843). Lékař v Pardubicích (do r. 1B4B),
pak úředník (translator) při magistrátu v Ptaze, od r. lB54 hutní lékař na Kladně, pak v Ný.
řarrech (od 1861). od r. 1864 správce chudobince v Ptaze. Byl manželem spisovatelky Marie
Čacké, v r. lB4B byl předsedou poroty' která osvoboclila K. Havlíčka. Nakonec měl v]astrrí
.tiskárnu v Praze, kde mohl vydávat své noviny.

Vydávalaredigoval: Pardubickj, hlasatelsuobod1 alidupráua (lBaB) ; Suatoudclaosképoselstaí
( 1BaB) ; Pražskj, obecní list ( 1Ba9) ; Česká učela ( 1876-1BB0) ; kalendář Čas (|B7 4) .

Knižně vyšly výbory Společenskj krasořečník českjl (3 díly, l852-1853); Společenskj, zpěuník
(lB51); z překladů: Cervantesovy novely (1B3B) ; Don Quijote de la Mancha (1. díl 1866;
2. díl přeložil K. Stefan); z Herloše Černohorci, Čechy od r, 1414-1424, Poslední táborita, VaId-
'šlejn.

Literatura: Vlastenecké vzpomínky, které vycházcly 1876-1BB0 v České včele' vydal
M. Hý'sek s poznámkami (v nich stručný životopis) jako 3. sv. knihovny Paměti (1936).
Stručné nekrology v Květech 1BBB, v osvětě IBBB; J. Neruda v Humoristických listech 2. 7.
lBBl (dnes v knize Podobizny I).

PIŠELYAntonín (175B vPraze _30.3. 1806 tamže). ŽákDobrovského,vojenskýkaplan
u pluku hr. Kinského. Spolu s Dobrovský.rn vyda|: Českjch fříslouí sbírka, |o qtdání M. J' Srnce
a Fr. Horn'ého unotě rozinnožená od Jos. Dobroaského a Ant' Pišel1ho (1B04).
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PITRJosef Bonaventura (170B v Třebechovicích _ 1764 v Rajhradč). Kněz řádu bene-
diktýnů (od r. l72B)' Gymnasiumlrystudovalv Broumově, fiIosofii a tcologii v Břevnovskérn
k1ášteře, kněz (od t. 1733) v Břevnově, Polici a Broumově, kde učil i na gyrnnasiích. Sekretář,
knihovník a archiváI benediktýnského řádu v Čechách (v letech 1846-1756), konečně opat
kiáštera v Rajhradě' V rukopise zista|y četné sbírky historických pramenů.

Literatura: J. Hanuš v článku Počátky kritického dějezpytu v Čechách, ČČH tgos.
Ilaveika, Životpana B. Pitra, preláta rajhradského, ČČM lB2B (obsahuje soupis tištěných
i rukopisných prací).

PLAČEK František (20. 4. lB09 v ]]ělči u Berouna - 2.9' 1BBB v Sedmihorkách).
Gymnasium vystudoval r'e Slaném' filosoíii a práva v Praze (1B33). Úredník při různých kraj-
ských úřadech v Rakousku a v Čechácli, nakoncc vysoký úředník v oboru administrativně
právním v Praze. V r. 1B4B byl členem Národního výboru a poslancem říšského sněmu' Jeho
zásluhou byly získány z ctziny Hollarovy rytiny.

V mládí přispíval básněmi do Rozličností (1B2B), Čechoslava, Květů. Později psal do
časopisů odborný'ch. Spolupracoval při Riegrovč Naučnérn slovníku.

PoHL Jan Václav (|720 v Hradci Králové - 23. 6. 1790 ve Vídni). Gymnasium studo-
vai v Hradci Králové, od r. 1756 byl komorním úředníkem při císařském dvoru ve Vídni
a učitelem češtiny v císařské rodině (Josefa II.). - Knižně vyšlo z prací odbornýchl. Gram-
nzatica linguae bohemicae oder die bijhmische Sprachkunst... (Gramatika českého jazyka čili Umění
českéhojazyka... '  1756) ; Prauopisnost řeči čuluké... (1786).

Literatura: Ferd. Čenský, K dějinám řeči a literatury české v 18. stol., osvěta 1876.,
A. Lisický' Zíesténá češtinaJ. V. Póla aJ. Dobrovský, osvěta 1916.J. V. PóI v zápase o české.
slovo, tamže 1919, Z dějin zápasu o české slovo, tamže 1920.

POLÁK Matěj Milota Zditad (1+.2. I7BB v Zásmukách - 3l.3. 1856 ve Vídeňském
Novém Městě). Syn obuvníka, chodil oc{ r. 179B v Praze do normální školy a stal se r. 1B07 Ú-
pomocným učitelem. R. lB0B vstoupil jako dobrovolník do vojska a zúčastnil se několika bitev
s Napoleonem. V 1. lB09-1813 pobýval se svým plukem na různých místech Královéhra.
decka, kde se seznámil s J. L. Zieglerem. Ten ho přivedl k české literatuře . Poiák začal psát
české verše a přijal jméno Milota Zdftad. R. 1B13 odešel opět do války, dostal se až do Paíiže
(1813-1814), pobýval ve Vídni (1Bl4-1B15), prošel Itál ií, kde byl delší dobu v Římě
a v Neapoli ( iB15-1B1B)' Krátkou dobu byl v Čechách (Praha' obříství, na panství barona
Kollera, jehož byl pobočníkem) a l 'rát i l  se do ltál ic (1821-1827). Pro|esor české řeči a l i te. '
ratury na vojenské akademii ve Vídeňském Nor'ém Městě (1B2B-1B30)' později (od r. lB37)
profesor vá]ečného dějepisu a dohližitel (prefekt) nad vyučovánírn jazyka českého, francouz..
ského, italského a maďarského. Zátovei postupoval vc vojenských hodnostech' až byl (1849)
jmenován generálmajorem. Jeho vztah k českému národu a české řcči v té době již ochladl.

Přispíval do Prvotin, C. k' vlastenských novin a hlavně Dobroslava (zde např. Cesta do
Itálie). - Knižně vyš\aVznešenost příroful. L1rická báseň u šesti zpěuích (1B,l9).

Spisy M. Z.PoIáka vyšIy ve Spisech výtečných českých básrrí]<ů novodobých (2 sv.' 1862)
v uspořádání K. Sabiny a s jeho životopisným nástinem. Básnické spisy a Cestu do Itálie vy-
dal ve Sr'ětor.é knihovně č. 5B2-5B7' 62I-642 J. Bradáč.

Litcratura: o literární pozůstalosti psal F. J. Rypáček v osl,ětě 1907 a J. Bradáč ve
Zptávě gymnasia v Domaž]icích 191 1. J. Vlček v Několika kapitolkáCh z dějin naší slovesnosti
(1912). o Polákově verši a stylu a jejich funkci v litcrárním procesu 19. stol.J. Mukai.ovský,
Polákova Vznešenost přírody (Sborník íilol. 1934, přetištčno v Kapitolách z české poetikv,
2' 194.8). P. Váša., Slovník M. Z' Poláka' NŘ 19-{,7. o verši prvních básní M. Z. Poláka psal

J. Hrabák v knize Studie o českém verši (1959).
M. J. Srnce
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PRAVDA František (vi. jm. Vojtěch Hlinka; 17.4. |BI7 vl.{ekrasíně uJindřichova
řIradce - B. 12. 1904 v Hrádku u Sušice). Pocháze] ze selského rodu, gymnasium vystudoval
.vJindi.ichově Hradci, fiIosofii v Ptaze (183B), bolrosioví ve Vídni (necítil se ještě Čechem)
av Ptaze (|B42)' Kaplan v Kr'ílicích u Slaného (1842-1846)' duchovní správce v ústavu pro
slepce v Praze (1846), od r. 1B47 vychovatel a host v nižší šlechtické rodině v Hrádku u Sušice.
T'arn se mu dostalo několika čcstných hoc]ností církevních.

Přispíval do časopisů Rlahověst (po prr'é 1B47), Poutník, Lumír, obtazy života, Bolesla.
van, opavský besedník, Čcch, Vlast, Škola a život, Poscl z Prahy (Fr. Šimáčka-Běláka), do
'almanachů a l<alendářů Pcrly české, Pečírkův kalendář, Sborník, Krakonoš, Školník, Zábav-
ník učitclský, Morar.an aj. - Iinižně vyšly pr ó zy Pouídk1 z kreje (5 sl'., l 85 1-1853) ; - hry
pro děti Diuadlo pro děti (3 sv. '  i863-1867).

Sebrarré spisy zača'ly vycházet jíž za Pravdova života (1B71-1rB77 ve 4 sv. v Národní
l ' ibl iotéce, 1B77-lB98 ve l2 sv. s názvem Sebrané povídky pro l id).

Literatura: Fr' Holeček, Fr. Pravda (Vojtčch Hlinka). obraz jeho literární činnosti
(1936) s podrobnou bibliografií Pravdova díla. Životopis od K. Matčjky, Pravdova synovce,

.jc připojen ke 4. sr'. Sebranýclr spisů (1877). I(. V. Rais r'e Sr'ětozoru 1897. V. Dressler v ČČu
i 9J5. Dopisy V. Štulcovi otiskl J. Vraštil ve Zprávě arcibiskupského gymn. v Praze 1916[17 ;

'dopisy Fr. ŠteffaloviJ. Muk v Pubi ikacích Městského muzea vJirrdř ichově Hradci (1911);
tam je i stať Ferd. Strejčka Fr. Pravda' učitel národa.

PRESL Jan Svatopluk (4. 9. I79| v Praze - 6, 4. 1849 tamže). Bratr Karla Bořivoje,
'doktor medicíny (1816)' profesor přírodopisu na lyceu v olomouci (181B)' pak zoologie a mi-
ncralogie na universitě v Praze (1820-1B4B).

Redigovai: Krok, ueřejnjl spis ušenaučtý pro uzděIance ntirodu českosloaanského (1821-1837);
Časopis technologickj Jednoty ku pouzbuzení promjlslu u Čechách (1837-1839). - Knižně lyšly práce
.odborné:  op ř i rozetzos t i ros t l inanebRost l ináÍ. . .  (3díIy '  1820-1B35;naprvnímdí lemě lúčast
Bedřich Berchtolc; Presl sám k dílu vyryl množství obrazů) ; Flora čechica. Kuětena česká. S po-
znamenáním Lókařs|.'j,ch, hospodářskjch a řemeslnickjlch rostlin (|BI9, společně s bratrem Karlem
Bořivojem)i Seaectlo (1B3a) ; Nerostopis čili minerahgia (1837) ; Všeobeaý rostlinopis čiti' Popsání
'rostlin u ušeliké:n ohledu užitečtých a škodliuj,ch (2 díly' 1 846) .

Dopisy bratru Karlovi otiskl J. Schiebl v Plzcriském obzoru 1910'
Literatura: L. Čciakovský' o vědeckém významu J. Sv. Presla v Almanachu ČA 1892.

B. Němec, Presl a Purkyně v Národní čítance 1918.

PRESLKarel Bořivoj (I7.2,|791 vPraze-2. 10, IB52tamže), BratrJanaSvatopluka,
.doktor medi.:ílry a fiiosoÍie (18iB)' správce botanických a zoologických sbírek Národního
nuzea (1822), 1-.roÍ'esor příroclopisu na universitě v Ptaze (od r. 1B32).

Psal většinou latinsky a němccky. - Společně s bratrem Janern Svatoplukem q'dal:
-Flora čechica. Kuětena českd' S poznamenriním lókařskj,ch, hospodářskjch a řemeslnickj,ch rostlin (lB19).

PROCHÁZKA František Faustin (I3. I. |749 v Nové Pace - 2. 12. 1809 v Praze). Stu-
.doval gymnasium ve Slezsku a vJičíně, v Praze filosofii a bohosloví (do r. 1779). ČIen řádu
par'lánského. Učitel klasických a orientáIních jazyků a církevního práva v konviktu svého
řádu v Praze. od r. 1786 ředitel pražských, od r. 1807 všech gymnasií v Čechách, po smrti
IJngarově i knihovník universitní knihovny.

Vydával s pseudonymem Hintschius týdeník Úber die Broschijren (I7B2). - Knižně r,rydal
překlad: Noaj zákon (177B společně s V. F. Durychem, l786 vlastní překlad Písmo saaté Noué-
ho zákona) a Biblí českd, t. j. celé Suaté písmo Starého i Nouého zákona... (l7B0 společně s V. F. Du.
.ychem' lB04 vlastní překlad) ; - z ptaci odborných : De sa:cularibus liberalium artium in

I Bohemia et Mor
a na Moravě p
De litterarium lal
latinského písen
Miscellawen der
3 sv., l7B4-17
Kronika českó oa
Hosia (1786); C
l3  sv . ) .

Literatura:

PUBIČKA
řádu jezuitskéhr
(l773) světský k
stú českého.

Knižně vyšJ
in Bohemiam adut
Čech až po tytc
van:ů, 1777); Cl
Slovanů, 6 dílů

Korespondt
|957 K otázce

Literatura:
v Prager gelehr
schichtsschreibe
kých dějin ( l9l l

PUCHMA.
Studoval gymn'
a pozdějí fatáí
liby), nakonec v

YydávaL b2
1797 s předesla
lB02 s Přídavke
s názven Fialful
Z překladů kniž
V. Nejedýn). l
Podstatně přispr
vil. _ Knižně v
I*hrgebiiude der r
und Wórterbuch l
(Románi Čib, t
český jazyk zlor
cfuÍch (|BI9).

Sebrané bá
188l). Almanar

Literaturar
dech z Vergilia
l88 l  aJ .  Krá l '
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u Jindřichova
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správce v ústavu pro

v Hrádku u Sušice.

života, Bo1esla-

Ši.áeku-Běláku;, do
Školník, Zábal,-

v e 4 s v . v N á r o d n í

]iterární činnosti
,, Pravdova synovce,

. V. Dressler v ČČM
. v Praze 1916117 ;
ě Hradci ( 19 11) ;

Bratr Karla Bcřivoje,
lB), pak zoologie a mi-

twkého (1821-1837);
- Ifuižně r'ryš1y práce
prvním díle měl účast
iu, Kuětena česká, S po.

s bratrem Karlem

rostlin,ol:,is čili Popstíní

vAlmanachu ČA lB92.

BratrJana Svatopluka,
ých sbírek Národního

Svatoplukem vydai:

íckjch rostl in (1B19).

. 12. 1809 v Praze). Stu-
(do r. 1779). Clen řádu

va v korrviktu svého

v Čechách, po smrti

i
i(I782). - Knižně vydal
ipřeklad Písmo suaté Noué-
l7B0 společně s V. F' Du.
úaribw liberalium artium in

Bohemia eI Moraaia fatis mmmentarius (Rozprava o osudech svobodných umění v Cechách
a na Moravě podle staletí, 1782); do Voigtova sborníku Acta litteraria přispěl rozpravou
De litterarium lati'naran in Bohemia et Morauia restitutoribus clmmendatio (Pojednání o obnovite]ích
latinského písemnictví v Čechách a na Moravě). Vydání ukázek z české literatury s výkladem:
Miscellaneen tler bóhmischen und miihrischen Literatur (Rozličnosti z české a moravské literatury'
3 sv., 17B4-l7B5). Edice:. Kronika boleslaaská o posloupnosti knížat a králů českj,ch... (1786).
Kronika česká od Přibíka Pulkau1... (1786) ; Vejtah z Kroniky moskeuské... přeložené od Matouše
Hosia (1786) ; Cesta 1 Prah1 do BewÍtek .. . oldřicha Prcfáta (1786) aj. (za jediný rok 1786 r,ryšlo
13 sv . ) .

Literatura: J. Hanuš, František Faustin Procházka (l9l5). J. B. Novák v SV l949-50;

PUBIČKA František (I9. B. 1722 v Chomutově - 5. 6. 1807 v Praze). od r. 1739 člen
řádu jezuitského v Praze, učitel na řádových školách v Ptaze, olomouci aj. Po zrušení řádu
(1773) světský kněz, doktor filosofie (17B5). od r. 1772 stavy jmenovaný historiograf králov-
stvi českého.

Knižně vyšly práce odborné : Series chronologica rerum Slaao-Bohemorum ab ipso inde Slauorum
in Bohemiam aduentu usquz ad haec nostra templra (Dějiny slovansko-české od příchodu Slovanů do
Čecin až po tyto naše dny, 1768); De antiquissimis sedibus Slauorum (o nejstarších sídlech Slo-
varlů, 1777); Chronologi'sche Geschichte Bóhmens unter den Slauen (Chtonologické dějiny Čech za
Slovanů, 6 dílů v 10 svazcích, 1770-1801).

Korespondenci J. A. Jablonowského s Fr' Pubičkou otiskl M. Kudělka ve Slezském sb.
1957: K otázce česko-polských literárních vztahů v počátcích českého národního obrození'

Literatura: Proti Pubičkově pojetí dějin, proti údajům i proti stylu psal už G. Dobner
v Prager gelehrte Nachrichten (1772) í Palacký ve Wůrdigung der alten bóhmischen Ge-
schichtsschreiber (1830). Pubičky se proti nim zastal V. Novotný v úvodu k 1 . dílu svých Čes-
kých dějin (1912). Z. Nejedlý o něm psal v úvodu k Dějinám nátoda českého (1949).

PUCHMAJER AntonínJaroslav (7. l. 1769 v Týně nad Vltavou _ 29. 9. 1820 v Praze).
Studoval gymnasium v Českých Budějovicich' filosofii a bohosloví v Praze (|797). Kaplan
a později faráI na různých místech v Čechách (Prachatice, Kamenný Újezd, Jinonice, Cito-
l iby), nakonecv Radnici u Plzně (1806-1820).

Vydával básně své i svých přátel ve sborníčcích Sebrdní bdsní a zpěuů (1' sv. 1795, 2. sv.
1797 s předeslaným výkladem o přízvuku a prozódii české) a Noué bósně (3' sv. l79B, 4. sv'
lB02 s Přídavkem k prozódii české, 5. sv. lB14)' - Vlastní básně, převážně bajky, uspořádal
s názvem FiaIfu (vydal je ažY. Nejedlý r. lB33 v 1. sv. Básní Ant.Jaroslava Puchmajera). -

Z překiadů knižně vyšel Chrám gnídskj od Montesquieua (1804; l836 jako 2. sv. Básní vydaných
V. Nejedlým). Z rukopisu vydalJ. V. Sedláček jeho Rjltnouník aneb rjmouní sloaník (IB24). -

Podstatně přispěl materiálem pro Dobrovského německo-český slovník, jehož druhý díl sesta-
vil. - Knižně ryšlo z prací odborných : Praaopis rusko-českj (1805; 2. vyd. lB51 V. Hankou) ;
Lehrgebiiude der russischen Sprache (Učebnice ruského jazyka, lB20) ; Romóni Čib, das ist Grammatik
und Wdrterbuch der (igeuner Sprache. Dazu als Anhang die Hantjlrka oder die čechische Diebssprache
(Románi Cib, to jest gramatika a slovník jazyka cikánů, k tomu jako přídavek Hantýrka čilí
český jazyk zIodějů, 1B21); - z překladů: Karla ze Šternberka Pojedntiní o b2linářstuí u Če.
thtuh (IBI9).

Sebrané básně Ant. Jaroslava Puchmajera vyšly v Národní bibliotéce (2. rozmnožené vyd.
1BB1). Almanachy (1.-4. sv.) lrydalJ. VIček v Novočeské knihovně (1917-1924).

Literatura:J. Máchal, Ant. Puchmajer (1895; tam i ]iteratura pi.edcházející) ' o překla-
dech z VergiliaJ. Hendrich ve Sborníku fiIol. 1922' o překladech z HoméraJ. Bartocha v LF
1BBt aJ. Krái v LF 1893. Vztahem k polské literatuře se zabýval M. Szyjkowski v knize Pol-
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ská účast v českém národním obrození (l. díl' 1931). K. Horálek, K poetice A. Puchmajera
a jeho školy, SV 1948-49. o rusko-českém pravopise V. Huňáček' Naše v]ast i955.

PURK\T{Ě Jan Evangelista (17, 12. 1787 v Libochovicích - 28. 7. 1869 v Praze). Syn
hospodářského správce. Po časné smrti otcově (179B) přejal Purkyňovu výchovu piaristický
řád, který ho umístil do Mikulova na Moravě. Tam vystudoval gymnasium' r. 1B04 vstoupil
do piaristického řádu a učil na řádových školách ve Strážnici a v Litomyšli (1806). R' 1807
z řádu vystoupil, stal se vychovatelem, studoval fiIosofii a od r. 1812 medicínu. R. 18iB byl pro.
mován na doktora medicíny a stal se asistentem na lékařské fakultě. ZaložíI s J. S. Preslem
časopis Krok (lB21). V l. l823-1B50 byl profesorem fyziologie ve Vratislavi. Tam založil, po
osobní poradě s Fregelem, fyziologický ústav, byl v úzkém styku s představitcli německé de-
mokratické vědy (oken, Carus aj.), vydával latinsky a německy ptáce z oboru ýziologie,
histologie (je jejím zakladp"te1ern), farmakologie, anatomie, antropologie, zoologie, botaniky
aj., a|e i pojednání česká. R. 1850 byl jmenol,án profesorem na universitě pražské a od té
doby působil vědecky, Iiterárně a organizačně v Praze. Na universitě přednášel, zkoušel
a cvičení konal česky' V Praze vybudoval ýziologický ílstav, z jeho podnětu vznikl při Spo.
Iečnosti Českého muzea Sbor pro přírodovědný výzkum Čech a Sbor přírodovědecký, který
rrydával na jeho návrh časopis (iaa (1853-|864). R' lB54 založil školu pro ýchovu prů-
myslového řemeslnického dorostu, stal sejejím ředitelem a dal podnět k vydávání sbírky učeb.
I-ric a populárně vědeckých knih Průmysiová škola. R. 1862 vznikl z jeho snah Spolek českých
lékařů (už dřív stál pÍizaložení Sdružení nčmeckých vědců a lékařů) a Časopis tékařů českjch
(vycl:.ázi dodnes)' Stál při založení Matice lidu, byl spoluzakladatelem Národních listů, čle-
nem sboru ke zÍízení Národního divadla. V Umělecké besedě založil odbor pro vědecké stu-
dium umění. R. 1861 podal návrh nazíízení akademie věd.

Jeho příspěvky zlítetatuty krásné (ponejvíce vlastní i přeložené verše) vycházely v Prvo-
tirrách, Kroku, Časopisu Českého muzea (zde např. ukázky z překladu Tassova osvobozeného

Jeruzaléma), Lumíru, Humoristických listech, v Živě, Květech, obrazech života, Daliboru. _

Knižně vyšIy Bedřbha Schillera Búsně Qrické (ve Vratislavi 1B4l' 2 díly).
Sebrané spisy opera omnia vycházejí od t' |937 dodnes (1. svazek lryšel 1918). -

Korespondence Purkyňova vyšla 1920 a 1925.Jeho vzpomínky upravil a vydal Ferd. Strejček
1937. Básně z časopisů i z pozůstalosti r,rybralJ. Thon: Básnický glosářJ. Ev. Purkyně (1959).

Literatura: Životopis Purkyňův byl napsán několikrát; naposled E. Rozsívalovou (1956);
mnoho z jeho žívota zachycuje Růžena Pokorná-Purkyňová v knize Ž|vot tÍí generací (1944).
Pobyt ve Vratislavi beletristicky zpracovali I. Kubišta a V. Švarc (Purkyně ve Vratislavi,
1953). Literatura o Purkyňovi je velmi rozsátrlá a týká se především Purkyně přírodovědce.

Jeho iiterárních zájmů se týká: J.Jedlička' J. E' Purkyně a B. Něrncová ve Zvonu 1919;
o. V. Hykeš a D. E. Hykešová, Goethe a Purkyně (Goethův sborník, l932); Thonova před.
mluva ke Glosáři (l959). o Purkyňově světovém názotu J. Beneš, Purkyňův odkaz vevědě
a f i l oso f i i  (19 i7) .

RÁBVáclav (14. l . 1804 v Benátkách nad Jizerou - 19. 12. 1B3B tamže). Synlékaře,
studoval gymnasium v Mladé Boleslavi, filosofii v Praze, práva,která nedokončil, v Ptaze
a ve Vídni. Úředník okresního úřadu v mladé Boleslavi. - Přispíval do Časopisu Českého
muzea' Květů a České včely. - Krrižr'rě vyšLy Smíšená bósně (1836).

Literatura: Ferd. Strejček, První český,,rozervanec.. ve sborníku K. H. Mácha (l937).

RAJMAN (Raymann) F,rantišek (B.3. |762 vJičíně - 3. l .  1829 v Častolovicích). Syn
zárnožtýchtodičů, vystudoval vJičíně g1'rnnasium, filosofii a bohosloví v Ptaze (1787). Kapla.
noval ve Vel iši, Městci Králové a Častolovicích, kde se stal (1B00) farářem. v 1. lB07-1B15
zastáva| i úřad vikáře.

Přispíval do Do
na (l816) ; Poslední a
divadelní hry: Sels
panstuí (l82 1, 2. vyd

Selské námluvy
Literatura: M.

RAJSI(Á Bohr
v Praze). Manželka
Budeč. - Přispíval

Její dopisy byly
Čelakovského (l8ll

Literatura: F.
Lumír 1916.

RAUTENKR
v Sedlci u Kutné H
(1797). Po působen
<lůvodů mimo služt
turu. Pak působil n
telem školy abyl z:

Verši a prozai<
které podpisoval tr
kého (zde např. bal
učiti také česky a č
chovných knížek p
k ruirodu českému (|B

Verše Rautenl
Nejedlý (1836).

Literatura: A'
k Národním listůn
Poutnice B. Václar
vek a R. Smetana,

RETTIGJan
v Litomyšli). otec
v Hradci Králové,
místech v Čechách

Přispíval do Č
delní hry ., Kouzeln
Sňatek ze žertu (|84

Literatura: O
IBB5.

RETTIGOV,
5. B. 1845 v LitoI
chod i lavP l zn i , s r
la jeho působiště.

Přispívala do
Dobroslava. - K
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Přispíval do Dobroslava' Přítele mládeže. - Knižně vyšly biblické eposy : Mdřt Magdalé.
na (1Bl6);Poslednídenasoud,báseňae3písních (1B17)l Josef Ej ipxkj l .Bóseňue 12zpěuích (1B20);-
divadelní hry: Selské námluu1l (1819; provoz. až 31.7. 1895 na Národním divadle); V1hrané
panstaí (|B21,2. vyd. 1826).

Seiské námluvy a Vyhrané panství otiskl j. Sajíc r, Dobrém divadle (|927)'
Literatura: M. Hýsek v ČlrM 1906.

RAJSKÁ Bohuslava (vl. jm. Antonie Reissová, \I.7.IBI7 v l ložmitále - 2. 5. 1852
v Praze). Marrželka F. L' Čelakovského. od r' lB43 ředitelka dívčího vzdělavatelského ústavu
Budeč. - Přispívala do časopisu Květy.

Její dopisy byly otištěny ve sborníku Z let probuzeni (1872) a v 3' sv. Korespondence F. L.
Čelakovského (1815).

Literatura: F. Bílý r.e sborníku B. l{ěmcor.á (1912). V. Burian, První láska B. Rajské,
Lumír 1916.

RAUTENKRANC Josef František Miloslav (2.3. |776 v Hradci Králové - 22' 7. IBI7
v Sed]ci u Kutné Hory). V Hradci Králové lTstudoval gymnasium, v Praze filosofii a bohoslovi
(|797), Po působení na několika farách (Nebovidy, Církvice) byl nějakou dobu ze zdravotních
<lůvodů mimo službu v Hradci Králové, kde však přednášel klerikům českou mluvnici a litera-
turu. Pak působil na školách v Jaroměři, v Nových Dvorech u Kutné Hory, kde se stal ředi-
telem školy aby| zátovei knihovníkem hraběte Chotka, až se stal (r. l8l2) farářem v Sedlci.

Verši a prozaickými pojednáními i překlady z němčiny, francouzštiny, polštiny a ruštiny,
které podpisoval také Rautovský, přispíval do Puchmajerov'ých almanachů, Hlasatele čes.
kého (zde např. balada Poutnice a pojednání Proč by se mělo v hlavních školách král. Českého
učiti také česky a čcštinč?, posmrtně r. 181B), do Prvotin. - Kromě spisů náboženských a vý.
chovných knížek pro clěti lyšlo knižně: Sloao praué ušem národům earopejskJlm ( l 795) ; Prouoláni
k ndrodu českhrut (1809); List obrancům českj,m (|B09).

Verše Rautenkrancovy sebra] a otiskl v 2. sr'. Sebraných básní Puchmajerových Vojtěch
Nejedlý (1836).

Literatura: A. Rybička v Předních křisitelích (1. díl' lBB3). K. Sabina v kritické příloze
k Národním listům (1864; ve Vybraných spisech sv.2., 1912). o Rautenkrancově překladu
Poutrrice B. Václar'ek v Příspěvcích k osudu balady Poutnice 

" 
ČMF 1923. Srovn. i B. Václa.

vek a R' Smetana, České světské písně zliclovělé (1955).

RETTIG Jan Alois Sudiprav (21. 7' 1 774 v Kvasinách u Rychnova n. Kn. - 26. 7. 1844
v Litomyšli). otec, soudní úředník, byl Němec, matka Češka. Rettig vystudoval gymnasium
v Hradci Králové, v Praze filosofii a práva (1B0l). Advokátní a soudní úředník na různých
místech v Čechách (Tábor' Přelouč, Ústí n. orlicí, Rychnov n. Kn.), od r. 1B34 v Litomyšli.

Přispíval do Čechoslava, Dobroslava, Milozora, Věrného raditele. - Knižně vyšly diva-
delní hry : Kouzelná píšťala neb Na odslouženou u Kleoetníku (1B21); Neškodí přátel zkoušeti (1822) ;
Sňatek ze žertu (tB4|).

Literatura : o Rettigovi j ako autorovi písně Stojí jabloň Fr. Bačkovský v Ženských listech
IBB5.

RETTIGOVÁ Magdaléna Dobromila (3l. 1. l7B5 ve Všeradicích na Hořor'icku -
5. B. 1845 v Litomyšli). Dcera zálly zemřelého panského Úrředníka }-r. Artmanna, do školy
chodila v Plzni, s matkou přišla do Prahy a r. 1B07 se provdala za J . A, Rettiga, s nímž střída-
la jeho působiště.

Pi.ispívala do Časopisu Českého muzea, Květů, České včely, Věnce, Poutníka slovanského,
Dobroslava. - Knižně vyšly povídky:. Arnošt a Bělinka (lB20) ; Mařenčin košíček. Dárek malý
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pro dcer2 české (2 díly' l82l a |B22); Věneček pro dcery ulastenské (lB25); Narcisk1l. Sbírka historic-
kého amraunéhn obsahu k ponaučení i, oboeselení (l83a); _divadelni htaKoš.Masopustnížert
(l8a6) ; hlavní dílo Domdcí kuchařka aneb PojedruÍní o masiých a postních pokrmech pro dcer1l české
a moraaské (tB26; do r' l864 vyšla desetkrát).

Literatura: K' Sabina v Ladě 1861 (ve Vybraných spisech 2. sv., 1912). J. Fučík v kni-
ze B. Němcová bojující (1940). Fr. Autrata, M. D. Rettigová (l91B). Je hrdinkou stejnojmen-
ného dramatu Al. Jiráska.

RITTERSBERKJan( takéJanR i t te rzR i t te rsberka;  |7B0vPraze  _1B.6 .  184 l  tamže) .
Voják, nakonec setník, od r. l82l na odpočinku. Na válečných taženích, zvlášté v r. lB13
a |Bl4, prošel západní Evropu. Byl vzdělán jazykově, historicky a především hudebně.

Přispíval do Abhandlungen' Ilormayerova Archivu, německého Muzejníka, Bohemie.
Kromě praci týkajicich se vojenské historie vyšio knižně: České ru1rodní písně (|B25) ; Josef

Dobrouskj, biographi'sche Skízze (|B29),
Literatura: o. Hostinský, o naší světské písni lidové, ČL 1892. K. Dvořák v doslovu k vy-

dání Čelakovského Slovanských národních písní (1916)'

RoKoS František Alexander (25.3. |797 v Loděnicích u Berouna - 3. 5' lB52 v Dřev.
čicích). Syn mlynáře, studoval gymnasium na Starém Městě v Praze,po filosofii vystudoval
bohosloví (lB24). Působil na různých farách (Tuchlovice, Zvoleněves, Radešov), naposled (od
r. lB49) v Dřevčicích.

Přispíval do Hyllosu' Čechoslava, Poutníka slovanského, Rozličností, Pražských novin,
Večerního vyraženi, Květů. - Knižně vyšlo z've ršovaných ptací: Iuan, báseň epická u 5 zpě-
uích(lB23);Bdsně (|B27); Smíšené básně (IB27); _ z ptózy Pouídk2 pro ulastenskou mládež a její
milouníful (1B30).

RoYKo Kašpar (I7M v I\{ettau u Mariboru ve Štýrsku _ 1819 v Ptaze). osvícenský
kněz, profesor filosofie a církevních dějin ve Štýrském Hradci, od r. 17B2 profesor církevních
dějin na universitě v Praze.

Knižně vyšlo mimo jiné:. Geschichte der grofen allgemeinen Kirchenuersammlung zu Kostnitz
(4 díly' l780-1785). Do češtiny je přeložil Václav Petrýn [: V. Stach] s názvem flistorie
velikého sněmu kostnického (2 díly' 17B5 a 1786).

ROŽNAY Samuel (27.7.l7B7 ve Zvoleni _ 14. l l .  18l5 v Banské Bystrici). Studoval na
Iyceu v Bratislavě, bohosloví na universitě v Tiibingách (lB11-lB12)' Po vysvěcení na kněze
(lBl3) učitel v Banské Bystrici, pak kazatel v Horní Mičiné a (oc r. 1815) v Banské Bystrici.

Překládal zlatiny, řečtiny, polštiny, ruštiny, němčiny, maďarštiny. - Knižně vyš|y Písní
Anakreontou1 s přídavkem některých jiných básní (lB12 anonymně). ostatní jeho překlady
vyš|y až po smrti v Prvotinách, v Hlasateli a v Květech.

Literatura: A. Lombardini v Slovenských pohťadech 18BB. o Rožnayově překladu Asa-
naginice V. Burian v LF 1920 a Sborníku Matice slovenskej ( 1925) . A. Pražák psal o něm jako
o předchůdci českých Macphersonů v Sborníku filosof. fakulty univ. Komenského r. 4. o Rož-
nayovi básníkuJ. Vlček, K dejinám literatúry slovenskej, Slovenské pohlady 1B9B.

RUBEŠ FrantišekJaromír (16. 1. 1814 v Čížkově u Pelhř imova - lo. B. lB53 ve Skutči).
Syn nájemce pivovaru, vystudoval gymnasium v Havlíčkově (Nóm:ckém) Brodě, filosofii
v Ptaze, r. lB34 vstoupil do semináře. Po dvou letech vystoupil a stal se vychovatelem v Nové
Bystřici. od r. 1837 studoval práva a zátoveí byl vychovatelem v měšťanské rodině. Soudní
úředník v Praze, v Načeradci (od r. 1847), v Kutné Hoře (1B5c), nakonec (od r. l85l) ve
Skutči.
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Přispíval do Květů (po prvé lB34), Vesny' Vlastimila, Českých besed' Palečka. - Redi-
goval: Paleček, milotlník žertu a praud2. Na světlo posílárr od Fr. Rubše, Fr. Hajniše aJeště-Ně-
koho [: Filípka]. (V 1. l841-1B47 lyšlo l9 svazečků, některé v několika vydáních; v posled.
ních dvou svazcíchjiž příspěvky Rubšovy nejsou.) - Knižně vyšlo z poezie: Deklanouónkjl
a písně (6 sv., lB37-1B+7); _ z ptózy : Pan amanuensis na uenku aneb Putouání za noaelou (1842,
2."yd. |845); Haýnice' obrdzfu ze ži'aota QBa!; Pouídkjl, obraz)l ze žiuota, ruÍrodní pouěsti a btí-
chorkl (1. sv. 1847).

Spisy Fr. J. Rubše, jež zača|y vycházet už za spisovatelova života, rryšIy u Kobra ve
Spisech výtečných českých básníků (4 sv.' 186l-1862)' pak v Národní bibliotéce (2 sv.' 1BB7
až 1BBB). U Kočího vydal František Sekanina Sebrané spisy,,dlc prvotisků a spisovatelových
rukopisů.. (1906). Yýbor z deklamovánck uspořáclal Ferd. Strejček' Deklamovánky a písně
prvních českých besed (1926). Výbory z humoresek vycházely často (lB94, l903, 1941, l953)'
naposled v Národní knihovně (1960) s doslovem M. Řepkové.

Literatura: Životopis Rubšův napsal V. Filípek ke 4. svazku Spisů (1862). F. J. Turnov-
skýkvydáníuHynka (lB94; samostatněr. 1895). T.Zap|etal, F'J. Rubeš (1936). V]. Preclík
v edici Kdo je ( 194B) . Z. Nejedlý v knize o B. Smetanovi (sv. 4. ; přetištěno ve výboru Zdeněk
Nejedlý' o literatuře, 1953) ; J. Borecký, Rubeš vychovatelem ve Vzpomínkách členů Máje
na rok l904; Ferd. Strejček v knize Humorem k zdraví a síle národa (l936) ; K. Stibral v pa-
mátníku Dvě stě let gymnasia v Německém Brodě (l935).J. Skalička, K Rubšovým paro-
diím, Sborník VŠP v olomouci 1959. Vzpomínky na Rubše vyšly s názver.rl Po desíti letech
(1863). Fejeton o něm napsal Fr. Hampl, Milovník žertu a pravdy (NŽ 1953).

RULÍK Jan Nep. Josef (2o. 2. |744 v Ž|'ebich - 6. 3. lBl2 v Praze). odchovanec želiv.
ského kláštera, studoval v Praze filosofii. Ředitel kůru vjezuitském kostele v Praze na Novém
Městě, od r. |774 zpěvák a houslista u Sv' Víta na Hradčanech. Důvěrný přítel Krameriův.

Redigoval Krameriusovy Vlastenské nouin1 (IB0B-1B1B). - Knižně vyšlo z prací odbor-
ných: Sláua a ujbornostjaz1ka českého (|792); Velmi užitečnó historie o slouútném nórodu českém
(1793) ; Krótkj, spisekostauuselskémanebuoróčském(l79B); UčentiČeehia (3sv., 1B07-1rB}B);Ka-
lendář historickjl (5 díIů' 1797-1806' přídavek 1810) ; z překladů: z J. Schiffnera Galerie aneb
u1obrazenost nejsloaútnějších a nejznamenitějších osob (emě čuké (4 díly, 1B03-lB09); _ z píile-
žitostných veršů: Plesání nad uaedením profesorajaz2ka českého (1793); NadenuuedlníJ.Nejedlé-
ho na učitelskoustolici u slaunéučené pražské uniuersí (1801); _z drarnat.. Vlasteneekj, mladj rekruta
(lB0B); - z prózyz Veselj, Kubíček aneb V hordch Kašparskj,ch zaklenj, dudák (1799) ; Boženka,
aeselého Kubíčka manžeLka ( 1 799) '

Literatura : E. Jelínek v Lumíru l B7B (Rusové v Praze) .

ŘnzNÍČnrjosefJindřich (1' 5. 1823 vPraze-B.12.lBB0vKouřimi). Povystudování
gymnasia a filosofie v Ptaze soudní úřednik v Praze, Plzni, Pelhřimově (l850), Pacově, Při-
byslavi a Kouřimi.

Přispíval do časopisů Květy (po prvé 1B43), Česká včela, Horník, Pozor, Lumír. - Pře-
kláda| z němčiny a franštiny. _ Knižně vyšlo z prózy: Noael2 (B47); Jiří Doupouec (1856) ;
Nepřátelé poctiz,osÍi ( lB53).

Literatura: Nekrolog ve Světozoru l8B2 (str. 286) a F. Čenského v osvětě lBB2. G.
Erhart, Působení spisovateleJ. J. Řezníčka v Pelhřimově (194l).

SABINA Karel (29. 12. 1B13 y Ptaze - 9. 1l. |877 tarnže). Vychován v rodině zedníka

J. Soviny (otec Sabinův zůstal neznám). vystudoval akademické gymnasium a filosofii v Ptaze.
Práva (od r. 1834) nedokonči]. Zprvu vychovatel, pak literát a žurnalista. R. l836 byl ve Víd-
rri, kde spolupracor'al s časopisem Adler, ale pobyt zde mu byl policejně zakázán. R. lB35 byl
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vyšetřován pro satiru obrazy a květy snů (v Květech)' r. 1836 pro báseň Ku vzdáleným
(v Květech), r. 1B39 pro článek Erwiderung (v časopise ost und West). V čtyřicátých letech
člen tajného spolku Repeal, r. lB4B horliý řečník a publicista na straně revoluční. Ve spojení
s ruským anarchistickým revolucionářem Bakuninem se účastnil přípravy povstání proti Ra-
kousku. V květnu r. lB49 zatčen, odsouzen k trestu smrti, ten však cestou milosti změněn na
18 let žaláře. Vězněn v Ptaze a v Olomouci. Při amnestii r. 1857 propuštěn, vrátil se do Prahy,
věnoval se činnosti literární, přednáškové (v Umělecké besedě, v dělnických spolcích, r. l863
rnluvil na Husoých oslavách v Kostnici) pod dozorem policie. od r. lB59 ve sluŽbách tajné
policie, které dodával zprávy o činnosti v literárním, novinářském, politickém žir,otě i v děl-
nickém hrrutí (pod jménem Roman). R. lB70 rrazrračiI vídeňský časopis podezření, že je kon-
fidentem policie, ale Sabina se před soudem očistil. R. |B72 ta důvěrnó schůzce literárních
a politických přátel (mezi nimiJ. Grégr,J. Barák,J. Neruda, V' Hálek) ze spolupráce s policií
usvědčen, označenzazrádce národa a přinucen opustit Čechy. odejel do Drážďan. Po zveřej-
nění obsahu schůzky Národními listy se vrátil, hájil se veřejně (brožurkou obrana proti lhá.
řům a utrhačům a plakáty), ale důvěry už nenabyl. ZemieI v bídě a všemi opuštěn.

Přispíval do Květů (po prvé lB35), České včely, Kytky' Hronky, almanachu Vesna, do
Vlastimila, Pomněnek, ost und West, Týdeníku, Dělníka, Národních listů, Pokroku (Skrejšov-
ského) , Svobody (Barákovy), Pražského deníku a časopisů, jež redigoval. _ Psal též německy,
překládaI z němčiny a polštiny, lžíval finných pseudonymů a šifer (Leon Blass, Arian Že]in-
ský, šifra AB, Vojtěch Vrána aj.). - Redigoval : Pražské nouin1 (lB4B); českd ačela (|B4B);
Noui'n1l Líp1 slouanské (1Ba9); Slouan (|B7|-lB72) ; sborník Tábor, jiskr1 časoué (|B19); Posel
z Prah1' Kalendtiř histori'ckll a politilkj (1862--1863). _ Knižně vyšIy Bdsně (l8al) ; - z prózy :,
Hrobník (1Baa) ; obraz1lze XIV.aW.uěku(IB44; l .částKatkráleVáclava,2.SchůzkanaKar-
lově Týně, 3. Lásky žaIostía blahosti) ; Pouídkj,,, potlěstí, obraz1l a noue|l (1Ba5); Vesni,čané QBa7);
Blouznění (1B57) ; Na poušti (l863) ; Jen tři léta! (1860) ; Věčnj ženich (1858-1863) ; ož,iuené hroby
(1870); Morana čili Suět a jeho nicoty (lB74, s pseudonymem Arian Želinský); - 

" 
dramat

a her: Inzerót(1866);Černárůže (1867); ŠašekkróteJiřího(|B70);Kocourakočka(|B70);l ibre.
t a k operám B. Smetany : Prodand neuěsta (|863) ; Braniboři u Čechdch ( 1 866) ; V. Blodka : V s tudni
(1867); K. Šebora: TempltÍři' na Morauě (1865); Zd. Fibicha: Bukouín (1866) ; - z prací od.
borných: Dějepis literatur1l českoslouanské staré astřednídoó2(1860_1866);Duchounjkomunismus
(1861' s pseudonymem Leo Blass) ; Vó.clau Stach, jeho doba a spisyl' Nástin žiuotopisnj, a literdnt
(1870); Das Theater und Drama in BÓhmen bis zum Atfange des 19. Jahrhunderts (DtvadIo a drama
v Čeclrách do začátku 19. stol., 1877); zača| '"rydávat Spisy K. H. Máchy (lB45), z níchž vy-
šel jen 1. sešit obsahující Sabinův Úvod povahopisný a začátek Máje'

Soubor spisů Karla Sabiny v Kočího Knihovně českých klasiků beletristů lryšel ve
3 sv. (1910-1911; oživené hroby, Hrobník,Jen tři léta, Morana, Blouznění, Na poušti).
Výbor ze Sabinoých děl pořídil \r. K. Blalrník v Knihovně Přehledu revuí (l9l l). Vybrané
spisyJ. Thon v Českých spisovatelíclr 19. stol. ve 3 sv. (1911' 1912, 1916; Básně u Člá' 'ky
literárně dějepisné). Z jednotlir,"ých románů vycháze|y nejčastčji oživené hroby (naposled
1953 ve Světové četbě s úvodem Z. K. Slabého), Morana, Na poušti, Jen tř.i léta! Libreto
k Prodané nevěstě vyšlo několikrát (i90B s úvodem Z. Nejedlého, 1940 péčí M. Novotného).
Duchovný komrrnismus vyšel 1928 s předmluvou Z. Ncjcdlého. Vzpomínky sebral z časopisů,
kde vycházely, a trydal M. Hýsek v knihovlrě Pamětí (1937) . Yýbot z literárních statí vydal
s doslovem F. VodičkyJ' Thon, o literatuře (l953). Literární stati jsou i ve vý.boru Čeští radi.
kální demokraté o Iiteratuře (1954). Spis Das Drama... přeložila G. Fučíková (l941).

Literatura: Životopisné příspěvky přinesl J. E. Sojka v knize Naši mužor'é (1862),
V. K. Blahník r'e Výboru (1911), Fr. Sekanina při vydání Morany (1909)' J. Thon v knížce
O Karlu Sabinovi ( l9+7). J. Fučík, o Sabinově zradě (dnesvknizeTři studie, 1951). o Sa.
birrovi básníkovi j. Thon v Lumíru l91l, M. Martenvúvodu kvydání lyriky (1920)' H.
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l95l). O Sa-

Htza|ová,Jak vznikal a uskutečřIoval se ideál demokratické literatury kolem r. lB48, Č. lit.

1959. o Sabinovi prozaikovi J. V1ček v Několika kapitolkách z dějin naší slovesnosti (l912) '

o jeho libretech o. Hostinský, B. Smetana a jeho boj o moderní českou hudbu (1901); Z. Ne-
jedlý v úvodu k vydání Prodané nevěsty (190B) ; M. očadlík, K.Sabinalibretista, Stavov-

ské a Národní dir.adlo 1927. o Sabinovi jako divadelním kritikovi J. Tráger tamže 1927.

o literárním historikovi J. Štěpánková v Č. Lt. 1957' J. Tax, Sabinova Černá růžc' Acta

IJniversitatis Carolirrae (Slavica fiIologica) 1959. o Sabinově činnosti ve službách policie je

literatura velmi rozsáhlá; shrnul ji a zhodnotilJ. Purš v kníze K případu K. Sabiny (Roz-

pravy ČSAV 1959), v níž přinesl další doklady o této Sabinově činnosti.

SBDLÁČEK Josef Vojtěch (24. 2. I7B5 v Če]ákovicích - 2. 2. 1836 v Plzni). odešel
z mydlářského učení na studie do Prahy. Vystudoval gymnasium v Praze, pak filosofii (lB05)
a vstoupil do řádu premonstrátského. Studoval matematiku afyztk:u a bohosioví. od r. 1810
profesor matematiky a ř.ečtiny na plzeňském ústavu filosofickém, od r. 1B16 přednášel i český
jazyk a českou literaturu. V Plzni byl organizátorem českého kulturního a společenského
ž,ivota; zakládal v městě i v okoli čtenářské spolky' podporoval české divadlo,

Přispíval do Časopisu Českého rrr1)zea' České včely, Rozmanitostí, Časopisu pro katolické
duchovenstvo, Přítele mládeže. - Knižně vyšlo: Paměti plzenské, jež ku poctě slaunj,ch ulad2k,
slouúttých měšťanů. . . ujldal.. . ( lB2 l ) ; !ákladoué měřictuí čili geometrie (|B22) ; /ákladooé přírodnicn,í

ntb f1zifu a matematik1 potažné neboli smíšené (2 di|y, LB25, IB27) .
Literatura: A. Rybička v Předníclr křisitelích (2. díi, lBB4). E. Felix, Dva buditelé

(1936). V. Spěváček, Plzenský vlastenecJ. V. Sedláček (195B).

SCHALLERJaroslav (6. 3. 173B v Konopišti - 6' l .  1809 v Praze). Člen řádu piaristů
(od r. 1753), učitel na řádových školách v Mikulově, v Praze, v Kosmonosích aj. ý |616.1'
|766-|77I a potom od t. |775 r,rychovatel v rodině Nosticů.

Knižně vyšIo: Topographie des Kónigreichs Bijhmen... (Místopis království českého, 17 sv.'
1 785-179l ) .Jeho doplňkem je Beschreibung d€r. . . Hauptstadt Prag (Popis lrlavního města Prahy.

4 díIy, 1794-|797), z rréhož vydal i jednosvazkový výtah Kurzgefafte Beschreibung uon Prag
(Stručný popis Prahy, 179B). Kromě toho napsal německy i dějiny knižní cenzury v Čechách
a lrypsal životopisy vědců vyšlých z piaristického řádu.

SCHIE'SLER lgnácJan (2|. |. |7B2 v Pr'aze - l .  12. 1826 tamže). Úředník př i berním
a viničním magistrátě v Praze.

Přispíval do Hlasatele a Čechoslava. .- Knižně '"ryšIo z het Bohuslau aneb Jak kdo činí.
takouou odplatu uezme (|B05) ; - z pí el<Iad ů z A. G. MeiBnera Ezopou1 bósně pro nlddež (18|6) .
Některé překlady znárr'e pouze podle názvů (Romeo a Julie, Martittek, bratljř ue asi., Lou na diuokou
zuěř, Poduod z lehkom1slnosti).

SCHÓNFELD František Expedit (|745 v Ptaze - kdy zemřel' není známo). Člerr jezuit-
ského řádu, profesor na gymnasiu v Praze na Novém Městě (od r. 1768), pak v Březnici. od
r. 1773 pro|esor poetiky na pražské universitě' Nakonec děkan v Zákupech.

Psal nčmecky a latinsky různá, hlavně náboženská pojednání, ale i četné verše. - Knižně
vyšlo: Einige Úbersetzungen uon Schúlern der Dichtkunst an der Hochscltule zu Prag. Herausgegeben als
sie zum erstenmal ffintlich geprt]fet uurden im Jahre 1775 (Některé překiady žáků poetiky na vysoké
škole v Praze.Yydané, když byti po prvé veřejnč zkoušeni roku 1775).

Literatura: Ferd. Čcnský, K dějinám řeči a literatury české v lB. stol., osvěta 1876. Fr.
Táborský, Počátky novočeské poezie za vlir'u klasicismu, ČČH 1902. J. Jakubec, LF l902'í l09n\  TJ
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sCHwoY FrantišekJosef (11. 12. |742 v Her|icích ve Slezsku - 10. l0. 1806 v Miku.
lově). Hospodářský úředník a později správce různých statků na Moravě, v l. 178l-lB03 na
panství dietrichsteinském v Mikulově, od r. 1806 zámecký hejtman a knížecí archivář.

Sestavil moravský místopis, který - bez vědomí autora s malými úpravami - vydal otto
Steinbach jako Topographische Schilderung des Markgraftums Mtihrens und Schlesiens (Místopisné
r'rylíčení markrabství moravského a slezského, 2 sv.' 1 786). Schwoy sám pak *ryda| Topographie
uorn Markgraftum Mdhren (Topografie markrabství moravského' 2 sv.' |793-|794).

STACH Václav (16. 10' 1754 v Přešticích -24.5. l83l ve Vídni). Syn řezníka, lrystudo-
val gymnasium v Klatovech, filosofii (doktorát |776) a bohosloví (l781) v Praze. od r. 1786
profesor české pastorálky v generálním semináři v Hradisku u olomouce a po jeho zrrršení
( 1 790) na universitě v olomouci" od r. l 799 žil ve Vídni.

Přispěl do Prešporských novin, Prešporského kalendáře a do Thámových Básní v řeči
tázané (l7B5). - PsaI pod pseuclonymy PodběIovský' V. Charda, V. Petrý-n. - Knižně lryšlo
z veršovanýchprací: Něcopročeskouliteraturu,miloaníkůmbósníobětouánoodPodběiouského(|7B2);
Písně křesťanské pro slabeckou obec (l7B5) i Nóbožné písně pra katolického měšťana a sedláka .. ' ( l 79l ) ;
Staý ueršoaec pro rozu,ntlo|l kratochtlíli. V1danj, od K. H. Tfuina (lB05) ; - z ptózy : Příručka rci-
te le l idu  (2dí ly ,  1 '787) ; -  zp řek ladů:His tor ieue l i kéhosněmukostn i tkého. . . znžm.p ře l .odVdc .
Petrjna (2 díly' 1785 a 1786). V rukopise zůstaly vetše: Diunj oučinek potěhu. Má uzbuzená ehuť
k zpěuu a obrana staročeského ueršounictuí proti noujm nezdkladnj,m nápadům; překlad Klopstockova
Mesiáše; prozaická práce Harmoni'e a dobrozuučnost jaz1ka českého'

Literatura: Životopis Stachův napsal V. 7,e|ený v osvětě 1873. o překladu Roykovy
Historie kostnického sněmu A. Kraus v knize Husitství (2. díl' 19lB). ohlasy Klopstockovy
poezie ve verších Stachových shledal A. Novák, LF l903. Překlad Mesiáše rozebral M. Hýsek
v ČuM 1906. Vysoko oceňoval Stacha K. Vinařický v ČČvr (1829, lB30, lB35). o jeho verši

J. Král, o prozódii české (část 2., l93B).

STEINBACH z Kranichsteina otto (13. 1l. 175l v Rožmitále - 19.2, |79| ve Ý-ídni).
Člen řádu cisterciáků, sekretář, archivář a konečně (|7B2) opat kláštera,.ŽďáÍe na Moravě'
od r. l 7B4 (po vyhoření kláštera) žil v Ptaze jako rada zemské sprálry pro zá|ežitosti duchovní.

Přispíval do Abhandlungen (zde např. pojednání o dějinách staré a nor'é tolerance v krá-
lovství českém a markrabství moravském, l7B5 ; o římských a řeckých mirrcích nalezenýc}n na
Moravě, l786) .-Knižně vyšly: Kurze Geschichte des Markgraftums Miihrenfilr die Jugend (Stručné
dějiny markrabství moravského pro rr'ládež, I7B3; t. r. i česky jako MaltÍ kronika o markrabstuí
moraaském pro mlddež); Diplomatische Sammlung historischer Merkwiirdigkeiten aus dem Archiue des
griif . Cisterzicnser-Stffies Saar in Miihren (Diplomatář [t.j sbírka listin v opisech] historických
památek knížecího cisterciáckého kláštera veŽďáru na Moravě, 2 sv., t7B3). M. Zemek. A.
Bartušek, Dějiny Žďánl nad Sázavou (l. díl 1956).

Literatura: J. Dobrovský v Abhandlungen 1795 (nekrolog) .

STEINSBERG František Guolfinger (asi 1757 v Čechách-po r. 1805 v Moskvě). Li-
tetát a divadelní ředitel v Praze (U hybernů 1797-|799 a ve Stavovském divadle |796 až
l 79B), v Karlol"ých Varech a v Teplicích. od r. 1 799 žiI ve Vídni. od r. 1 7B2 vydával brožury
Die GeiBel der Prediger (Důtky nakazatele) a Predigtenkritik (Kritika kázáni). - Knižně
lyšlo z dramat: Libussa, Herzogin in Bihmen (1779, do češtiny přeložil J.J. Tandler jako
Libuše, první kněžna a rekyně v Čechách) ;Miss NeIfu Randolf (l7BI); Hans Klachl oder Rendez-
uotts in der neuen Allee (1797' do češtiny přeložil V. Thám jako Honza Kolohnát z Přelouče).
Kromě toho napsal spisek na obranu l-rraběte Kolovrata a spis protiJanuNepomuckému.
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Literatura: A. Kraus, Husitství v literatuře zejména německé (2. díl 19lB).J. Hanuš'
Z ideových bojů doby josefínské, LF 1912. J. Volt obrana hr. Filipa Kolovrata Krakovského'
Panorama 1927.

STUNA Matěj (25. 2. 1765 v Ptaze - 3. 6. 1Bl9 v Letovicích na NIoravě). Na staroměst-
ském g1'mnasiu spolužák bratří Thámů a M. Majobeta, začal studovat bohosloví, ale věnoval
se divadlu. Ilerec v Boudě a v divadle U hybernů. R. L79l přišel s německou kočovnou společ-
ností do Vodňan, kde se stal úředníkem obecního úÍadtt' Za řeči sympatizující s francouzskou
revolucí byl r. 1794 vězněn, z m:ista propuštěn a působil opět u kočovných společností němec-
kých' R. lB10 hledal východisko z bídy ve vstupu do řádu minoritů aby|pÍikázán do konventu
v Letovicích.

Jeho 22 her známe jen podle rrázvu: Sedlské uzbouřeni (někdy zváno Sedlské buřičstuí) zpěuo-
hrao 2 jedndních (provoz.23.9.|786 v Boudě s hudbouJ. Tučka) ; Šťastné shledání neb Dob1tí
jednoho tureckého hradu, (pěaohra o jednom jednóní (provoz. |4.2. |790 u Hybernů) ; Útzk na Teplice.
Národní činohra u 5 jednáníth (provoz. 16.9. L792 ve Stavovském divadle) ; Bludičk1l anebo okouz-
lenj princ Alwyn (provoz.27 ' |2, l7B9 a častěji, někdy s názvern Světýlka; překlad z němčiny).

Literatura: Fr. Baťha v LF 195l . V. Mostecký, Vodňanský kancelista-jakobín, Jihočeský
sborník 1955. K. Mejdřická, Čechy a francouzská revoluce (1959).

SUŠIL František (l4. 6. lB04 v Rousínově - 3l. 5. 1868 v Bystřici pod Hostýnem). Syn
hostinského, získal j1ž doma hudební vzdělání; g'ymnasium, jež studoval zpočátku soukromě''
r'ystudoval v Kroměříži, v Brně filosofii a bohosloví (|B27). Kaplan v olbramovicích u Morav-
ského Krumlova (od r. |B27) a v Komárově u Brna (od r. 1B3l), od r. lB37 profesor na boho*
sloveckém ústavu v Brně, kde dosáhl vysokých hodností církevních i světských vyzr.amer'áÍí.
Měl účast piíza|oženi Ústřední katolické jednoty (lB4B), Moravské národní jednoty (1849)
a Dědictví Cyrila a Metoda. Z jeho podnětu byl. za|ožen Hlas Jednoty katolické (lB49)-
o prázdninách projížděl Moravu a sbíral lidové písně.

Přispíval do časopisů Denice, Poutník slovanský, Časopisu Českého Ínuzea' Kroka, Illasu

Jednoty katolické, Blahověsta, Časopisu katolického duchovenstva, do slovenského časopisu
Cyril a Metod, dokalendáře Moravan (zde např. o prozódii české, 1856), doVesny (vídeňské)'
Besedníka (přílohy Morar'ských nároclních novin). - Zabj,va| se polštinou a ruštinou, psal
také latinsky spisy náboženské, překládal z latirry klasické i církevní. Podpisoval se také Fr-
Rousínovský' _ Knižně vyšlo z p o e z i e : Bdsně (|B47) ; Růže a trní (|B5|) ; Sebrané básně (l 862) ;
,(pěuy a hněq: (1869); Smíšené bdsně (|B70); - sbírky národních písní : Morauské nórodní písně
(1835; 190 písní, v příIoze 9l nápěv); Moraaské ruirodní písně. Sbírka noud. S 2B9ndpěry QB40;
586 písní, nápěvy ve zvláštním sešitě); Morauské ndrodní písně s nópěu1 do textu uřaděnjmi (IB53 až
l860' 2. vyd. 1860; B40 písňových skupin podle číslování Sušilova, 2361 písní); - z překla-
dli:, Antologie z ouidi'a, Katulla, Propertia a Muséa (1861); - z ptací odborných Krátká
prozódie česká (|86| jako 2. vyd., 3. vyd. 1863).

I\4oravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými sestavili' studií o Sušilově sbírce,
rejstříkem o místním a krajovém původu písní a jinými pomůckami opatřili Robert Smetana
a Bedřich Václavek (194l).

Literatura: P. Vychodil, Fr. Sušil. Životopisný nástin (1B9B). A. Dr'ořák r,e Zprávě české
reálky v Lipníku (1910 a l91 1) . A. Heyduk ve Vzpomínkách literárních ( l91 l ).

sVoBoDA Václav Alois (B. 12' I79| v Navarově - B. 1. 1849 v Ptaze). Syn sládka,
Iraučil se už v dětství dobře německy, gymnasium .r'ystudoval v Praze a r' Mladé Boleslavi'
r'Praze filosofii (lB10). Práva nedostudoval, složil zkoušky profesorské (1Bl2). Profesor na
gymnasiu v Písku (lBl4)' J indřichově Hradci (od r. 1815) a na Malé Straně v Praze (od r ' l821).mu.
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Přispíval do Prvotin, Hormayerova Archivu (zde např. t. lB24 odpověď Dobrovskému na
jeho článek Literarischer Betrug), do Monatschrift der Gesellschaft des vaterlándischen Mu.
seums, Kroku, České včely, Časopisu pro katolické duchovenstvo' - Psal a vydával také ně-
mecky a latinsky. Podepisoval se tóž Navarovský. - Knižně vyšIa hra Karel Skreta, malíř
(1Ba1); -zpřekladt:.Vj,borbdsníFr.Schi l lera (l8a7) ; překlad do němčiny: Kraloduorskj
rukopis. Kijniginhofer Handschrift (1829; s rozsáhlým ,,kritickohistorickým.. úvodem) ; Sbírka
českjlc|t národních písní (lB45, s německým překladem). V. i{anka vydal historické zpěvy, jež
Svoboda napsal česky a do němčiny přeložil nebo německy napsal: České zpěu1 historické (2 sv.,
|826 a lB27). Spolupracoval na díle A. Machka Dějinyčeskév kamenopisně vyvedených
obrazech (1820-1824).

Literatura: A. Rybička v Předních křisitelích (2. dít, 1BB4).J. V. Šimák v ČČ\,r tgts.
o jeho básních německých A. I(raus v knize Stará historie česká v německé literatuře ( l902).
o Svobodovijako klasickém filologovi K. Svoboda v LF 1940.

SYCHRA MatějJosef (2 |. 12. |776 v Ústí n. orlicí - 19. 3. lB30 veŽďáru nad Sázavou).
Jako syn městského písaře lrystudovaIv Ptaze gymnasium, filosofii a bohosloví (1B0l). Kaplan
v Sebranicích, v Bystrém u Poličky' fatáÍ v Bě1é u Svitav (1B05-lB08), v Jimramově a ve
Žďáru na Moravě (1B24-1B30).

Přispíval do Vídeňských novin, Časopisu Českého mltzea' Poutníka slovanského, Rozlič.
ností Pražsk.ých novin, do Dobroslava (zde např. překlad l(otzebuovy frašky Přestrojování),
Přítele mládeže' Čechoslava, Milína, Milozoru a Věrného raditele. _ Knižně vyš|o: tr[aličkosti
u ř-eči utízané ( 1B23) ; - z pr ózy : Pouídatel rvbo Sbtrka rozmanitj,ch pamětihodnj,ch příběhů, pouídaček,
důatipnj)chntipadůaprůpouědíkpoúeníaobueselení (3sv., lBt5_|BL7);Kratochui lník,spisproobue.
selení a spolu k ponaučení (2sv., 1B19' 1820); Kratochui'lnáačelička.Sbírkamnohj,chpouídek (|B27);-
zprací odborných:.VersucheinerbóhrnischenPhraseologie(PokusočeskoufrazeoIogii,Zdily,1B2|a
1822) ; Veleslauín. Mraaoučná hospoddřskd kníha (1847); - p ř ekl ad zl|dol.iěra Bezděhý tékař (|B25) .

Literatura: V. Kryšpín, Matěje Jos. Sychry život a spisy lrybrané (lB77). A. Rybička
v Předních křisitelích (1. díl' 1883). o Sychroých epigramechJ. Jakubec v obzoru literárním
a uměleckém 1900.

Šer.eŘÍr< PavelJosef (13. 5. l795 v Kobeliarově na Slovensku - 26. 6. 186l v Ptaze).
Pocházel z evangelické rodiny, jeho otec byl kazatelem. V l. 1B05-1Bl0 studoval na g'ymna.
siích v Rožnavě a Dobšiné, od r. lBl0 na evangelickém lyceu v Kežmarku. R. l8l5 odešel na
universitu doJeny, kde studoval teologii, zároveň však i filosofii, filologii, historii a přírodní vědy;
zvlášé se soustředil k otázkárr. estetickým a literárněteoretickým. R. 1Bl7 se vrátil přes Prahu
do Bratislavy, kcle se stal vychovatelem' Spřátelil se zde s Fr. Palackým a zabra| se s nírn do
'otázekliterárněteoretických (Počátkoaéčeskéhobtisnictuí,obzultíštěprozódia, 18iB). V t. 18l9_1833
byl profesorem humanitních předmětů na nově založenérr srbském gymnasiu v Novém Sadě
a jeho prvním ředitelem (do r. 1825, kdy byljako evangelík ředitelství zbaven). V Novém Sadě
se za nepÍíznivých podmílrek společenských, hmotných i zdravotních soustředil ke sbírání
a k studiu starých církevních i světských památek a ke studiu slovanskýchjazyků a literatur;
účastnil se též práce na rozvoji kulturního života Srbťr. R' lB33 se podařilo Fr' Palackému
získat pro něho podporu, aby se mohl s rodinou přestěhovat do Prahy a věnovat se vědecké
práci. V Praze byl redaktorem Suětozora (lB34-1B35) a cenzorem beletríe (IB37-lB47),
pak redaktorern Časopisu Českého muzea (|B3B-IB43), r. 1B4l se stal kustodem universitní
knihovny a konečně (1848) jejím knihovníkem. R. 1B4B byl jmenován mimoř. profesorem slo.
r'anské filologie, ale přednášek se ani neujal a po roce sejich vzdal ve prospěch Čelakovského.
S Fr. Palackým byl v roce lE4B předsedou Slovanského sjezdu. Byl v písemném styku s mnoha
'slovanskými učenci a v otázkácln slovanské filologie měl slovo rozhodující.
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Za studií na Slovensku začal psát \'erše, které vyšly s názvem Tatranskó múza s Nirou slo-
l,,anskou (l8l4)' Z překladů, jimž se v mládí také věnoval, vyšel knižně překlad Schillerovy
Marie Stuartk1l (až 1B3l) a 

" 
ČČM wkázky z překladu Aristofanových obtak (1830-1B31),

.Zák|ad slavistických prací je už v díle Gesehichte der slauisdzen Sprache und Literatur nach allen
Mundarten (Dějiny slovanské řeči a literatury podle všech nářečí, |826) a Úber die Abkunft der
Slaaen nach Lorenz Surouiee,ti (o původu Slovanů podle L. S., lB28). Z p|ánw přepracovat
Dějiny vyšel posmrtně pouze svazek Geschichte der súdslauischen Literatur (Dějiny jihoslovanských
literatur, 1864). Zv|áštní zteteI věnoval jazyku srbskému, který popsal a tozebral ve spise
Serbische Lesekdrner oder hiýori'sch kritische Beleuchtwtg der serbischen Mundart (Srbská čítanka čili
Historické a kritické osvětlení srbského náieči, lB33). Uspořádal bibliografiijihoslovanských
památek Monumenta ilfurica (Ilytské parnátky, lB39)' r'ydal a rozebraL hlaholské památky
v díIe Pamtitk1 dřezlního písemnictzlí Jihoslouanů (1B5l) a Pamtítk1t hlaholského písemnictuí (lB53)'
Spor o stáří hlaholice rozřešil spisern Úber den (Jrsprung und die Heimat des Glagolitísmlr (o pů-
vodu a vlasti hlaholice, lB5B).

V Praze se věnoval i studiu staré češtiny. S Palackým vydal Dfu ijltestenDenkmdler der bÓhmischen
S1lrache (Nejstarší památky českého j azyka, lB40) , podal pojednáni o nejstarších rukopisech českého
laltdře (lB40) a jako úvod k Výboru z literatury české (1845) napsaL Počdtk1 staročeské mluunice.

Hlavním Šafaříkovým dílem jsou jďno Sloaanské starožitnosti, na kterých začaI pracovat
hnecl po skončení Dějin slovanského jazyka a slovanských dějin a jež lrycházely v Ptaze
v l. 1836 a |B37. Doplnil je národopisnou mapou slovanských národů Slouanskj, zeměuid a po.
učením o tozloženi slovanských národů' o počtu jejich obyvatel, o jejich sídlech, kultuře a ja-
zycích, Slouanskjl ndrodopis (IB42, za života Šafaříkova ještě dvakrát).

Tatranskou múzu s lyrou slovanskou otiskl Fr. Bačkovský, Básně P. J. Šafaříka a Fr. Pa-
lackého s úvodem o jejich básnické činnosti (lBB9 a 1903) a J. Vilikovský, Sebrané básně
(l93B). Sebrané spisy P.J. Šafaříka ve 3 svazcích připravilJ.Jireček (1862-1865). Týž r,rydal
z rukopisu i Geschichte der súdslawischen Literatur (1864) azÍovu Geschichtederslawischen
Sprache und Literatur nach allen Mundarten (1869). Korespondenci Šafař.ík sám většinou
zničil. Jeho listy Kollárovi byly otištěny 

" 
ČČvr (1873.-1B75), Palackému v Nováčkově edici

Korespondence Fr. Palackého (2. sv'). V. A. Francev vydal Vzájemné dopisy P' J' Šafaříka
.s ruskými učenci 1825-186I (|927,l928). Dopisy sjihoslovanskými vědci byly otištěny v ČČM
lB92 a 1895, v ČMF |922,v Archiv fúr sl. Phi lologie 1892, 1911, 1913, v Bratis lavě l93 1, ve
Slavi i  l938-39.

Literatura: Monografie od V. Brandia (1BB7),J. Hanuše (lB95),J. Vlčka (1896) aJ' Škul-
tétyho (1922). M. Pišút v Lit. štúdiích a portrétech (l955). V. Šafař.ík v Riegrově Slovníku
naučném a Soupise spisů svého otce v ČČM 191l. o Š. básníkoviJ. Hanuš v Lumíru 1895,
S.ŠmatlákvSlov' l i t . 1957. oestetických názotechJ. Máchal 

" 
ČČl-r 1895. o překladech

J. Hrabák, Prameny českého blankversu, Studie o českém verši (1959). o Geschiclrte der
siawischen Sprache K. Paul v ČMF 1926 a ve Slavii 1926-27. o Slovanských starožitnostech
L. Niederle v ČČH 1B95, K. Paui v Slov. miscellaneích 193l, v Čtvtr. tgez a ve Slavii 1939 až
1940. J. Kudláček, P.J. Š. a dnešný stav štúdia Slovanských starožitností v Slov. přehledu
i956. o Slovanském národopisu K' Paul ve Sborníku čs. spol. zeměpisné 1933' J. Horák v Čs.
vlastivědě (2. sv., 1933). o Šafaříkor'i jako slavistor'iJ. Polívka v LF 1895, K. Paul ve Slavii
1933-34. Soustavně se Šafaříkovým životern a dílem zabývá K. Paul. který má připravenu
velkou morrografii s úp1nou bibtiografií prací o Šafař.íkovi.

ŠoorvÝ Prokop (4. 7. 1764 v Praze - pi.ed rokem 1Bl0). Syn sládka, studoval gymna.
sium v Praze,po prvním roku filosofie se věnoval divadlu jako dramatik i herec. R. 1802
opustil Prahu a živil se předváděním obrázků optickým přístrojem (kukátka).

Přispěl do Puchmajerova Sebrání básní a zpěvů. - Knižně vyšlo z her : Masné krdm1t aneb
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Sdzení do loterie (1796;pÍovoz.7.2.1796); tiué hodin1l (l796; provoz.28.9' t795) ; Pražští slddci
anebo Kubíček dostane zaa1učenou (lB19; provoz.3.4. l8l9). Kromě toho přeložil nebo upravil
20 her, z nicbž většinu znárne jen podle názvů; z prózy: České Amazonk1 aneb Děučí boj a Če-
cfuÍch pod sprduou rek1lně Vtast2 Q792); Mnislau a Slitiaína aneb Příběhoué pruních ob1aatelů okořského
zdmku (|794); - z překladů prózou: ze Spiesse (azdčná stečna (|794); Krásná oliaie (|79B);
- z ptací odborných : Krtítké pojedndní o užitku, kterj,ž ustaaičně stající a dobře spořddané diuadlo
zp,ůsobiti může (1793; je to volné zpracování Schillerovy statiWas kann eine gute, stehende
Schaubiihne eigentlich nútzen). V rukopise zůstal zkrácený překlad prózou Král Lír ajeho
nevděčné dcery.

Literatura: F. A. Šubert, Dramaturg P. Šedivý, osvěta lB99. J. Máchal, P. Šedivý v ob-
zoru literárním a uměleckém 1900.J. L. Seifert, Šedivého knížka o divadle, LF 1912.

ŠBtvlsBne Alois Vojtěch (2|.3. |857 ve Vysokém Mýtě - 23. 3. IBB2 ve Vídni). Syn
řemenáře, studoval gymnasium v Litomyšli (do r. 1826) a filosofii, kterou dokončil v Praze
a kde vystudoval i práva (lB30). Zprvu soudní úředník v Brně, pak profesor řečialiteratury
českoslovanské v olomouci (1839 - 1847), v Brně a ve Vídni (lB50-lBB2).

Přispíval (zprvu básněmi, pak odbornými články) do časopisů Jindy a nyní, Květy,
Časopisu Českého ÍÍ7\Izea' Čechoslav, Česká včela, Poutník, Týdeník, Moravské noviny,
Časopis Matice moravské. Byl spolupracovníkem Riegrova Slovníku naučného. - Knižně
vyšIozpracíodborných:.VpddMongolůdoMorau1l(l8al); orounosti jaz1lkačeskéhoaněmeckého
a Moraaě (lBaB); V1lsoké Mj,to, králot'lské uěnné město u ČecfuÍrh (l8a5) ; Dějin1l řeči a literatur1l česko-
slouenské (2 sv. lB5B a 1861) ; Paměti a znamenitosti města ohmouce (1861); (ákladoué dialektologie
českosloaenské (1B6a); (ápadní Slouané u prauěku (1868); Libuši,n soud, domněló pamdtka řeči české,
jest podaržen... (l879) ; Kdo sepsal Krdhduorskj rukopis r. 1817? (|880) a několik knih právnických.

Literatura: J. Bartocha, A. V. Šembera (1907). Z. Nejedlý v knize Litomyšl (1934)
a v l. knize (část druhá) spisu T. G. Masaryk. E. Škorpil, A. V. Šembera. Přehled života
a díla (1946), kde je i podrobný soupis Šemberoých ptaci a literatury o něm.

ŠBnŠNÍr Leopold Jan (3. 3. |7 47 v Těšíně - 2| . 1 . 18 14 tamže). Syn okresního komi-
saře v Těšíně, studoval tam gymnasium, filosofii v olomouci, vstoupil do řádu jezuitského
(I764), studoval na řádových školách v Brně (1765-l766)'vBřeznici (1767) a historii a ma-
tematiku v Praze (1768-1769). Vyučoval na řádové škole v Chebu (l770-|77|), v Praze
dostudoval teologii (|774). Po zrušení řádu úředník pražské universitní knihovny (1774)
s úkolem pořídit katalog rukopisů' od r. 1776 učitel gymnasia v Těšíně, jeho správce (od
r. |787) a dozorce katolických škol na Těšínsku (od r. 1804).

Přispíval do Abhandlungen. - Knižně vyšly práce odborné: Uber den t}rsprung und die
Aufnahme der Bibliothek am klement' Collegium zu Prag (o původu a obnovení knihovny klementin-
ské koleje v Praze, |776); orbis pittus immutattts (Změněný Svět v obrazech' 1807) ; Naehrbhten
aon Schriftstellern und Kiinstlern aus dem Teschner Fúrstentum (Zprávy o spisovatelích a umělcích
knížectví těšínského, lB10). V rukopise zůstaly německy psané spisy: Dějiny katolického gym-
nasia v Těšíně; Historičtí spisovatelé Těšínska; Příspěvky kpolitickým a církevním dějinám
knížectví těšínského.

Literatura: M. Kudělka, L. J. Šeršník (|747-1814)' Život a dílo ( l957; zde podrobná
Iiteratura ostatní).

Šrunr Maximilián (lB. B. 174B v Nendau ve Štýrsku - 7.6. 179B v Rausburgu v Dol.
Rakousku) ' Člen řádu piaristického, učil na řádoých školách, získal si značné znalosti slo-
vansk.ých jazyk:&. od t. |774 profesor české řeči na vojenské akademii ve Vídeňském Novém
Městě. R' 17B0 se místa vzdal, vystoupil z íádu a stal se farářem v Rausbureu.
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Knižně vyš|o: Krótk1ý uejtah ušeobecné historie přirozenj,ch uěcí,.. (I77B); Handbrchfiir einen
I'ehrer der bóhmischet Literatur (I7B5, mnoho v ní opsal z cízích pramenů, které neuvedl; vyšlo
i českyjako Příručka pro učitele české literatury' l7B5).

Literatura: Ferd. Čenský, K dějinám řeči a literatury české v 18. stol., osvěta 1876.

ŠÍR František (15. 10. l796 v Budyni nad ohří -22.6. 1867 vJičíně). Gymnasium stu-
doval v Litoměřicích, kde se seznámil sJungmannem, filosofii v Ptaze (do r. lBlB). Po prakti-
kování na akademickém gymnasiu a po složení zkoušek profesor na gymnasiu v Jičíně (od
r. lB20)' jehož ředitelem se stal r. lB55. Patřil k Jungmannoým pomocníkům při práci na
Slovníku.

Přispíval do Čechoslava, Kroka, Časopisu Českého rrrlJzea, České včely, Denice. - Pře.
kládal z latiny (Horatia, Vergilia, Cicerona), řečtiny (Theokrita, Xenofonta, Platona), něm.
činy, ruštiny, italštiny (z L. Da Ponte libreto k Mozartově opeře Cosi fan tutte, Jedna jako

druhá;vrukopise)'angl ičtiny.-KnižněvyšIozpřekladů: Vj,borzespisoaatelůřeckjch(2sv,,
|826' |B27); Marka Aurelia..' flipisky (l8a2); obraz1l kaukazské (LB4|); drama Vina (|827,
z Ad. Miillnera); Richard Leu a templáři angličtt. ( angliekého luanhoe od W. Scotta (1865).

Literatura: A. Truhlář, Fr. Šír. Pokus životopisný (1BB2).

ŠNAJDR Karel Sudimír (14. 12.1766 v Hradci Králové _ 17.5.lB35 ve Smidarech). Po
studiích gymnasijních v Hradci Králové a filosofických v Ptaze studoval v Německu filologii,
estetiku a historii. Y Ptaze pak (od r. l768) studoval ptáva a působiljako právní úředník na
mnoha šlechtických panstvích. v 1. 1803-1806 přednášel na pražské universitě estetiku
a klasickou filologii. Pak působil znovu jako panský úředník, nakonec v Dymokurech, Smida-
rech a Městci Králové.

Přispíval zprvu do německých časopisů a almanachů, od r. 1820 do časopisů českých:
Čechoslav (po prvé 1820), Dobroslav, Milina, Milozor, Almanach aneb novoročenka 1823
a 1824, Časopis Českého ÍÍLwzea, Česká včela. - Knižně lryšlo z poe zie: Poetische Versuche
(lB17); okus u básnění českém (Sbírka první lB23, sbírka druhá 1830).

Šnajdrovy básně vyšly v Národní biblotéce 1869 s doslovem A. Rybičky. Výbor z jeho

veršů pořídil Fr' Krčma:Janzachrta dán a jiné básně (1942).
Literatura: Poustevníka rozebral E. Stoklas v ČMF l91B' celou básnickou tvorbu K. Svo-

boda v osvětě l91B. o vztahu k písni národní a znárodnělé B. Václavek, Patatráze a parodie
písní zlidovělých v ČMF t925' Srov. i B. Václavek - R. Smetana, České světské písně zlido-
vě lé (1955) .

ŠrĚeÁNnr ;an Nepomuk (l9. 5. l 7B3 v Chrudimi - |2' 2. 1844 v Praze). Syn zárnož-
nějších rodičů, vystudoval gymnasium v Litomyšli, v Ptaze filosofii a na pÍátí rodičů i boho.
sloví, ale ještě před lrysvěcením se kněžství vzda| a věnoval se divadlu jako herec a dramatik.
Zaméstnán byl zprvu jako nápověda; v l. 1Bl2_lB20 byl organizátotern českých her na Sta.
vovském divadle, jehož byl od r. 1Bl6 tajemníkem a pokladníkem, v l. 1B24-1834 měl spolu
s hercem Polavským a zpěvákem l{ainzlem pronajato Stavovské divadlo, kde lrymohl poÍádáni
českých odpoledních představení v neděli a ve svátek. Vedoucím českých představení na Sta-
vovském divadle zistal až do smrti. Měl mnoho funkcí ve veřejných, především v dobročin-
ných ústavech.

Redigoval Českou ačelu (1836_1843). - Knižně vyšLo: Diuadlo (17 sv., 1820_1837), jež

obsahuje původní hry obležení Prah1 od Šaejdů ( 1 . sv., lB20, samost. 18 1 2 ; provoz. 19. 6. 1 B 1 2) ;
Břetis lauPrunt,českj, Achi l les,anebVítězstuíuDomažIic (2.sv., lB20, samost. l8l3; provoz.6.6.
IB|3); Vlastenci. aneb Slaunost lipského uítězstuí (3. sv., 1B21, samost. 1Bl3; provoz. 31. 10. 1813);
Bra t roarah (4 .sv . ,  lB21;provoz .27 '2 .LB3I) ;ČechaNěmec(5 .sv . ,  l82 l , samost .  1816;  provoz .Novém
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9.2. lB12) ; Kuliferda (fraška, 5. sv., lB21); Korjltané a Čechtichaneb osuobození ulasti (6, sv.' lB22,
samost. l8l4; provoz. |BI3); Piaoodr u Sojkouě (7. sv.' lB23; provoz. 30. l0. |B25); Jarosiat
aBlaženaaneb Hrad Kunětice (B. sv.' 1824, samost. 1B17; provoz. 22' 12. |816); Berounské koldče
(9 . s v . , l B 24 , s amos t ' 1 81B ; p r o vo z . 1B I 9 ) ; { a sn ěžená cha t rč  ( 10 . s v . , I B25 ; p t o vo z . 3 . 1 2 . 1826 ) :
Tinti l i  uantiLi aneb Ať se to jen žádnj, nedouí (11. sv., iB26, samost. lB19; provoz.5' 12. 1819) ;
Haslroš (fraška' 12. sv., 1826; provoz. 3. 12. 1826); Co se uleče, neuteče, aneb Suatba na Vrchlesu
(16 ' sv . '  IB32;provoz '  28 .9 .  lB32) ;  sv .  13  a  14 obsahuje l ib re takoperám.  Z  l ib re t  vyš ly
samostatně: Střelec kouzelník (L82+); Don Juan (iB25) ; JÝocleh u Granadč (1839). Z překladů:
FridolínanebChodflg lgig7njchhutí (|. sv. 1820, samost. l8l2; provoz.12.1.1812); I.oupežníei
na Chlumském urchu (1B|5)'

Jeclnotlivé hry, zvláštč Čech a Němec a Berounské koláče' vlcházely častěji samostatně a
s doslovy.

Literatura:J. Kubín, České divadlo za ředitclstvíJ. N. Štěpánka, Česká Thalie 189l.
Fercl. Strejček, J. N. Štěpánek, zakladatel českého divadla v Památníku Divadelní Chrudim
(1934). Vl. I(olátor, o J.N.Štěpánkovi (194l). Kuzma, omyly kolemJ. N. Štěpánka (194l).

ŠrĚpNIČra František Bohumír (13. 10. 17B5 v opatoÝě, okres Třebíč _ 26. B. 1832
v Badenu u Vídně). Vzdělání nabyi na gymnasiu při klášteře v Nové Říši (lB01_1805), filo.
sofii studoval v olomouci a r.e Vídni. Úrcdník peněžního ústavu v Praze (od r. 1806) a v Brně
(od r .  1825) .

Překládal z latily a řečtiny. Přispíval do Dobroslava' Čechoslava (referáty o českých di.
vadelních hrách)' Časopisu Českého rrrl7zea, Rozmanitostí. _ Knižně vyšly básně Htas ljry
české ('2 díly, 1. díl o 3 částech,|B|7 a l81B,2' díl 1B23;2. díl skrátkým,,Př ipomenutímstran,v
prozódie těchto básní..).

Literatura: Vlastní životopis Štěpničkův je otištěn v ČČna tgss. o jeho žívotě a činnosti
Fr. Šilhav1i 

" 
Čuu 1894. A. Skála v Podyjí a Horácku 1932. Ferd. Schulz v článku Česká

balada a romance' osvěta |B77. o vlivu GeBnerově J. Hahn r' čIánku GeBnerův vliv na lite-
raturu českou' ČČNr tgie.

ŠTEnNsBnr František (1763 r' Praze - lB30 tamže). Hrabě, majitel statků v Zásmu-
kách a v Častolovicích. Vzdělání nabyl v západni Evropě. Věnoval se studiu historie, přede-
vším historie umění, a numismatice (velkou sbírku mincí věnoval Národnímu muzeu).
Jeden ze zakladatelů a prvních členů Učené společnosti, zakladatel Společnosti vlasteneckých
přátel umění a její předseda. Měl hlavní podíl na založeni Národního ÍÍL|Jzea, jehož vedení
se aktivně účastnil.

Literatura:J. I{anuš, Národní muzeum a naše obrození (2 sv., 192l a l923.)

ŠTERNBERK Kašpar (176l v Ptaze _ 20. 3. lB3B v Březině, okres Rokycany). Hrabě,
byl určen ke stavu duchovnímu. Studoval v Římě a v Německu. Vysoký církevní hodnostář.
opustil tuto dráhu a věnoval se stucliím přírodovědným' od r. IB07 ži| v Praze. Jeden z }:lav-
ních zakladatelů Národního muzea a jeho první předseda (od r. lB22). Člen Učené společ-
nosti a mnoha kulturních a hospodářských společností evropských. - Knižně r,yšlo z prací
o d b o r n ý c h : Versuch einer geographisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt (Pokus o země-
pisné a botanické popsání prehistorické florn 6 sv., 1810-1833); Umriss einer Geschichte der
bóhnzischen Berguerke (Nárys dějin českého hornictví, 2 sv., 1836-1838).

Literatura: Jeho vlastní životopis vydal Fr. Palacký 1868. J. Hanuš, Národní muzeum
a naše obrození (2 sv., |921 a |923).
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ŠTORCHKa r e l Bo l e s l a v ( 12 '  1 1 '  1 812vK l a t o v e ch  - 2 I ' 1 1 .  1 868vP r a z e ) . S ynm i s t r a ,
korninického, studovai gymnasium v Klatovech, filosofii v Českých Budéjor'icích a v Praze
( 1 83 1 ). Účtárenský úředník, od r. 1 860 v české zemské účtárně.

Přispíva,l do čascpisu Čechoslav (po prvé lB30 se jménem Št. Klatovský), Jindy a nyní,
Sr'ětozor, Večerní vyražení, Čech, Krok, Kvéty, Časopis Českého muzea (zde např. studie
Komenského snahy pansofické, 1851; Zeměpis filosoficky pojatý, 1853). - Překládal z něm-
činy, franštiny, ruštiny, polštiny. - Redigoval':' Vlastimil (1Ba2); Česká učela (1Ba5); Pražské
nouin2 (1845-|846); Kaě|l a plofu (1B4B); (ábauník konstituční (1B4B). Byl spolupracovníkem
Riegrova Slovníku naučného a redakce obzor. - Knižně vyšIy z prací odborných Dějinj:
Německa a Francouzska ( 1849) .

Literatura: J. Pešek. Z |itet 'árni činnosti l(. B. Štorcha. osvěta i915; rj.ž. Časopis obzor
z r. 1B55 a tvůrce obsahu jeho, LF 19|5; týž, K. B. Štorclr na prahu tvorby iiterární, ČNIM
7916; týž, Česká revue 1914-19i5; J. Vlček, K' Štorch za konstituce IB4B-1B49, Nčkolik
kapitolek z děj in naší slovesnosti '  1912.

ŠTULC Václav Sr.atopluk (2o. 12.1814 v Kladně - 9. B. lBB7 v Praze). Vystudoval aka-
demické gymnasium a filosofii i bohosioví v Praze (1B39). I{aplan v Kvílicích (do r. 1843)'
duchovní v ústavu pro slepé (do r. 1846) a pro choromyslné (do r. 1B4B) v Praze.Y I. IB4B až
1860 katecheta na akadernickém gymnasiu, od r. 1860 kanovník vyšehradský. Účastnil se
r' konzervativním katolickém duchu politických udáiostí a otganizování náboženského ž|vota'

Přispíval do Jindy a nyní (po prvé 1B33), Květů, Světozoru, Časopisu katol. duchoven-
stva. - Redigoval: Blahouěst (1847-1862); kalendář Poutníh z Prah1l (1850-1864); Besed1
katolieké (1860) ; Pozor (1861-1862)' - Překládal z němčiny a polštiny. - Knižně vyšIo
zpoezíe: Pomněnkjl na cesttich žiuota (|B15); Padesáte bájek (Baa); Perl1 nebeské (1865); Dumy
české (1867); HarÍa siónsktí (1868); - z pÍekladů: z Mickiewícze Konród Wallenrod (1B37); -
mnoho spisů náboženských.

Sebrané spisy básnické vyšIy v Národní bibliotéce (2 sv., 1B74, 1B7B).
Literatura: Ferd. Čenský v osvětě 1B85. o vztazich k Polsku Ed. Jeiínek v knize Slovan-

ské návštěvy (1BB9).

ŠTvÁw Maxmilián (14. 10. 1755 v Němčicích u Strakonic - |2, 12. iB19 v Českém
Krumlově). Gymnasium studoval v Českých Budějovicích, v Praze filosofii a bohosloví, které
však záhy opustil. Y Praze se seznámil s 'fhámem' který jej přivedl k divacllu. I{onec života
stráviI na různých místech jižních Čech povětšině jako potulný muzikant.

Přispěl překlady z Íecké a latinské literatury do Thámova almanachu (|7B5). Z her,
které znárne většinoujen podle názvů, se hrály: Ponacnj aneb Česká Ančička (přepracovaná zpě-
vohra kapelníka F. V' Tučka; provoz' koncem 70. let 18. stol.); i hry původní: Drahomíra,
oudouělá kněžna českó, neb Kruaué boleslauské hod2 (provoz. 179Í); Jiří z Poděbrad (provoz. 14. l0.
1792); oldřich a Božena; Šťastnj Kašptirek.

Literatura: Fr. Baéha, K životu a činnosti M. Štvána, Č. tit. 1955.

TABLIC Bohtrslav (6.9. 1769 r- Českén Berezově -23. |.1832 v Kostolných Morav-
cích). Syn učitele, nabyl vzdělání v Dobšiné a na lyceu v Bratislavě (1783-17B9). Teologii stu-
doval vJeně (1789-1792)' kde se zabýl'al i literaturou a filologií. Kazatelv Horných Rykin.
čicích, farář ve Skalici a v Kostolných N{oravcích (od r' 1B05). x4ěI účast na za\ožení ústavtt
řeči a literatury československé v Bratislavě (1803)' Učené společnosti bánského okolí (Soci-
etas litteraria slavica montana' 1B10-1B32), jejímž byl tajemníkem.

Přispěl do Puchmajerových almanachů, Prvotin' Časopisu Českého muzea' Kroku. -
Překládal z angličtiny a francouzštiny. - Knižně vyš\o: Poezie (4 sv., 1806, 1B07, 1809, 1Bi2;



jako úvod ke každému svazku jsou připojeny: Paměti česko-slovenských básníkův aneb ver.
šovcův, kteříž se buďto v uherské zemi zrodili, nebo aspoň v Uhřích živi byli) ; - z překladů:
Anglické Múz1l u českoslotlerukhnoděuu (|B3|; A. Pope' G. Littleton) ; Umění bdsnířs&l ( 1832 ; z N. Boi-
leaua); - Edice : Slovenštíveršovci (2 sv., 1B05, lB09; obsahují verše básníků 17. a lB.století).

Literatura: J. Vlček, Palkovič a Tablic ako veršovci ve Slov. pohladech l89l. Životopis
z rukopisu Maxmitiána Holécyho otiskl J. Škultéty ve Slov. pohladech 19l3. o jeho stycích
s Dobrovským A. Pražák, K stykům Dobrovského se Slovenskem, Bratislava 1929. S. Bobál
ve Sborníku Matice slovenskej 1934. F. Kleinschnitzová, Tablicov článok o spoločenstve SIo.
vákov s Čechmi a Moravanmi , tarnže |922. P. Bujnák, Estetické snahy B. Tablica, Prúdy 1923'

TANDLER Josef Jakub (4. 3. |765 v Praze _ B. B. 1826 tamže). Y Praze vystudoval
jezuitské gymnasium, po roce odešel ze studií fiIosofie a vstoupil (r. 1786) do služby u státní
pokladny, kde později zastával významné postavení. Byl ve skupině vlastenců sdružených
kolem Boudy.

Redigoval: Schaýldské c. k. pražské nouin1l (1790-1796). -Jeho hry známe jen podle
lázvl&.. Libuše, pruní kněžna a rek1lně u Čechtich (z G. ze Steinsberga; provoz. 29,7. |787); Jan
fižka z Trocnoua (provoz. 24. B. 1787); Panenskj lou aneb R1bářská dcera (z němčiny; provoz.
23. 1|. |7B7); ostrou l idožroutů (z němčiny; provoz. 14. l l .  1790) ; Hamlet (provoz. B.7. |792).

Literatura:J. F. Král v Památníku ochot. div. ve Vamberku, 1903.J.Jireček v ČČtrt
1862. Al. Získal, První redaktoři Schónfeldských novin po Krameriovi, ČMF l921.

THÁM Karel Ignác (Hynek) (4. l l .  1763 v Ptaze - 7.3. 1816 tamže). Bratr Václava
Tháma. V Praze vystudoval gymnasium a filosofii. R. l7B2 pomáhal Ungarovi v sepisování
knih v universitní knihovně. Neměl pevného zaměstnání, živil se soukromým vyučováním
češtiny, němčiny a francouzštiny a pracemi literárními. R. lB03 mu bylo dovoleno vyučovat
češtině veřejně na akademickém gymnasiu.

Knižně'"ryšlo z prací odborných.. obrana jazyka českého proti zlobiuj,m jeho utrhačům, též
mwhjm ulastencům u cuičení se a něm liknaujm a nedbalj,m sepsarui (I7B3) 1 mluvnice: Leichte und grilnd.
liclu Methode in kurzer (eit echt bi;hmisch auslusprechen, zu lesen und zu schreiben (Způsob, jak v krátké
době správně česky lryslovovat, číst a psát, lB00) ; Kurzgefa,|te bóhmische Sprachlehre nebst bóhmisch-
deutsch- und franzósischen Gespriichen und Ausziigen aus den besten biihmischen Schriften (Stručná učeb.
nice češtiny s českými, německými a francouzskými hovory a výřntky z nejlepších českých spisů,
|7B5); Bóhmische Grammatik zum Gebrauche der Deutschen (Česká mluvnice pro potřeby Němců,
l79B a častěji); Lehrbuchfúr Affinger in der biihmischen Sprache in grammat. und s1ntakt. Ůbungen
(Učebnice pto začátečniky českého jazyka s mluvnickými a syntaktickými cvičeními, 1B17) ;
slovníky: Neues ausfúhrliches und uollsttindiges deutsch-bóhmisches Nationallexeřon (Noý podrobný
a úplný česko-německý národní slovník, 17BB) ; Kleines deutsch-bijhmischts Wórterbuch oder Sammlung
zlon Worten, Redesarten und Sprichwiirtern (Malý německo-český slovník čili Sbírka slov, rčení a
přísloví, 1799,2. vyd. 1802) ; Nejnouější ouplnj česko-německj slot;ník aneb Příhodnj, ujlběrek slou k mlu-
zlení po česku' též po německu nejpotřebnějších a nejobu1klejších, . , dle Veleslauínoua Nomenclatora. , . zříznj
(l. díl lB07' 2. díl lB0B) ; Versuch eines bóhmisch-deutschen juristischen und geschtiftsmdnnischen Lexi.
*ozs (Pokus o česko-německý právnický a obchodní slovník, |B0B); Neuestes miiglichst uolktiin.
diges ... bóhmisch-deutsches Taschenwiirterbuch (Nový pokud možno úplný česko-německý kapesní
slovník, 1. díl 1817, 2. díL 1837); - z praci veršovaných Píseň na smrt Josefa II. (1790) ;
Popsdní žiaota Josefa II. slauné pamět' (1790) ; - z překladůdramat: Macbeth (1786) ; Loupež.
níei (|786); Medea. Hra hudební (z F. H. Gottera, 1787)'

Literatura: o K. I. Thámovi jako autoru obrany F. Chalupa, obranyjazyka a národnosti
české, Ruch lBB3' o sporech Dobrovského s Thámem V. Flajšhans (1896). o. Fischer v knize
I( dramatu (1919; Macbeth v Čechách).
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THÁN{ Václav (26. i0' 1765 v Ptaze - pravděpodobně r' 1816 v Haliči). Syn hraběcího
kuchaře, bratr Karla Ignáce Tháma' vystudoval akademické gymnasium a filosofii (l7B2 se
stal magistrem filosofie) v Praze. od r. 1784 do r. 1 7B9 byl ve službách policejního iÍadtl ptaž,-
ského' kde se stal komisařem. Věnoval se však divadlu' 1iteratuře a redaktorské činnosti. Stal se
hercem z povolání, r. l793 se oženil sJosefínou l{ainor'ou, dcerou divadelního ředitele. Asi od
r. l799 působil v kočovných společnostech na českém venkově, a1e i po Rakousku a Německu.

Redigoval: Schdnfeldské c. k. pražské nouin1l (17B9-l790, zde pravidelné zptávy o českém
divadle). I(nižně vydal: Bósněuřečiuázané (L7B5,2. vyd. 1812). Z jeho her, j ichž jungmann

uvádí 51, vyšly pouze tii: Neslj,charui ntíhoda strašIiaého hromobití aneb Žuebrauj, student (zWaid-
manna; 1785; provoz. |7' 4. t7B5); Štěpán Fedinger neb Sedlskti uojna (z Waidmanna; 1785;
provoz. 16. 5. 1785); Fri'dri'ch rakouskj aneb Věrnost českého národu (z Ifflanďa; 1792; ptovoz-
15. B. 1792). ostatní známe jen podle titulů zaznarnenanýchJungmannem' lrapř. z půr'od.
ních her: Břetislau a Jitka aneb Únos z kltíštera (po prvé 10. 1. 1786) ; Šuédskti uojna u Čechtích rub
t}datnost pražskj,ch měšťanů a studentů (provoz. 4.I|.1792); Vlasta a Šúrka aneb Díučí boj u Prafu, (2.2.
l7BB) ; - z her přeloženýcln Don Judn aneb Kamennj, host (zMoliěta,2l.6.I7B9)., ČechaLech
aneb V1luolení Kroka za uéuodu českého (z M. Stegmayera, 24.2. |793); Kouzelná píšťala (z Schika-
nedra, 1. 1. 1795) ; Honza Kolohnát z Přelouče (z Steinsberga, 3l. l. 1796); Anežka.Benrutlerouá
(zTóringa-Cronsfelda,17.2.|792).Vděčnost a ldska k ulasti(z l ff landa, B.7. 1786); Kutnohorskj
hornícianebKdoseu1lnasnažt,netrpínouli(1790).-Vydal: (pěo1 znejuj,bornějšíchzpěaoherčeskjchna
cís. kráI. Pražském ulastenském diuadle předstauelých a z němčiny přeloženjlch (|799). - V 1. č. Schon.
feldských c. k. poštovských novin 1790 otiskl povídku Kníže a di'uadlo.

Básně v íečívázané vydal s předmluvou V. Brtník ve Světové knihovně č.1240,
Literatura: Fr. Baéha, Thám, zakladatel českého divadla v době obrození v SV 1952

a Dvadokumenty k historii počátků č. divadla v Praze, Divadlo |95B. Zde otiskl dopisThá-
mův Zlobickému, který ukazuje i pramen Jungmannových údajů o divadle v jeho }Iistorii.
Žádost V. Tháma jako policejního komisaře pražskému magistrátu před propuštěním otiskl

J. Vondráčekv Dějinách českého divadla (1. díl' 1956). o redaktorské činnosti AI. Získa|,
První redaktoři SchÓnfeldských novin po Krameriovi v Čup 1921. V. Jirát, Dvě thámovská
výroči, Divadlo 1940. B. Indra' V. Thám v opavě r. 1B02' Slezský sborník l953.

TOMEK Yác|av Vladivoj (3l. 5. 1B1B v Hradci Králové - |2.6. 1905 v Praze). Syrr
obuvníka, vystudoval gymnasium v Hradci Králové, v Praze filosofii (1B35) a práva (1B39).
Vychovatel v rodině P. J. Šafaříka (od r. lB37) a Fr. Palackého (od r. 1839), krátkou dobu
soudní úředník pražského magistrátu (1841), zemským úřadem placený pomocník Fr. Paiac-
kého. od r. 1845 sekretář Matice české, v roce 1848 (a později několikrát) poslanec zemského
sněmu zastávajicí vždy konzervativní státotvorné stanovisko. V l. 1B50-1BBB profesor rakous-
kého dějepisu rra pražské universitě. V letech šedesátých vypracoval návr}'na vyřešení rovno-
právnosti na pražské universitě; pojejím rozdělení (1882) její první rektor.

Přispíval do časopisů Květy (po prvé 1B37)' Časopis Českého lTLL1zea, Česká včela, Pražské
noviny, Vídeňský deník, Památky archeologické, Literární příloha Věnce, Národ, Národní
listy, Pozor, osvěta, Časopis kato]. duchovenstva' Vídeňský deník, Dalibor, Arclriv český,
Zvon aj' - Fsal též německy a do německých časopisů. Spolupracoval v Malé encykiopedii
natrk a Riegrově Slovníku naučném. - Redigoval Pokrok (1B4B)' - Knižně vyšIy: Děje kró.
loustuí českého (1850 a častěji; 7. .ryd. IB9B); Děje mocnářstuí rakouského (1Ba5) ; Dějepis města
Prah1 (2 dílů' 1855-190I); (dktad2 starého mísí,opisu pražskáho (5 dílů, 1866-1872, rejstřík
|B7 5) ; jan /lzt,o 1tsls1 ; Místopisné paměti města Hradce Krtíloué ( 1BB5) ; I{rrjtká mluunice českd pro
Čech1l (1B4B a častěji; 9'.ryd. IB72); Pamětl z tného žiaota (2 díly, 190.1, 1905) ; - přektad
Kosmůu letopis českj s pokračourÍním kanoaníka a1lšehradského a rnnicha sázauského (1874). - Edice:
J. A. I{omenského Didaktika (1849); J' Jungrnanna Historie literatury české (1849).
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Literatura: Bibliografie všech prací Tomkových je v publikaci vydané ,,na památku jeho
stých narozenin.. V. V. Tomek (1B1B-19IB)' kde je i zhodnocení činnosti od V. Novotného
a V. Vojtíška (191B). R. Urbánck' V. V. Tomek (1903).

TOMÍČEK Jan S lavomír  (15 .7 .  1806 v  l {orní  Branné uJ i lemnice  -  28 .4 .  1866
v Praze). Vystudoval gymnasium vJičíně a filosoÍii v Praze a věnoval se literatuře, novinář-
ství a soukromému vyučování.

Přispíval do České včcly (zde např. kritika Máje), Český'ch besed, Časopisu Českého mu-
zea, Květů, Světozoru (Šafaříkova), Lumíru, Rodinné kroniky, Slovanských besed a do časo.
pisů,kteréredigoval.-Redigoval: Čechoslaa (lB30-1831,spolusJ.J.LangremaV.Frantou);
Sómo (1832, spolu s V. Frantou) ; Čech (IB32, spolu s V. Frantou) ; Krok (|B33, spolu s V. Fran-
tou) ; Pražské nouin1l (IB34-l B44, spolu s Čelakovským a později se Štěpánkem) ; obraz1l suěta
(l846-lBa7); Čtent ztÍbauné u sloaanskj,ch ja4cích (1857). - Překládal z ruštiny a němčiny. -
Knižněvyšlo zpoezie: Btisně (lB40); -zpracíodborných:. Dobapruníhočloaěčenstua (lBa6) ;
Děje anglické země (IB49); Děje španiekkl (1850) ; Českd mluunice noaě uzděland (l85o). Přeložil
Jana Kollára o literární uzójemnosti (1853).

Tomíčkovu kritiku Máchova Máje otiskl Fr. Sekanina v Prémii Spolku Máj na rok 1911
(1910) a K. Janský v Díle K. H. Máchy (1. díl, 1948).

TOMSA František Bohumil (2. 7 . 1793 v Kadeřavci u Turnova - 26. 2. IB57 v Praze).
Synovec J. B' Tomsy, syn rolníka, začaI se učit krejčovině. Vystudoval filosofii, práva nedo-
končil a vstoupil do služeb státní účtárny, od r. 1836 měl i funkci českého překladatele (trans-
látora) při guberniu pražském.

Přispíval do Rozmanitostí, Večerního wtažení, Květů, České včely, Vlastimila a časo-
pisů, které redigoval. - Redigoval: Dopisouatel pro Čechjl a Moraaan2 QB22-1B24); Čeehoslau
(B2a-|B25) i Poutník sloaanskj. Sbírka spisů zábaunj,ch a ponaučnjch.. . (1826-1827); Rozličnosti
Pražskj,chnozlin (1832-1B33);Pražskénouinjl (1836_1B39) . -Knižně vyšlo zprózy: Romantické
pouídk2 z minuaeh i n1nějších čas,ů (|B25); Jaréfalkjl (1823); Saataaa aVojmil nebo Panenské aězení fia
Hrubé Skóle (l83l); Viz keř, dcero mó, a doufej ! aneb Anna Mladějoaskó a Bohuslau Turouic (1B32); -
zpřekladů: Třimuškeýři(|852-lB54, l l  sv.); Veseldpřósteunice (zGrimma,4sv', lB32-lB37);
_ ze spisků výchovných : Umění zalíbiti se manželům (lB3a) ; Malj, gratulant (lB25 a častěji).

ToMsA František Jan (4. l0. 1 753 ve vsi Mokrý na Turnovsku _ 14. l l. |814 v P r aze).
Syn rolníka, studoval gymnasium a filosofii v Ptaze. od r. l77B byl zaměstnán v administraci
tiskárny a skladu normáIní školy v Praze, zptvu jako její úředník, později jako její správce.

Redigoval Krameriusovy Vlastenské nouin1 (IB0B-lBl2, s J. Rulíkem) : Měsíčnj spis ku po-
učmíaobueseleníobecného lidu (l7B7). _ Knižně vyšlo z prací odbornýcln:. Biihmische Spraeh.
lehre (Česká mluvnice, L782); Vuedení k české dobropísemnosti (L7B+); Úber die Aussprache der
čechischen Buchstaben, S1llben und Wórter (o ýslovnosti českýchpísmen, slabik a slov, l80l);
Uber diz Vertinderung der čechischen Sprarlu nebst einer čechischen Chrestomatie (o změnách v české
řeči s českou chrestomatií' IB05); Von den Vorzi)gen der čechischen Sprache oder ijber die Billigkeit
und den Nutzen die čechische Sprache zu erhalten, emlorzubringen und ůber die Mittel dazu (o pÍed.
nostech české řeči čili o oprávnění a potřebě českýjazyk udržet, lryzdvihnout a o prostředcích
k tomu, |B|2); Malj německj'a českj, slouník (1789) ; Vollstóndiges Wórterbuch der bdhmisch-deutsch-
lateinischen Sprache (Úplný slovník českého, německého, latinského jazyka, 1791; s předmlu-
vouJ .Dobrovského);  _zptózyvzdéIávac i :Dobřemíněnéuo lónínaušechn1 sed lák1 (17B5) . -
Edice : Š. Lomnického ,(latd tobolka arub Proti hříchu lakomstuí uj,straha prostti a uěrnó (|79I);

/iuot eísai.e Karla Čturtého a krále českého toho jména Pruního (l79l). Kromě toho psal avyd,áva|
spisy hospodářské, spisy pro mládež a příIežitostné básně.

Literatura: R. K. Nešvera ve Sborníku Nár. technického muzea 1955.
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TRNKA František Dobromysl (i3. 2. l79B v Humpolci _2+' 5. lB37 v o]omouci). Stu-
doval v Hradci Králové a ve Vídni, stal se v1,grlovatelem na různých místech v Polsku,
v Čechách a na Moravě. R. 1827 konal cestu po Slovensku a sbíral lidové písně a pořekadla.
Učitel češtiny, poištiny a ruštiny v Brně (1B2B-1B31); úřední překladatel z polštiny u kri-
mináIního soudu. od r. 1832 úředník universitní knihovny v olomouci.

Přispíval do Dobroslava, Rozličností Pražských novin, Květů. - Knižně vyšlo z veršo-
vaných prací: Vesna či Bdsně pruoti'nné (|B2I) 1 Patero suětskjch písní morauskjch (1831); - z praci
odborných .. o českém jaz2ku spisouném o prospěch mladjm spisouatelóm i na ujstrahu nedozrdlJlm
recenzentóm(l831); Sbírkačukjchdobro-i'ulastnomluuůspoznamenónímob2čejýchch1lbomluuůisopra-
uením jich (1830); Kniha cuičná jaz1ka slouanského u Čechách, Moraaě a {Jh' Slouácku (1B3o) i Poře-
kadla ( piís louia ) S loa dkóa mor au skouherskj ch (|B3 1) .

Literatura: K. Šmídek, Literární ruch na Moravě v novější době, ČMM lB70. M. Hýsek,
Dějiny tzv. moravského separatismu, ČMM 1909.

TURINSKÝ František (2. |. 1797 v Poděbradech * 4.9. lB52 v Ptaze)' Vystudoval
filosofii a právav Praze (|B22). Soudní úředník v Mikulově ,Žďátu a Libochovicích. od r. 1849
okresní soudce na Křivoklátě.

Přispíval do časopisu Českého rrr:uzea, České včely, Rozmanitostí, Rozličností Pražských
novin, Zvěstovatele, Almanachu neb novoročenky (zde např. Elegie polabské). - Knižně
vyšladramata:Angelína(|82|,2. vyd. 1840);Virgi,nie ( l8al); Pražanéroku1648, ( lB4B;pro.
voz .26 .12 .  1849) .

Básnické spisy Fr. Turinského vydal jeho syn M. Turinský v Národní bibliotéce (lB80).
Angelínu přeložil K. S. Macháček do němčiny 1B2B.

Literatura: Životopis Turinského napsal M. Turinský ke svému vydání Básnických spisů
(1880). ',Portrét literární.. podalJ. L. Fisc}rer v Pokrokové revui 19l4. Kritiku Angelíny na.
psal Fr. Pa|ackýi nejprve v dopise Turinskému, pak ji otiskl v Radhostu I., lB7l. K. Svoboda,
Pokrokor'ý odkaz Františka Turinského, Č. tt. 1954. v. Štěpánek v knize Počátky velkého ná-
rodního dramatu v obrozenské literatuře (1959).

TYL Josef Kaj etán víz str. 399_400.

UNGAR Karel Rafael (|2.4. 1743 v Žatci - 1+.7.lB07 v Praze)' Studoval v Žatcí,
r. 1759 vstoupil do řádu premonstrátského, v Praze studoval fiIosofii a teologii (do r. 1770).
Kněz a kazatel na Strahově, kde byl i knihovníkem. Profesor teologie v arcibiskupské koleji
a od r. 1778 examinátor teologie na universitě pražské. od r. l7B0 správce universitní knihov-
ny. R. 17BB \Tstoupil z Íádu,

Knižněvyšlo: Allgemeine bóhmische Bibliothek (obecná česká knihovna, |786); vAbhand-
1ungen otiskl fižkas militcjrische Bri'efe und Verordnung 1Žtzuol.1 vojenské písně a vojenský řád'
179t)i Versuch einer Geschithte der Bibtiotheken in Bóhmen (Pokus o dějiny knihoven v Čechách'
l7B5); Neue Bei.trdge zur alten Geschichte der Buchdruckerkunst in Bdhmen mit einer uollstiindi.gen
Úbersicht aller dazu gehi)rigen Daten aus dem 15. Jahrhundcrte (Nové příspěvky k starým dějinárn
umění knihtiskařského s úplným přehledem všech k tomu náležejících dat z 15, stol., l795).'
Edice: B. Balbína Bohemia docta (IJčené Čechy, 3 části, 1776-17B0).

Literatura: J. Dobrovský v Abhandlungen |7B7 (nekrolog a seztaÍÍI spisů). J. Truhlář,
Dějiny bibliotéky klementinské, osvěta 1BB2 (o Ungarovi knihovníku). M. Pavlíková, Ptaž.
ská univ' knihovna za sptávy K. R'. Ungara, Ročenka UK v Praze 1957.

VACEK FrantišekJaroslav (básnickým jménem Kamenický; 24. 1. 1B06 v Kamenici nad
Lipou - 23. 3. 1869 v Blovicích). Syn řezníka, rystudoval g1'mnasium vJindřichově Hradci'.
fi]osofii v Ptaze, bohosloví v Českých Budějovicích (l83l). Zárnecký kaplan v Březnici (183L

toho psal a lrydával
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až |839), farář v Týnci u Klatov, v Merklíně u Stocu (1B44--lB+5), děkan v Blovicích (od
r . 1 8 4 5 ) .

Přispíval do Čechoslava (po prvé 1B25), Poutníka slovanského, Časopisu Českého ÍÍluzea,
Časopisu pro katolické duchovenstvo, Květů, České včely, Jindy a nyní, Lumíru. - Překlá-
dal z italštiny, angličtiny, polštiny a němčiny. - I(nižně vyšlo z poezi ez Písně o ndroďním čes-
kém duchu (lB33; některé byly zhudebněny); Lilie a růže (1846); Vdclaa suaý. Duandctero znělek

QBa!; -zpřeklad:ů.. zvan der Velda Díačí boj ( lB32)' - V rukopise zůstalo: Sepsání
dějin a památek hradu, města i panství březnického.

Literatura: o básnické pozůstalosti Fr. Vacka Kamenického Ludv. Domečka v Literár.
ních listech lBB5. J. Z. Raušar' Vacek.Kamenický. Životopis a ukázky z jeho spisů (1BB5)'
I{. B. Klement ve Světozoru lB70 (Vzpomínky na Fr. J. Vacka-Kamenického). M. Hýsek
Láska Fr. Vacka Kamenického. ČMF 19ll. o třech písních. které znárodněly. B. Václavek
v Čvrnt tgzg.

VAVÁK FrantišekJan (26. |o. |74I v Milčicích u Poděbrad _ 15. 11. 1816 tamtéž).
Sedlák, rychtář v Milčicích, katolický selský písmák, skládal veršované pisně Smlouuy neb ehua-
litebné řeči suatební (1802); Píseň historická o zkóze, těžkosteeh a trestech. Krátké pozoroaání zlostné
a nepraaé aálk1l francouzské (|794); Tma ae dtze jako u noci na rozumu lidském a nórodufrancouzském
učiněnó (1796).

Knihy pamětní vydal J. Skopec (l907_193B).
Literatura: Fr. Kutnar, Fr.J. Vavák (1941). Tam i ostatní literatura.

VÁVRA Vincenc (pseudonym J. Slavomil Haštalský; 4. t0. |824 v Ptaze - 6. 8, lB77
tamže). Syn uvědoměIého mlynáře, člena Národního výboru a účastníka svatováclavských
bouří, vystudoval v Praze gymnasium, filosoEi a práva (1B47).Jako student se účastnil zaklá-
dání řemeslnických spolků (v 1. 1B43-lB4B)' byl členem Repealu, spoluzakladatelem a ta-
jemníkem Slovanské lípy (vypracoval její stanovy). V l. lB4B a IB49 přední žurnalista radi-
kálně demokratického směru. V r. lB4B byl krátkou dobu vězněn, pak bojoval na Slovensku
proti Maďarům' koncem r. 1850 znovu zatčen' vězněn v Praze a v Mukačevě (do r' 1854). Po
amnestování žiI v Ptaze pod přísným policejním dozorem jako advokátní úředník (zprvu
z trestu bez platu), nesměl dokončit doktorské zkouškn nesměl publikovat bez policejního
svolení. V letech šedesátých se znovu účastnil politického života v časopisech Čas, Hlas a Ná.
rodní listy. Byl znovu ža|átován, po rehabilitaci zvolen poslancem zemského sněmu.

Překládal z němčiny, ruštiny, polštiny, angličtiny a franštiny. Přispíval do Květů, České
včely, Slovana, do časopisů tJnion, Morgenpost, Pražského večerního listu, do Lumíra (přede-
vším divadelní a literární kritiky), Hálkových Květů, Rodinné kroniky, pešťské obrany, Svo.
body, Dělníka a do novin, které redigoval. _ Redigoval: Lípa slouanskd (lB4B_1B49) ; Nouin1l
Líp1l sloaattké (1Ba9) ; kaIendář Českomoraaskd pokladnice (1855-l862); Čas (l861); HIas (LB62
až 1865) ; Kalendář korun2 české (l867_l877). Byl v redakci Národních listů. _ Knižně vyšlo
z prací odborných:. Struinj obr2s historie literatur1 české (|856); _ z překladů: z V. Huga
Bídníci (LB63); Chrdm Matky boží u Paříži (1864); ze Schillera Spiknutí Fieska u Janouě (1860);
z Alfr. MeiBnera Černožlutí (l868).

Zápisky starého osmačtyřicátníka vydal Jar. Schiebel ( 1 BB9).
Literatura: Ferd. Schulz v osvětě 1B77 (nekrolog).J. Neruda v Humoristických listech

14. 6. 1BB9 (dnes v knize Podobizny 4, 1957).

VETEŠNÍKFrant išek( l .1 l .  1784vJ i zerském Vte lně- l9 .  1 . lB50vSobotce) .Gymna.
sium lrystudoval v Mladé Boleslavi, filosofii v Praze a bohosloví v Litoměřicích (lB0B)' kde se
seznámil sJungmannem. Farář v Markvarticích, děkan v Turnově a od r. lB3B v Sobotce. Byl
rrtezi zakladate]i Matice české.
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Přispíval do Prvotin, Kroka' Jindy a nyní, Časopisu pro katolickéduchovenstvo. - Pře-
k|ádal z nčrnčiny a franštiny. - Knižně vyšly překla ďy .. z van der Velda Johanita (lB29) ;
z franštiny Alžběta nebo V1poúzenci siberští ( 1830). - Překlad francouzského rornánu Belizar od
J. F. Marmontela (l8l7) nepovolil cenzor pro nadměrné množství rusismů a neologismů.

VEVERKA František Budislav (10.9. l793 v Praze - 19. l .  1B30 tamže). Nižší úředník
při pražském magistrátu, v mládí herec ochotník na Stavovském divadle. - Knižně r,ryšlo
z poezíe,: Deset písní českjch... (1B1B) ; - z prózy: Potlídačk1 pro ukrócení chuíIe (IB29); -
z překladů her: z K' F' He nslera Netc!1jr (1819) ; zKotzeh,ua Inkognito aneb Na zapřenou (IB19)
a Kuakeroué (1B19).

VILLANI Karel Marie Drahotín (Karel Ignác; 28. 1. 1B1B v Sušici -24.3. 1BB3 ve
Střížkově u Benešova). Šlechtic, vystudoval vojenskou akademii ve Vídeňském Novém Městě,
stal se důstojníkem armády, s níž byl do r. l846 v Haliči. R. l846 z arnády vystoupil a pobý-
val na svém statku v Střížkově. V r. 1B4B se účastnil pražského povstání a byl nějakou dobu
vězněn. Byl někoIikrát poslancem zemského sněmu, v r. t868 podepsal deklaraci, odmítající
českou účast na sněmovním jednání.

Přispíval do časopisů Květy (po prvé lB34), Česká včela, Lumír, ost und West. _ Psal
česky a německy. _ Knižněvyšlo z poezie : L1raaneč (|B44)' spis, (|B62;obsahují v 5 oddě-
leních Vojenské písně, Lípy květ, Deklamace, Smír, Dopisy zPrahy); - z her veselohra
Štědý uečer (1s67).

Literatura: Ferd. Čenský v osvétě 1883. Jar. Malý, Drahotín svobodný pán Villani
(191B). Sborník prací o něm uspořádalJ. Honner (1934).

VINAŘICKÝ Karel Alois (24. l. 1803 ve Slaném _ 3.2. 1869 v Praze). Syn obuvníka,
vystudoval gymnasium ve Slaném, filosofii v Ptaze a ve Vídni, bohosloví v Ptaze (lB25). Arci-
biskupský ceremoniář, později tajemník, od r. lB33 fatáÍ v Kováni, v Týně nad Vltavou (od
r. lB49), od r. 1859 kanovník na Vyšehradě. Měl ve]kou účast při za|oženi Časopisu pro kato-
lické duchovenstvo a při jeho obnovení jako Časopisu českého duchovenstva a při organizo.
vání nábožens]<ého života v Čechách r'duchu silně konzervativním.

Přispíval do Časopisu Českého rl:r1Jzea, Časopisu pro katolické duchovenstvo, Květů, České
včely, Věnce, do de Carrova almanachu Carlsbad. - Redigoval Časopis katolického duchoaenstz'la
(1860-1867). - Knižně vyšlo z poezie : Sněm1 zÚtřat (s pseuclonymem K. V' Slanský,7B+|,
2. vyd. |863); Varyto a lyra (|B43); Kjltka, Dtírek maljlm čtenářům QBa|; Druhá k1tka bósní, bajek,
písní a hddanek (1Ba5) ; Vlasť (Í863); - z dramat: Jan Slepj, (s pseudonymem K. V. Slanský,
|B47 ; ptovoz. |2.12. 1847); - z překla dů : P. Vergilia Marona Spis2 btísnické, Aeneida, (pěql

llasýřské a (pěuy rolnické (lB51).

Sebrané spisy veršem i prózou vyŠly v Kobrově Národní bibliutéce (2 sv., 1B7l, 1B75).
Korespondenci a spisypamětní vydal Václav ot. Slavík (4 díly, t903_1925 ve Sbírcepramenů
CA; 4. díl připravilJan Šafránek).

Literatura: Jan Šafránek, K. Al. Vinařický, obraz jeho života a ptáce v Čas. kat. ducho-
\'enstva 1923. K. Scheinpflug, Vinařický jako básník v Slánském obzoru 1903. o Vinařickém
a VoceioviJar. Vlček. Několik kapitolek z dějin naší poesie (lB9B). o lranumanu Sv. Čecha
a Vinařického Sněmech zvířat Ant. Procházka v čas' Bratis]ava 1930. o Vinařickém jako
kritikovi a literárním historiLovi M. Hýsek v LF 1919 (Jungmannova škola kritická).
J. Šafránek, Snahy K. A. Vinařického o uvedení mateřštiny do škol v letech lB32-lB5B ve
Zprávě reál. gymn' v Ptaze, Křemencova ul., l913.

Sobotce. Byl
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VLI(Jan (lB22 v Telči - 1896 v Lesné u Znojma). S1'n soukeníka, vystudoval gymnasium
vJih1avě, filosofii v Brně a v olomouci práva. R. lB4B se účastnil politického života, bojoval
v Ptaze na barikádách, byl členem Svornosti. Soudní úředník v Trenčíně, Skalici a Bratislavě,
od r. 1860 notář ve Zr'ojmě, kde zal<|ádal české spolky (Besedu, Spolek řemeslnický, Sokol,
Matici znojemskou). _ Přispíval do časopisuJečmínek.

Literatura: J. Neruda, Podobizny 2 (1952). Básně uspořádal M. Hýsek (1926)'

VOCEĎÁLBK František (mezi léty l750_1760 neznámo kde .- 1845). Krejčí, později
zedník. Mezi léty l7B0_l790 přišel zJesenného do Staré Vsi, r. 1809 byl v Praze, kde po prvé
viděl divadlo. Psal a hrál vlastní hry Mojžíš (|B|1); Tobidš (1Bl2); Dauid (LBL3); Daniel; Noaá
komedie o su. Petru a Paulu (z r. l B 16) ; Nooá komedie o Libuši (z r. 18 16) .

Novou komedii o Libuši otiskl Č. Zíbrtv Divadle 1914.
Literatura: B. Mikovec, Stopy selského či sousedského divadla v Čechách, Lumír lB55.

M. Hýsek, Prameny selských her Voceďálkových, ČL lg24.

VoCELJan Erazirn (24. 8. 1803 v Kutné Hoře _ 16. 9. 1871 v Praze). Vyšel z chudé
úřednické rodiny, studoval piaristické gymnasium a filosofii v Praze (do r. lB23) a ve Vídni,
kde soukromě studoval ptáva, a|e i filologii a historii a kde se stal vychovatelem v šlechtických
rodinách (1Bz4-|B42). Se sými svěřenci procestoval Evropu a naučil se cizím jazykům. od
r. |B42 žít,vPtazejakoredaktor Časopisu Českého muzea (lB43.--lB50), od r. 1850 profesor
české archeologie a dějin umění, od r. 1860 i dějin české literatury na pražské universitě.Jedna-
tel (od r. 1843)' později předseda (lB54) Archeologického sboru při Národním muzeu.

Zpoč,átku psal německy do vícleňských časopisů (Jugendfreund aj.). Česky přispíval do
Květů, České včely, Časopisu Českého muzea (zde např. Před březnem 1848 a Po březnu
1848' 1849)' Památek archeologických. .'- Knižně lryšlo z poezie: Přem1slouci (lB39); Meč
a kalich (1Ba3); Lab2rint sláu1 QB46); _ z ptózy : Poslední orebita (IB43); Hlatipisec (1Ba6) ; -

z ďramat: Harfa (lB25; provoz.16.4. lB37 s názvem Harfa aneb Vina a trest) ; _ z odbor-
ných prací: Grundzúge der bdhrnischen Altertumskunde (Základy české archeologie' lB45) ; Prauěk
země české ( l 868) ; Vyuinouóní křesťanského umění . ,. ( 1852 ) ; Vjznam básní Smila z Pardubic a z R1-
ctunburku (1855).

Labyrint slávy lryšel ve Světové knihovně č. 16. Spisy v Národní bibliotéce (2 sv.' lB74
a 1879) .

Literatura: Soupis spisů J. E. Vocela sestavil K. V. Seydler ve Věstníku bibliografickém
l872. Sborník Slavnost na počest stých narozeninJ' E. Vocela (l903) aJ. E. Vocel. Sborník
o životě a díle (1922).Tam jsou články o Vocelovi básníku, archeologu i historikovi umění.
o Voce1ovi básníku K. Šmídek v osvětě 1875 a V. Novák v Nových Čechách 192l . M. Haško-
vec upozornil na předlohu Labyrintu slálry v článku Zapomenutý román, ČMF 1912. o Voce-
lově metrice V. Jirát v ČMp 1940 (dnes v knize o smyslu formy, 1946). o kritikovi M. Hýsek
v LF 1919 (v článkuJungmannova škola kritická).

voIGT Mikuláš Adaukt (1,4. 5. 1733 v l{orním Litvínově - 18. l0. l7B7 v Mikulově).
Syn soukenického dělníka, studoval piaristické gymnasium ve Slaném, kde se naučil česky, pak
v Chomutově u jezuitů' V Litomyšli studoval filosofii a teologii, ale také řečtinu a hebrejštinu.
Vstoupil do řádu piaristického (|747) a učil na školách tohoto řádu v ostrově (1762-|766),
ve Slaném (|767_1769) a v Kosmonosích (1770). Studoval také matematiku a experimentální

ýziku, filosofii a historii. od r. l77l vicerektor piaristické koleje v Praze, byl zproštěn někte-

ých povinnosti řádoých, aby se mohl věnovat vědecké práci. od r. t777 profesor všeobec.
ného dějepisu a dějin literatury na universitě ve Vídni a úředník (kustod) tamější universitní
knihovny. R. l7B3 byl profesury zbaven a sv.ým řádem poslán do Mikulova.
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Psal německy a latirrsky díIa numismatická, historická a literárněhistorická, př.edevším do
Prager Gelehrte Nachrichten a do Abhandlungen. _ Knižně vyšlo z prací odborných: Be-
schreibung der bisher bekannten bóhmischen Miinzen (Popsání dosud známých českých mincí, 3 sv.
l77Iaž1774,4 .sv .1787,5 .sv .zůsta lv rukop ise) .Kromětohopopsa lminceraženévevídeň-
ské mincovně za střeclověku a za Maríe Terezie. Efigies airorum eruditorum atque artifcum Bofu-
miae et Moraaiae (Podobizny učenců a umělců v Čechách a na Moravě, 2 sv., 1773-1775), jež
vycházely zároveň' německy s názvem Abbildungen bihmischer und miihrischer Gelehrten und Kůnstkr
(4 díIy, l773-l7B2) ; pro 1. díl napsal Voigt úvod Von der Aufnahme, dem Fortgang und den
Schicksalen der Wissenschďten und l(ůnste in Bóhmen (o počátku, vývoji a osudech věd
a umění v Čechách) a pro 2. díl Vorrede von dem gelehrten Adel in BÓhmen und Máhren
(Předmluva o učené šlechtě v Čechách a na Moravě) ; Acta litteraria Bohemiae et Morauiae (Lite-
ratura Čech a Moravy, 2 sv.1775, 1783,3. sv. již hotový zůstal v rukopise) ; Úber den Geist der
bóhmischen Gesdtze... (o duchu českých zákonů, 17BB). V Abhandlungen uveřejnil pojednání
o zavedení, uživání a změnách písmen a písma v Čechách, o stáří koste]ního zpěvu v Čechách,
o dějinách pražské university, o kalendáři Slovanů, o českých mecenáších aj.

Literatura: M. Pelcl, Bibliographie des P. A. Voigt, Abhandlungen |7B7. J. Hanuš,
M. A. Voigt (1910). J. Strakoš, Počátky obrozenského historismuv pražských časopisech
a M. A' Voigt (1929). G. Skalský, M. A. Voigt, zak|adatel české numismatiky (1933).

voJÁČEK Václav (1821 v Tetíně - 25. 2. 1B9B v Ptaze). V Praze vystudoval práva,
úředník kanceláře říšského sněmu, od r. lB52 profesor na gymnasiu v Levoči, v Hradci Krá-
lové a na akademickém gymnasiu v Praze (lB70-1BB5).

Přispíval do Vesny, Blahověsta, Časopisu katolického duchovenstva. - Překláda| z k7a-
sické i středověké latiny. - Knižně rryšla báseň Wiclau (|845); - drama Ludmila (lBa3); -
z ptací odborných Velkj, slouník latiuko.česko-německj (1864); z překlad:ů.. Historb girondistů
(z M. A. Lamartina; B dílů' 1851-1852).

VYDRA Stanislav (I74I v Hradci Králové - 1804 v Praze) ' Člen jezuitského řádu, stu-
doval matematiku, stal se (r. 1766) pomocníkemJ. Steplinga. Kněz, vyrčoval vJičíně, od
r. |772 profesor matematiky na pražské universitě.

Psal německy a latinsky' kázal však téměř výhradně česky. Kromě latinských a německých
pojednání matematických, jako lapÍ. Historia matheseos i,n Bohemia et Moraaia eultal (Dějirly
matematiky v Čechách a na Moravě, |77B), vyšlo česky: Suazek kdzaní sudtečních... (1799)
a Počdtkoué aritmztik1 (1806 v úpravě jeho žáka J. Jandery) ; latinské epigramy Epigrammata
(l80a); německy I'eben Bohuslau Alois Balbinus (Život Bohuslava A. Balbína, l7BB). - Na smrt
St. Vydry bylo napsáno několik básní (např. Jungmannem' V. Nejedlým).

Literatura: A. Rybička, Přední křisitelé národa českého (1. část, 1sB3). F. J. Studnička,
o matematickém učení na universitě pražské. . . a o vlasteneckém tu působení prof. St' Vydry
( IBBB).

ZAHRADNÍK Vincenc (29.|2' t790 v Mladé Boleslavi _ 3l. B. 1836 v Křešicích, okres
Litoměřice). Syn soukeníka, vystudoval gymnasium v Mladé Boleslavi, vstoupil do řádu pre-
monstrátského, ale po čase z něho vystoupil a vystudoval bohosloví v Litoměřicích (1B13).
Kaplan ve Všejanech, v Křinci, od r. 1816 kaplanem a knihovníkem biskupa Hurdálka v Lito-
měřicích. Tam krátký čas přednášel v bohosloveckém semináři. Farář v Zubrnicích u Ústí nad
Labem, od r. lB30 v Křešicích.

Přispíval do Časopisu pro katolické duchovenstvo, Časopisu Českého muzea' Kalendáře
učitelského, Hlasatele (zde např. Rozjímání o některých stránkách praktické filosofie), Blaho-
věsta, Školy a života, Květů českých. - I(nižně r,yšlo z pt ózy: Bdjky (B32) a spisy náboženské

universitní
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Bájky i básně lrydal Ferd. Strejček 1906. otiskuje i druhou sbírku bajek, která byla již
r. I834 cenzurou k tisku povolena. Filosofické spisy sebral Fr. Čaaa 1s sv., 1907-19lB).

Literatura: oslavný životopis napsal A. Hob1, Život a působení Vincence Zabradnika
( 1BBl). A. Rybička v Předních křisitelích (2. díI, 1BB4). Ferd. Strejček v úvodu ke své edici.

ZAP Karel František Vladislav (B. 1. 18 12 v Ptaze _ l . l. 1871 v Benešově). Gymnasium
a filosofii r,rystudoval v Praze. Účetní úředník, v 1. 1836-1845 ve Lvově, kde navazoval kul-
turnístykyčesko-polské. odr. lB45úředník státní účtárnyvPraze,odr. lB49profesorčešti.
ny, zeměpisu a dějepisu na gymnasiu, od r. 1850 na reálce v Ptaze,

Přispíval do Večerního vyražení (po prvé 1832)' Květů, Světozora, Časopisu Českého
Írr.uzea, Vlastimila' České včely, Lumíra a do časopisů, které redigoval. Byl spolupracovníkem
Riegrova Slovníku naučného. - Redigoval: Poutník (1846-1847) ; Památky areheologické
a místopisné (lB54-1868). _ Překládal z polštiny, ruštinn charvátštinn němčiny. - Knižně
vyšlo z prací odborných Popsání král. hlaoního nžsta Prah) (1835); (readlo žiuota na aýchodní
Earopě (3 sv., 1843-1844); Pomněnky na Prahu (1Bas); Všeobecnj zenžpis (2 dí|y, 1846-185l);

<e*ěpisČech,MorauyaSlezska (1Ba9); Českomorausktikronika(3 díly, 1862-1872)i- zpÍe-
k l a dů

Zapovy dopisy Erbenovi jsou otištěny ve Slovanském sborníku lBB3. Dopisy Havlíčkovy
Zapovi v Quisově vydání Korespondence K. Havlíčka (1903).

Literatura: J. Horák, Tři čeští spisovatelé v Haliči, Věstník národopisný 1915. K. Paul,
Několik poznámek k pobytu K.Y. Zapa a Lud. Rittera z Rittersbergu ve Lvově, ČMF l9l8.

ZEBERER Jan (1717 v Praze - 9. 7. 7783 v Praze). Y Praze vystudoval gymnasium,
fiIosofii a práva a stal se úředníkem magistrátu, kde dosáhl hodnosti kancléře Nového Města
Pražského. R. l764 zača| ptacovat na velkém slovníku německo-česko-latinském, nedokončil
jej a jeho materiálu použil ke svému slovníkuJ. Dobrovský. - Přeložil: Kníže Honzik. Veseld
čbahra od jednoho zótahu z německého ozatá (z J. Ch' Krůgera; l77I, provoz. koncem l |77 |).

Literatura: Referát o hře v Neue Literatur (L.2. 1772) a Pelclův v Prager Gelehrte Nach.
richten (3. 3. 1772) v překladu otiskujeJ. Vondráček v Dějinách českého divadla (1. díl' 1956).

ZELENÝ Václav (27. B. |825 v Borové - 5' 4. lB75 v Praze). Profesor dějepisu a zerně-
pisu na akademickém gymnasiu v Praze (1848-1863)' později ředitel reálného gymnasia na
Malé Straně (od r. 1864). Účastnil se politického života v duchu názorů Fr. Palackého
a F. L. Riegra' patřil k organizátorům školního a kulturního života.

Přispíval do Časopisu Českého Ínllzea) obrazů života, Blahověsta, osvěty, almanachu
Máj (zde životopisy K. J. Erbena, Fr. Palackého aJ. Kollára), do obecných listů, jejichž byl
stálým spolupracovníkem. Přispíval do Riegrova Slovníku naučného. - Redigoval oázor
(lB55). Byl v redakci Bibliotéky historické. - Knižně vyšlo z prací odborných: Školní atlas
a.šeeh dílů saěta (|B51); /iaot Josefa Jungmanna (IB73, 2. vyd. 1BB1); Dějin1 anglické (7 dílů
1862-1865; překlad z T. B' Macaulaye); Dějin;y uálk2 alastenecké (1874; překlad z M. I. Bog-
danoviče).

Literatura: M. Augustinová v osvětě l905 a 1906. o časopise obzorJ. Vlček v Několika
kapitolkách z dějin naší slovesnosti (1912).

ZIEGELBAUER Magnoald (5' 10. 1689 v Elwangách v Německu - 13. 6. 1750 v olo.
mouci). Člen řádu benediktýnského, profesor teologie, oďr. |747 v olomouci. Spoluzaklada.
tel Societas incognitorum (Společnosti neznámých učenců). - Knižně vyšIo: Historia rei litte-
rari'ae ordi'nis sancti Benedictini (Liteúrní dějiny řádu benediktýnského, 1754).

Literatura: J. Hanuš, Národní muzeum a naše obrození (1. sv', i92l).
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ZIEGLERJosef Liboslav (I0. 7, I7B2 v Hradci Králové - 23. 5. 1846 v Chrudimi). Syn
vojáka, v Hradci Králové vystudoval gymnasium, v Praze filosofii (1B02) a bohosloví (1806).

Jako posluchač filosofie pomáhal St. Vydrovi ve všech pracích. Vychovatel synů Kramerio-
w.ých. Po vysvěcení kaplan v Dobrušce (l806-1809)' pak správce fary v Dobřanech u Dobruš-
ky (1804-1Bl7), zktetých učinil kulturní středisko kraje' od r. 1Bi7 přcdnášel v teologickém'
semináři v Hradci Králové pastoráIku a českou literaturu. od r. lB25 dčkan v Chrudimi.

Přispíval do časopisů Prvotiny (zde překlady Horácových satir), Rozmanitosti, Krame-
riusolry c. k. vlastenské noviny (zde lrycháze| např. jeho překlad Fénelona, l8l4-l815)' Hla-
satel (zde překlad zLukiála), Časopis pro katol. duchovenstvo a do časopisů, které redigor'al
a lrydávzLl. - Redigoval: Dobroslau aneb Rozličné spis1 poučujícího a m1lsl obueselujícího obsahu u řeči
uázané i neuózané (lB20-1B23) ; Přítel mlddeže aneb <ásoba $isů ku prospěchuapotěšení učitelů...,
od r. lB3B jako Časopis pro českosloaanské ntírodnt škoQ QB23 až 1846); sborníky: Věrnj, raditel
rodičů,dítek, pěst'ounů a učitelů (IB2!; Milozor aneb Rozličné spis1 poučujtcího obsalru u řeči uázané
ineuázané QB2!; Milinaaneb Nouoročníčtení (1825). - Knižně vyšlo z překladů Příběhoué
Telemacha, s1lna Uljlssoua (z Fénelona; 2 dí|y, |BL4-1815); - ze spisů odborných : Mluunice
českd (Ba\; Nejkratší způ.sob české dobropísemnosti se naúiti (|B42,)

Literatura: A. Rybička v Předních křisitelích (1. díl' 1BB3). Soustavně se dílem a působe-
ním Ziegleror,"ým zabýva| J' Pešek v Pedagogických rozhledech 191l, v ND 1910' ve Zvonu
1919 '  v  osvětě  l92 l .

ZÍMA AntonínJosef Q2.5. |763 v Táboře _ 4.7.1832 v Praze). Syn krejčího, př išel
jako chlapec s rodiči do Prahy, studoval piaristické gymnasium na Novém Městě, pak
s Václavem Thámem filosofii. od r. 178l se učil tiskařství, stal se faktorem v malostranské
tiskárně, kterou r. 1793 sám koupil. Pak měl tiskárny na Starém Městě a od r. 1820 na Koň-
ském trhu (Václavském náměstí).

Knižně vyšlo z het: oldřich a Božena (l7B9, provoz,27. 12. l7B9 u Hybernů) ; Tharisia
z Tjlru (|792, provoz. 27.||.|79| u Hybernů); z veršů: '(namení tllastenecké aděčnosti, na den
prouozouóní české hr1 (1786).

Literatura: Fototypické vydání oldřicha a Boženy rryšlo 1940 s doslovem M. Hýska.
F. A. Schubert, Počátky české dramaturgie na tozhtaní věku 18. a l9., obzor literární
a umělecký 1899. J. Vlček, Dvě původní dramata česká z doby osvícenské' tamže 1900.
Fr. Baéha, Hra z počátku národního obrození, Svobodné slovo 1959 (z 2. 6.).

ZITTE Augustin (asi 1752 v České Lípě - 2'5, |7B5 v Praze). V České Lípě studoval
gymnasium, v Praze filosofii a teologii' Kaplan a kazate| v Praze. Rozešel se s církví, proti níž
napsal satirický román, a pro obhajování M. J. Flusa. Jeho knihy se nesměly do jeho smrti pro-
dávat. Redigoval Schónfeldské K. K. Prager oberpostamtzeitung (1781).

Knižně r,yšlo z ptózy: Peregrin Stillwassers geistlíche Reisen durch Biihmen oder Kapitel i)bers
Móncksuesen und .Beitrdge zur Geschichte des ,(dlibats (Peregrina Stillt'assera fTichošlápka] du-
chovní cesty po Čechách anebo l(apitola o mnišství a příspěvky k dějinám celibáttr, 17B3) ; -
z prací odborných Lebensbeschrei,bungen beriihmter Miinner Bóhmens (Životopisy slavných českých
rnužtt', 2 c{íly o 4 sv.: Lebensbeschreibung der drei' Vorli)ufer M. Johannes Hus - Životopis tří pře d-
chůdců M. J. Husa -' |786; Lebensbeschreibung des englischen Refonnators Johannes Wiklď -
Životopis anglického reformátoraJ. Wiklefa -, 1786; Lebensbeschreibung des Magister Johannes
Hus - Životopis M. J. Husa -, I7B9 a 1790). Jc prar.dčpodobně autorem knihy Das Buch
Joseph (KnihaJoscfova, 1 783).

Lebensbeschreibung des Mag. J. Hus přeložil J. V. Sommer, obšírný životopis Mistra
Ja,na z }Iusince vůbec Husa zvaného (1B50).

Literatura: A. Kraus ve Sborní]<u filol. 1915. o Zíttovíjako pravděpodobném autoru
KnihyJoseforry F. M. Bartoš, Knihy a zápasy (I94B).
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ZLOBICKÝJosef Valentin (14.2. |743 na Velehradě -24.3.1B10 ve Vídni). Studoval
r. Mikulově a v Brně gymnasium, stal sc hospodářským úřcdníkcm a od r. |762 studoval práva
r'e Vídni. První pro|csor českého jazyka na vojenské akademii ve Vídeňskóm Novém Městě
(1772__1?75), od r.1775 na unir 'crsitč ve Vídni. Má zásluhy o povolení Boudy. - Překládai
z němčirry zákony a právní nařízt''ní. Mnoho prací zůstalo v rukopistl, např. doplňky k Rosovu
slovníku.

Yzájernné dopisy s J. Dobrovskýnr vydal A. Patcra ( t 90B) .
Literatura: Ferd. Čenský, K dčjinám řeči a literatury české r' 1B. sto1., osvěta 1876.

ŽÁK vinccrlc Pavcl (psal se téŽ Ziak; 19. 1. |797 v Úsobí, okrcs HavlíČliův Brod - :t0. 3.
1867 v Podir'íně). Syn mlyrráře, studoval gymnasium vJihlavě, filosoíii a bolrosloví v Brně a ve
Vídni (do r. 1B1B). Kaplan a učitel češtiny v Brně (1820-1836), kde byl i  zpovčclníkcm ital.
s1rých politických vězriů na Špilbcrku (S. Pelica). Správce a ředitel (od r. 1B4B) normální
školy v Brně, zároveí profesor v tcologickém semirráři. od r. 1854 Íárář.a ško1ní dozorce l, Po-
clivíně.

Přispíval do Kroku, Časopisu Českého rnuzea) olréralo.,,a Týdeníku (s pseudorrynrem
Junica). - Přckládal zlatíny, polštinv a rrčmčiny. - Knižně rTš1o z prací odborných:
Bijhtnische Sprachlehrefiir Deutsche (Učebnice češtiny pro Nčmcc, 1841 a častěji) ; - z přckIaclů
vcršcm: osaobozenj,Jeruzalén (1B5a) ; - prózou: Baruška a Tam aneb Doktor Jernrcr a neštouice
(z Gustava Nieritze, 1844).

Literatura: K' Šrnídek v čiánku Literární ruch rra Mora'vě v novcjší době, ČMM lB70.
i l t '  Hýsck .  D i j iny  t z r . .  moravskť.ho separat i smu,  Čl l r t  tqog.
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