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Abstrakt 

Bakalářská práce pojednává o Historických fondech Národní knihovny České 

republiky za první republiky, tzn. v letech 1918–1938. Práce seznamuje s oddělením rukopisů 

a starých tisků a vybranými fondy, které zde byly v tomto období uložené. Shrnuje, jak se 

fondy formovaly od založení Univerzity Karlovy, přes jezuitskou knihovnu v Klementinu až 

do období první republiky. Další část práce seznamuje s významnými osobnostmi, které zde 

působily a ovlivnily historické fondy Národní knihovny ČR. Mezi ně patří Jaromír Borecký, 

Jan Emler, Anna Císařová-Kolářová, Flora Kleinschnitzová, Milada Paulová, Pavlína 

Hamanová a Emma Urbánková.  

Klíčová slova: historické fondy, Národní knihovna ČR, Jaromír Borecký, Jan Emler, Anna 

Císařová-Kolářová, Flora Kleinschnitzová, Milada Paulová, Pavlína Hamanová, Emma 

Urbánková 

 

Abstract (English) 

This bachelor thesis deals with the Historical Collections of the National Library of 

the Czech Republic in the times of the First Czechoslovak Republic (1918-1938). The work 

deals with the department of manuscripts and early printed books and with its collections that 

were stored here during this period. It summarizes how the collections formed since the 

foundation of the Charles University, over the Jesuit library in the Clementinum to the period 

of the First Czechoslovak Republic. Another part of the work acquaints with the important 

personalities that influenced the historical collections of the National Library. Among them 

are Jaromír Borecký, Jan Emler, Anna Císařová-Kolářová, Flora Kleinschnitzová, Milada 

Paulová, Pavlína Hamanová and Emma Urbánková. 

Keywords: historical collections, National Library of the Czech Republic, Jaromír Borecký, 

Jan Emler, Anna Císařová-Kolářová, Flora Kleinschnitzová, Milada Paulová, Pavlína 

Hamanová, Emma Urbánková 
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Úvod 

 

Tato práce se snaží seznámit čtenáře s historickými fondy Národní knihovny (dále jen 

NK) v období první republiky, tzn. v letech 1918–1938 z pohledu jejich vývoje a vlivu 

jednotlivých osobností. Text práce vychází z dostupné odborné literatury, ale obsahuje i 

výsledky vlastního výzkumu v Archivu NK. Informace v ANK byly velmi útržkovité. 

Z počátku, tedy od roku 1918 byly výroční zprávy velmi skoupé, až teprve postupem času 

začaly obsahovat hodnotné informace. Hlavně od roku 1930. Během návštěv, jsem prošel 

několik ještě nezmapovaných krabic, ale nic hodnotného pro moje téma jsem nenašel. 

Absenci relevantního materiálu mi potvrdil PhDr. Kamil Boldan, pracovník oddělení 

rukopisů, který také navštěvoval ANK. Po celou dobu zpracování bakalářské práce jsem 

narážel na to, že některé historické fondy nebyly ještě řádně prozkoumány a zrekonstruovány. 

Tuto problematiku jsem konzultoval s PhDr. Janem Sobotkou, bývalým pracovníkem 

oddělení rukopisů, v tuto chvíli vedoucím oddělení Centrální depozitní knihovny. Jako 

příklad mohu uvést rukopisy z kláštera v Admontě. Historické knihovní fondy jsou 

zpracovány v Rukověti tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky. Dále 

téma historických fondů NK bylo rozpracováno v bakalářské práci Vojtěcha Palečka Emma 

Urbánková a její význam pro českou knihovědu. Jako základ pro orientaci byl prostudován 

Průvodce po fondech oddělení rukopisů a vzácných tisků od Miroslavy Hejnové a odborný 

článek Jindřicha Marka Historické fondy Národní knihovny ČR: stručné dějiny jejich 

zpracování. NK má ještě historické fondy hudební a mohlo se zde i počítat s fondem 19. 

století, který je pod správou Univerzálního knihovního fondu (UKF) a v němž jsou uloženy 

některé osobní knihovny, které před rokem 1989 byly umístěny v oddělení rukopisů a starých 

tisků. 

V první části práce je čtenář seznámen s historickým vývojem knižního fondu, jelikož 

velká část fondu, o kterém bude zmínka, se do Veřejné a univerzitní knihovny dostal před 

rokem 1918. Velký důraz je kladen na osobní a šlechtické knihovny. Spíše než nové, 

neobjevené informace, se tato práce snaží spojit historické fondy a jejich vývoj s významnými 

osobnostmi té doby, které se nějakým způsobem zasloužily o jejich rozvoj. 

V první části se zabývám dějinami historického fondu. Jak z pohledu vývoje 

knihovny, kdy do Klementina přišli jezuité, později byli zrušeni a vznikla c. k. Universitní a 

veřejná knihovna přes Universitní a veřejnou knihovnu až do roku 1934, kdy byla 
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přejmenována na Národní a universitní knihovnu. Tak se také zabývám vývojem knihovního 

fondu, od založení univerzity Karlovy přes Starou a Novou karolinskou knihovnu, zrušení 

klášterů v českých zemích a svoz klášterních knihoven do Klementina až po koupi 

jednotlivých svazků na knihovních aukcích. 

V kapitole rozdělení historického fondu pojednávám o rukopisech, inkunábulích a 

starých tiscích, které jsou zastoupeny v osobních a šlechtických knihovnách, které jsem si 

vybral a o nichž budu psát jako o součásti historického fondu NK. Zabývám se pouze těmi, 

které byly ve fondech do roku 1938. Některé další osobní knihovny, které se dnes nalézají ve 

fondech NK a byly zakoupeny po roce 1938, což už je mimo záběr této práce.  

V poslední části práce jsou uvedeny jednotlivé významné osobnosti, které se 

zasloužily o rozvoj historických fondů v období, jemuž se bakalářská práce věnuje. Jaromír 

Borecký a Jan Emler zastávali nejvyšší funkce v knihovně. Během jejich působení došlo 

k významné přestavbě knihovny. Milada Paulová, Flora Kleinschniztová a Emma Urbánková 

byly vedoucími oddělení rukopisů a starých tisků. Anna Císařová-Kolářová měla velký podíl 

na akvizici na aukcích. Pavlína Hamanová se zabývala knižní vazbou a oddělením 65, což 

bylo oddělení Krásné knihy, které dnes patří pod oddělení rukopisů. 

Práce má celkově 85 332 znaků bez příloh, tj. 47 normostran. 
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1. Historický knižní fond NK 
 

Historické knižní fondy tvoří jádro fondů Národní knihovny ČR. Jsou ve správě 

oddělení rukopisů a starých tisků, kde jsou rozděleny do jednotlivých signaturních oddělení. 

Historické fondy lze rozdělit na produkci rukopisnou a tištěnou: inkunábule – prvotisky a 

staré tisky. 

Do dnešní doby je na oddělení rukopisů a starých tisků uloženo okolo 14 000 svazků.1 

„Nejstarší jádro tvoří středověké rukopisy pražské univerzity. Na ně navazují rukopisy 

pražské jezuitské koleje. Další součástí rukopisné sbírky jsou rukopisy zrušených klášterů  

z doby Josefa II. Významné rukopisné přírůstky pocházejí i z 20. století. Tyto rukopisy získala 

Národní knihovna nákupem některých význačných šlechtických knihoven (Pražská 

lobkowiczká knihovna, Thun-Hohensteinská knihovna z Děčína), klášterních knihoven 

(Admont, Osek, Teplá, Cheb) i jiných knihoven (Městská knihovna v Žitavě).“2 „Kromě fondů 

starých tisků spravuje oddělení tištěnou produkci neknižní povahy – jarmareční písně (2310), 

modlitby (480), mapy (zhruba 2000) a sbírku barokních grafických jednolistů univerzitních 

tezí (526).“3 

Staré tisky jsou charakterizovány jako tisky od vzniku knihtisku do roku 1800. Od 

roku 1801 jsou fondy uloženy buď ve fondu 19. století nebo v Univerzálním knihovním 

fondu. Historické fondy lze zpřístupnit za určitých podmínek do studovny rukopisů a starých 

tisků v Klementinu, a také se postupně digitalizují. Jsou zpřístupněny v Manuscriptoriu.4 Do 

vzniku Veřejné univerzitní knihovny byly historické knihovní fondy vedeny pouze formou 

evidence a soupisu. Pro vědeckou činnost už tato evidence nedostačovala a bylo potřeba zřídit 

nové třídění. Začalo se třídit na obory.5 Na začátku 19. století se začal budovat generální 

katalog a poté na začátku 20. století vzniklo několik tištěných katalogů, kde bylo zpracováno 

část historického knihovního fondu od vzniku univerzitních kolejí, přes jezuitskou knihovnu 

až po konec 19. století.  

                                                 
1Národní knihovna České republiky. Historické knižní fondy v Oddělení rukopisů a starách tisků – stručná 
charakteristika. Národní knihovna České republiky [online]. Praha: Národní knihovna ČR [cit. 2018-09-12]. 
Dostupný z WWW: https://www.nkp.cz/sbirky/podle-typu-dokumentu/rukopisy-inkunabule-a-stare-tisky/fond  
2 Národní knihovna České republiky. Historické knižní fondy v Oddělení rukopisů a starách tisků – stručná 
charakteristika. Národní knihovna České republiky [online]. Praha: Národní knihovna ČR [cit. 2018-09-12]. 
Dostupný z WWW: https://www.nkp.cz/sbirky/podle-typu-dokumentu/rukopisy-inkunabule-a-stare-tisky/fond 
3 FALTYSOVÁ, Vlasta ed.. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky : od 
prvotisků do konce 19. století. 1.vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006, s.21. 
4 http://www.manuscriptorium.com/cs 
5 Svazky byly rozděleny do 23 oborů dle jazyka a dle obsahu. 
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Podle výročních zpráv VUK lze usuzovat, že prvním správcem fondu rukopisů za 

první republiky byl Jan Emler, a to v letech 1918 – 1919. Druhý správcem tohoto knihovního 

fondu se stala Milada Paulová, která zde jako vedoucí působila krátkodobě. Opět lze 

usuzovat, že to bylo hned po odchodu Jana Emlera do nově vzniklé knihovny v Bratislavě. 

Následně převzala toto místo Flora Kleinschnitzová, která zde působila až do roku 1944, kdy 

ze zdravotních důvodů skončila a pomyslnou štafetu převzala Emma Urbánková.6  

Do začátku druhé světové války byly získány některé významné knižní celky. Mezi ně 

patří Pražská lobkowiczká knihovna, rukopisy z Thun-Hohensteinské knihovny v Děčíně, 

rukopisy z knihovny kláštera v Admontě, Széll-Kubelíkova knihovna, sbírka orientálních 

rukopisů a řeckých papyrů, soubor vzácných komenian prof. Josefa Šmahy. Knihovních aukcí 

se převážně zúčastňovala Anna Císařová-Kolářová, ale i už zmíněná Flora Kleinschnitzová a 

Jaromír Borecký. V roce 1931 se vrátil do knihovny Jan Emler, který se po odchodu Jaromíra 

Boreckého do důchodu, stal ředitelem knihovny. V témže roce v rámci velké rekonstrukce 

Klementina, byly zřízeny trezory pro uložení rukopisů a dalších vzácných tisků a jiných 

dokumentů. Předtím byly některé svazky uchovávány v oddělení Univerzálního knihovního 

fondu.  

 

1.1. Dějiny historického fondu 

1.1.1. Dějiny historického fondu před rokem 1918 
 

Základem historických fondů NK je tzv. Stará karolinská knihovna. Po založení 

Karlovy univerzity neexistovala žádná centrální univerzitní knihovna. Všechny fondy byly při 

univerzitních kolejích, které postupně vznikaly. V době husitství došlo k vyrabování několika 

kolejí.7 Zdeněk Václav Tobolka odhadl, že na konci 15. století bylo ve fondech univerzitních 

kolejí necelých 5000 svazků. Většina fondu byla získaná dary: především samotných 

univerzitních učitelů, ale i mecenášů. Při založení univerzity daroval Karel IV. pro první 

univerzitní kolej zvanou Karlova, též Velká, 114 rukopisů.8 

                                                 
6 PALEČEK, Vojtěch. Emma Urbánková a její význam pro českou knihovědu [online]. 2018 [cit. 2018-09-20]. 
Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/186854 . Vedoucí práce Jindřich Marek.  
7 Více se tématem zabývá J. Marek ve článku Historické fondy Národní knihovny ČR. Stručné dějiny jejich 
zpracování. 
8 Více je téma darů, správy univerzitních kolejí zpracováno v Rukověti tištěných knihovních fondů Národní 
knihovny České republiky. s. 1-2. 
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Po příchodu jezuitů v roce 1566 do Klementina byla založena tzv. Klementinská 

knihovna. Základem knihovního fondu je zrušená knihovna hornolužického kláštera celestinů 

na Ojvíně, kterou daroval v roce 1556 Ferdinand I.9. Název Klementinum má dlouhou tradici. 

Už před příchodem jezuitů se komplexu budov nazývalo Klementinem, a to kvůli kostelu  

sv. Klimenta. Dále se knihovní fond rozvíjel díky darům, ale i vlastnímu nákupu, kdy měli 

jezuité zvláštní peněžní fond. Po bitvě na Bílé hoře převzali jezuité veškerou správu nad 

kolejními knihovnami univerzity Karlovy, ale až v roce 1727 byly všechny fondy sestěhovány 

do Klementina, přesněji řečeno do nového barokního sálu. 

„Roku 1622 byla sice univerzita se vším příslušenstvím odevzdána jesuitům, avšak 

brzy se ukázalo, že jesuité nestačí na všechny obory vlastními silami, že zejména pro vědy 

právní a lékařské nemají kvalifikované učitele. Taky byly roku 1638 jesuitům odňaty dvě 

fakulty, právnická a lékařská, zvané Světské, i s Karolinem a ponechána jim v Klementinu 

filosofie a theologie. Roku 1653–1654 byla z těchto dvou ústavů zřízena jednotná universita 

Karlo-Ferdinandova“10 Univerzita Karlova potřebovala založit novou knihovnu pro potřeby 

studia, jelikož jak již bylo zmíněno, veškeré knihovny univerzitních kolejí byly převedeny 

pod správu jezuitské akademie v Klementinu po bitvě na Bílé hoře. Takto začala vznikat 

Nová karolinská knihovna. Opět se získávaly nové přírůstky především pomocí darů. V roce 

1726 se otevřela veřejnosti. V roce 1777 byla tato knihovna přestěhována do nově vzniklé     

c. k. Universitní knihovny v Klementinu (dále jen UK). 

Je nutno uvést, jak se všechny knižní fondy popsané výše dostaly do Klementina. 

Roku 1773 byl jezuitský řád zrušen a veškeré knihovní fondy byly pod správou státu, přesněji 

řečeno koruny. Všechny jezuitské klášterní knihovny byly shromážděny právě v Klementinu a 

na popud Františka Josefa Kinského byly bývalé jezuitské knihovní fondy, Nová karolinská 

knihovna a knihovna Kinských spojeny v jediný celek, a to veřejnou c. k. Univerzitní 

knihovnu. „Knihovní fond spojených knihoven se v době sloučení odhadoval u 

Novokarolinské na cca 13 000 svazků, u Klementinské přes 15 000 svazků a u tří knihoven 

Kinských přes 10 000 svazků. Cely fond UK činil tedy v době spojení jejích původních složek 

asi 40 000 (podle některých odhadů až 50 000) svazků rukopisů, knih, map, rytin, vesměs 

velmi různorodých pocházejících převážně ze 17. a 18. století a v celku málo 

                                                 
9 FALTYSOVÁ, Vlasta ed.. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky : od 
prvotisků do konce 19. století. 1.vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006, s.3. 
10 PAVLÍKOVÁ, Marie. Z osudů pražské universitní knihovny v 18. století. In: Knihovna. Praha: Svaz českých 
knihovníků, 1950, č.1, s.123-124. 
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uspořádaných.“11 Roku 1780 nastoupil do knihovny jako generální bibliotékář Karel Rafael 

Ungar. Toto jméno je nutno zmínit, jelikož roku 1781 byl vydán dekret na zrušení všech 

klášterů, které neposkytovaly výuku. O zrušený knihovní fond se dělila UK s olomouckou 

Studijní knihovnou. Karel R. Ungar zavedl nový systém třídění knih, který fungoval až do 

roku 1950. Jeho systém signatur se do dnešní doby zachoval, ale knihovní fond už se nestaví 

podle oboru, ale dle formátu. „Zpracování pražských knižních sbírek mělo až do doby vzniku 

univerzitní knihovny v roce 1777 charakter evidence, jež měla sloužit především pro nalezení 

a půjčování knih. Zatímco kolejní knihovny středověké pražské univerzity sepisovaly knihy ve 

stručných seznamech, z nichž některé se do dneška dochovaly, jezuitská knihovna se snažila 

po voru knihoven v zahraničí vnést do uspořádání knih systematický pořádek a roztřídila je 

do oborů.“12 

V ungarovském systému měly rukopisy před signaturou zkratku MS. Tisky byly 

oborově rozděleny do 54 oddělení a rukopisy do 17 oddělení. Oddělení 1-53 byla cizojazyčná 

literatura a oddělení 54 pro česky psanou literaturu. „Původní klasifikace byla pak po 

Ungarovi, průběhu 19. a 20. století, dále rozšířena o oddělení 55-75; tato oddělení byla 

založena pro speciální druhy literatury (například kalendáře, schematismy, adresáře, školské 

programy, hudebniny, mapy) a samostatné sbírky (většinou soukromé knihovny získané darem 

či odkazem).“13 Do dnešní doby se ukládají nové přírůstky na oddělení 54 a 59.14 

Roku 1887 byla UK přejmenována na c. k. Veřejnou a universitní knihovnu (dále jen 

VUK). Přejmenování a změnou přístupu k službám knihovna nefungovala pouze pro potřeby 

univerzity, ale i pro širokou veřejnost. V 19. století došlo k rozvoji lístkových katalogů. Mezi 

významné zpracovatele, kteří zkatalogizovali historické fondy, patří Jan Zimmermann, 

Antonín Zeidler, Josef Truhlář a Walter Dolch.15 

 

                                                 
11 FRANC, Zdeněk. Knihovní fondy pražské Universitní knihovny v letech 1777-1918. Národní knihovna : 
Knihovnická revue [online]. 2001, roč. 12, č. 2 [cit 2018-04-29]. Dostupný z WWW: 
http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0102/0102125.html. ISSN 1214-0678. 
12 MAREK, Jindřich. Historické fondy Národní knihovny ČR. Stručné dějiny jejich zpracování. Knihovna 
[online]. 2007, roč. 18, č. 2, s. 99-118 [cit. 2018-04-23]. Dostupný z WWW: 
http://knihovna.nkp.cz/knihovna72/marek.htm. ISSN 1801-3252. 
13 FALTYSOVÁ, Vlasta ed.. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky : od 
prvotisků do konce 19. století. 1.vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006, s.29. 
14 Jednotlivá oddělení jsou podrobně rozepsána v Rukověti tištěných knihovních fondů Národní knihovny České 
republiky. 
15 Více o knihovně v 19. století v Rukověti tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky na 
stranách 9-12. 
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1.1.2. Dějiny historického fondu mezi roky 1918–1938 
 

V roce 1918, porážkou Rakousko-Uherska v první světové válce a následně rozpadu 

monarchie, vzniklo Československo. VUK se stala vedoucí knihovnou v zemi. Prvním 

ředitelem se stal Jaromír Borecký. Zajímavostí je, že ještě před J. Boreckým vedl za 

Rakouska-Uherska knihovnu Richard Kukula, ale ze zdravotních důvodů po vzniku 

Československa nenastoupil. J. Borecký byl prozatímním správcem a v lednu 1919 odešel R. 

Kukula do důchodu. Rok 1918, potažmo 1919 vedl k velkým změnám. Do knihovny mohly 

nastoupit ženy a v roce 1919 skutečně nastoupily Flora Kleinschnitzová a Milada Paulová. 

Obě dvě se zapsaly do počátku vývoje historických fondů a jejich prací a přínosem se budu 

zabývat níže. 

Po převzetí knihovny J. Boreckým bylo potřeba provést generální revizi fondů, jak se 

zmiňuje ve výroční zprávě z roku 191816, jelikož nebyl znám stav knihovního fondu. Bylo 

potřeba změnit pravidla půjčování. Správou rukopisů byl pověřen Jan Emler, pozdější druhý 

ředitel knihovny. O rok později začala celková revize knihovny. Nejdříve se začalo méně 

používaným fondem, jako byly například rukopisy. Dle J. Boreckého jak píše ve výroční 

zprávě 191817, nebyla provedena celková revize 50 let. Bylo zjištěno, že chybí 3533 svazků, 

sedm rukopisů a dále několik desítek disertací. Tři rukopisy byly nalezeny ještě téhož roku, z 

nichž jeden byl objeven ve stole dr. Wostrého. Roku 1920 byla provedena polovina revize 

knihovny. Nebyly zrevidované jen mrtvé fondy.  

Knihovnu provázely od jejího vzniku problémy s nedostatkem prostoru. „Situaci na 

několik desetiletí vyřešil československý stát, který v roce 1925 odkoupením od 

arcibiskupského seminárního fondu vyčlenil celé Klementinum pro státní vědecké knihovny a 

finančně zajistil rozsáhlou rekonstrukci. Přestavbu navrhl a realizoval architekt Ladislav 

Machoň (1888–1973).“18 Vnitřní rekonstrukce začala již v roce 1924 a celkově trvala do  

50. let 20. století. Roku 1926 a na začátku roku 1927 byly zkatalogizovány arabské rukopisy 

uložené ve VUK z důvodu zájmu Káhirské knihovny pro jejich chystaný soupis arabského 

písemnictví.19 O rok později byla zakoupena pražská lobkovická knihovna obsahující 1500 

rukopisů a 50 tis. svazků. Dočasně byla uložena ve VUK v Zrcadlové kapli. Jak pokračovala 

                                                 
16 Veřejná a universitní knihovna. Výroční zpráva 1918. Praha: Veřejná a universitní knihovna, 1918. 
17 Veřejná a universitní knihovna. Výroční zpráva 1919. Praha: Veřejná a universitní knihovna, 1919. 
18 FALTYSOVÁ, Vlasta ed.. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky : od 
prvotisků do konce 19. století. 1.vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006, s.14. 
19 Více je rozepsáno ve výroční zprávě VUK z roku 1927. 
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velká rekonstrukce knihovny v roce 1930, dotkla se samozřejmě i historických fondů. Nejprve 

došlo k upravení a následnému přestěhování trezorů pro nejcennější rukopisy a inkunábule, 

které byly v přízemí v severním traktu Klementina. O rok později byla výstavba trezorů 

dokončena a byly přestěhovány do nových prostor. Nové prostory studovny byly dokončeny 

až roku 193420 a studovna rukopisů a starých tisků je na stejném místě až do dnešní doby. Do 

té doby byly rukopisy studovány v dnešní Všeobecné studovně, kde bylo vyhrazeno 20 míst 

v blízkosti stolu dozoru.21 Prvního prosince roku 1937 byla studovna rukopisů otevřena pro 

veřejnost. Byl zde nainstalován nový nábytek spolu s elektrickým zámkem vchodových dveří 

do studovny pro zvýšení bezpečnosti fondu.22 Otevření studovny bylo opožděno z několika 

důvodů. Zejména nedostatku personálu pro vykonávání dozoru a odborné pomoci a také 

nedostatku finančních prostředků pro koupi železných regálů. O rok později byla dokončena 

příruční knihovna. Obsahovala 1455 svazků. Téhož roku byl pro potřeby oddělení rukopisů a 

starých tisků zakoupen fotografický přístroj Copyflex,23 jelikož byl čím dál větší zájem  

o kopie rukopisů z řad veřejnosti.  

V důsledku mobilizace bylo oddělení rukopisů a starých tisků zavřeno pro veřejnost 

od 20. září do 1. prosince 1938, historický fond byl zabezpečen proti možnému leteckému 

útoku. Bohužel se mi nepovedlo dohledat, jak přesně byl fond zabezpečen. V letech 1918 – 

1938 byly získány a zakoupeny významné knižní celky, mj. Pražská lobkowiczká knihovna, 

rukopisy z Thun-Hohensteinské knihovny z Děčína, rukopisy z knihovny kláštera v Admontě, 

Széll-Kubelíkova knihovna a sbírka orientálních rukopisů.24 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Veřejná a universitní knihovna. Výroční zpráva 1934. Praha: Veřejná a universitní knihovna, 1934. 
21 Veřejná a universitní knihovna. Výroční zpráva 1932. Praha: Veřejná a universitní knihovna, 1932. 
22 Národní a universitní knihovna. Výroční zpráva 1937. Praha: Národní a universitní knihovna, 1937. 
23 Národní a universitní knihovna. Výroční zpráva 1938. Praha: Národní a universitní knihovna, 1938. 
24 HEJNOVA, Miroslava. Historické fondy Národní knihovny ČR : průvodce. 1.vyd. Praha: Národní knihovna 
České republik, 2007, s.8. 
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1.2. Rozdělení historického knižního fondu 
 

Historický knižní fond je rozdělen na rukopisnou sbírku a tištěnou sbírku. Dále v této 
podkapitole dochází k rozdělení na akvizici za první republiky a některé rekonstruované  
historické knihovny, které se do Klementinského fondu dostaly ještě před rokem 1918, ale 
jsou už spjaty s ORST, v době o které tento text pojednává.  

 

1.2.1. Rukopisná sbírka 
 

Mezi nejcennější knižní fondy co NK spravuje, patří rukopisy. Ve fondech NK je 

uloženo téměř 14 000 rukopisů, které jsou zastoupeny od počátku písemnictví až po dnešní 

dobu. S pokrokem na poli knihtisku se rukopisy začaly postupně omezovat, a to především 

z důvodu jejich nákladnosti. Gutenbergův knihtisk začal být masivně využíván na přelomu 

roku 1447/1448.25 s dalším rozšiřováním do evropských zemí. Což ale neznamená, že by dále 

nevznikaly rukopisné svazky, ale v tomto období začíná jejich útlum. V NK jsou rukopisy 

spravovány oddělením rukopisů a starých tisků, které sídlí v Klementinu. Všechny rukopisy 

jsou půjčovány do speciální studovny pod badatelským režimem a podléhají speciálnímu 

uložení v trezorech. Karel R. Ungar vymyslel vlastní třídění pro toto oddělení.  

Po roce 1918 proběhla úprava a v dnešní době je sbírka rukopisů rozdělena do 26 

oddělení. Mimo tato oddělení jsou uloženy některé samostatné knihovny, mj. knihovna 

Kinských, a rukopisy z kláštera v Oseku, kterými se zabývám samostatně níže v textu. 

„Signatury rukopisů kmenového fondu Národní knihovny jsou trojčlenné. První číslo 

(vyjádřené římskou číslicí) značí oddělení, písmeno na druhé pozici vyjadřuje formát a 

arabská číslice na třetí pozici určuje pořadí v paprsku (příklad XV.B.6).“26 Uvedu ještě jeden 

příklad XIV A 13, což je signatura pro Vyšehradský kodex, který je pokládán za nejcennější 

rukopis na území České republiky. 

 

 

                                                 
25 VOIT, Petr. Encyklopedie knih : 1. díl. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s.457-458. 
26 HEJNOVÁ, Miroslava. Historické fondy Národní knihovny ČR: průvodce. 1. vyd. Praha: Národní knihovna 
České republiky, 2007, s.11. 
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1.2.1.1. Orientální rukopisy 
 

Pod pojmem orientální rukopisy se skrývají perské, turecké a indické rukopisy. Do 

VUK, později NUK se dostávaly různými způsoby. „Rukopisy byly vykupovány z pozůstalostí 

evropských orientalistů nebo byly dováženy přímo z arabských zemí, Turecka, Persie a Indie 

(Velký počet rukopisů nakoupil prof. J. Rypka po 1. světové válcev Turecku).“27 Za první 

republiky došlo k velkému rozmachu orientálních rukopisů ve VUK. Lze říci, že je to více či 

méně z vlivu Jaromíra Boreckého, který byl orientalistou. Dle výročních zpráv mezi roky 

1923 až 1926 bylo zakoupeno značné množství orientálních rukopisů. Roku 1924 byly 

zakoupeny rukopisy ze soukromé knihovny Ahmeda Véfika Paši a z knihoven osmanských 

princů. Celkem byla knihovna tohoto nákupu obohacena o 208 rukopisů. Orientální rukopisy 

jsou v oddělení rukopisů a starých tisků na signatuře s římským prefixem XVIII. „Na 

signatuře XVIII jsou uloženy rukopisy pod těmito písmeny: A – turecké, B – perské, C – 

souhtské, F – hebrejské a syrské, G – arabské, J – čagotojské, D, E, H, K – různé orientální 

jazyky.“28 Celkem je na této signatuře více než 700 svazků orientálních rukopisů. 

 

1.2.2. Tištěná produkce 
 

Do tištěné produkce patří inkunábule, staré tisky, tištěná grafika a drobné tisky. 

Inkunábule, česky prvotisk je rané dílo vytištěné na knihtisku. Je to období mezi 

rokem 1450–1500. V NK je uloženo 4200 inkunábulí. Je to jedna z největších sbírek ve 

střední Evropě. „Ve své podstatné části se konstituovala již v poslední třetině 18. století, kdy 

k fondu klementinské jezuitské knihovny, do níž po Bílé hoře vplynuly i svazky starých 

kolejních knihoven pražské univerzity, byly připojeny fondy ostatních jezuitských kolejí a 

následně mnoha českých klášterů zrušených za vlády Josefa II.“29 K dalším větším 

přírůstkům inkunábulí došlo v průběhu 20. století, v roce 2006 bylo zakoupeno 550 a dalších 

500 tisků z 15. století v roce 2008. 

                                                 
27 FÁREK, Michal. Perské rukopisy v Národní knihovně České republiky. 1.vyd. Praha: Národní knihovna České 
republiky, 2000, s.6. 
28 HEJNOVÁ, Miroslava. Historické fondy Národní knihovny ČR: průvodce. 1. vyd. Praha: Národní knihovna 
České republiky, 2007, s.18. 
29 BOLDAN, Kamil. Inkunábule [online]. [cit 2018-06-09]. Dostupný z: http://text.nkp.cz/sbirky/podle-typu-
dokumentu/rukopisy-inkunabule-a-stare-tisky/inkunabule  
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Staré tisky jsou díla vydaná mezi lety 1501–1800. V NK je uloženo okolo 200 000 

svazků. Stejně jako u inkunábulí základ fondu tvoří Stará a Nová karolinská knihovna a dále 

docházelo k velkým akvizicím starých tisků při zrušení klášterů a svozu knih do Klementina 

z klášterních knihoven. Staré tisky jsou rozděleny dle ungarovského systému třídění do 54 

oddělení. V průběhu vývoje NK se rozrostlo na 75 oddělení. „V 50. letech 20. stol. byly 

zřízeny nové signatury (A-H, K-M, W ad.), na části z nichž se nacházejí rovněž staré tisky.“30  

Dále do tištěné grafiky patří pohlednice, fotografie, kalendáře, plakáty a mapy.  

V oddělení rukopisů a starých tisků se to týká především starých map a sbírky univerzitních 

tezí do roku 1800. Kartografické dokumenty byly za první republiky uloženy na signatuře 62 

až do roku 1951, kdy byla velká část map přesunuta do Státní mapové sbírky v Praze. V NUK 

zůstala malá část sbírky map i po velkém přesunu. Od roku 2002 jsou kartografické 

dokumenty znovu katalogizovány a digitalizovány do Manuscriptoria.31 NK má ve svých 

fondech vzácnou sbírku 526 univerzitních tezí pod signaturou Th.32  

Drobné tisky jsou v oddělení rukopisů a starých tisků jarmareční písně a modlitby. O 

sbírku jako takovou se zasadila Anna Císařová-Kolářová. Katalog písní vytvořila v třicátých 

letech 20. století Emma Urbánková. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Národní knihovna ČR. Oddělení rukopisů a starých tisků. Národní knihovna České republiky. [online]. Praha: 
Národní knihovna ČR [cit. 2018-10-10]. Dostupný z WWW: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-
cinnosti/oddeleni-rukopisu-a-starych-tisku  
31 Manuscriptorium je digitální knihovna, která volně zpřístupňuje historické digitalizované dokumenty. Finance 
na digitalizaci jsou získávány z VISKu 6 nebo za spolupráce s Googlem. V digitální knihovně jsou i zastoupeny 
zahraniční historické dokumenty, a to díky sdílení se zahraničními institucemi s vybranými španělskými, 
ruskými a polskými univerzitami. 
32 Dle České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy je to písemné ohlášení veřejné disputace 
tezí při obhajobě prvního či závěrečného stupně filozofického studia na univerzitě. Byly rozdávány vlivným 
osobám a vyvěšovány před disputací. Tyto teze byly bohatě zdobeny tehdejšími malíři, kteří udělali návrh a poté 
předáno rytci a vytištěno. 
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1.2.3. Nové akvizice v době první republiky 
 

Za první republiky došlo k několika významným obohacením knižního historického 
fondu. Koupě Pražské lobkowiczké knihovny a Thun-Hohensteinské knihovny v Děčíně. 

 

 

1.2.3.1. Pražská lobkowiczká knihovna 
 

Pražská lobkowiczká knihovna začala vznikat koncem 18. století. Knihovna se skládá 

z několika šlechtických knihoven, soukromých sbírek i klášterních knihoven, které už před 

nabytím rodinou Lobkowiczů měly svůj literární ráz, a z tohoto důvodu se pražská 

lobkowiczká knihovna liší od roudnické lobkowiczké knihovny. Dále má pražská knihovna 

výrazný sběratelský charakter. Zajímavostí je, že roudnická lobkowiczká knihovna byla roku 

1941 konfiskována a deponována do roku 1992 v Národní knihovně. Dále se roudnickou 

lobkowiczkou knihovnou zabývat nebudu, jelikož byla uložena v Národní a univerzitní 

knihovně v době, kterou se již ve své práci nezabývám. Majiteli byla rodinná větev hořínsko-

mělnických roudnických Lobkowiczů.  

Pražskou lobkowiczkou knihovnu založil kníže August Josef z Lobkowicz (1729–

1803), který působil jako císařský vyslanec ve španělském království v Madridu. Roku 1777 

se vrátil zpět do Čech a obohatil tuto knihovnu o několik španělských tisků. „Měl také značný 

podíl na tom, že do vlastnictví Lobkowiczů přešla prakticky celá knihovna šlechtické rodiny 

Černínů. Bylo to jednak jakou součást věna manželky Marie Ludmily, rozené Černínové 

z Chudenic, jednak koupí majorátní černínské knihovny Prokopa Vojtěcha Černína (1726-

1777), která obsahovala více než 5000 svazků a 200 rukopisů.“33 Mimo významné sbírky 

Černínů byly získány torza knih z vlastnictví Emanuela Fernandiho a sbírka knih Františka 

Gottfrieda Troilova, jenž byl císařským radou Ferdinanda III. Dalším rozmnožovatelem 

knižní sbírky byl syn Augusta Josefa z Lobkowicz, kníže Antonín Isidor z Lobkowicz (1773–

1819) . „V roce 1809 zakoupil knihovnu německého publicisty a státníka Friedricha von 

Gentz (1764–1832), která obsahovala převážně knihy týkající se Francouzské revoluce, a 

roku 1815 soukromou sbírku zemského advokáta a syndika pražské univerzity Tomáše 

                                                 
33 FALTYSOVÁ, Vlasta ed.. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky: od 
prvotisků do konce 19. století. 1.vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006, s.150. 
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Antonína Putzlachera (1724–1796), význačného bibliofila a znalce literatury.“34 August 

Longin z Lobkowicz (1797–1842) se zasloužil o získání iluminovaných rukopisů z klášterů 

Weissenau a Schussenried a část knihovny Emanuela Telleze de Sylva Tarouca. Ve 30. letech 

19. století po smrti knížete Augusta Josefa se díky jeho závěti do fondu dostala část knih 

z roudnické lobkowiczké knihovny a v tomto období byla také získána sbírka knih a rytin 

hraběte Adolfa Pöttinga.35  

Roku 1928 byla knihovna zakoupena československým státem a přestěhována 

z Lobkowiczkého paláce do Klementina, přesněji byla provizorně uložena v Zrcadlové kapli. 

Rukopisy byly uloženy v trezoru. VUK tak získala 1500 rukopisů a 50 000 svazků knih.36 

V roce 1931 povolilo ministerstvo osvěty výnosem č.51.967/31-IV/2 zpracování 

Lobkowiczké knihovny. Z Klementina byly duplikáty, popř. multiplikáty, z této šlechtické 

knihovny převedeny do vědeckých knihoven v Brně a Bratislavě. „Rukopisný fond pražské 

lobkovické knihovny (1157 rukopisů) je uložen v trezoru oddělení rukopisů a vzácných tisků 

na sign. XXIII. Jako celek tyto rukopisy popsány a zpracovány nebyly (větší pozornost byla 

věnována pouze rukopisům románským).“37 

 

1.2.3.2. Lobkowiczká mapová sbírka 
 

Lobkowiczká mapová sbírka byla součástí pražské lobkowiczké knihovny. Píší o ní 

zvlášť, jelikož po zakoupení knihovny československým státem a uložením ve VUK, byla 

mapová sbírka uložena na oddělení 61 – grafika nebo oddělení 62, určené pro mapy. Způsob 

zpracování této mapové sbírky byl odlišný od knižního fondu. Budu se zabývat mapovou 

sbírkou do roku 1938, ale nastíním i její další vývoj po tomto roce. 

August Antonín Josef z Lobkowicz, který působil jako velvyslanec u španělského 

dvora, přivezl zpátky do Čech vybrané španělské tisky. Pro mapovou sbírku to ale není 

průlomové. Lze zmínit Lopézův atlas Španělska nebo hydrologickou mapu soustavy říčních 

                                                 
34 FALTYSOVÁ, Vlasta ed.. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky: od 
prvotisků do konce 19. století. 1.vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006, s.151-152. 
35 Uvádím zde pouze základní výčet přírůstků do fondu pražské lobkovické knihovny. Detailněji je to 
rozpracováno v Documenta Pragensia č. IX/1, článek Jaroslavy Kašparové nebo v Rukověti tištěných knihovních 
fondů Národní knihovny České republiky. 
36 Údaje čerpány z Výroční zprávy 1928. 
37 KAŠPAROVÁ, Jaroslava. Pražská lobkovická knihovna jakou součást fondu Státní knihovny ČSR. In: 
Documenta Pragensia. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 1991, č.IX/1, s.247. 
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kanálů v oblasti Murcie. Významný rozšiřovatelem mapové sbírky byl Antonín Isidor. 

Jakožto vojenský velitel nechal zhotovit nebo zakoupil mapy oblastí, kde působil. Stejně tak 

v civilním životě se zabýval hydrologií a do sbírky byly včleněny hydrologické mapy. 

Posledním významný přispěvovatelem byl August Longin, syn Antonína Isidora. Když získal 

sbírku z kláštera Weissenau, byl mezi tím dochovaný nejstarší tisk mapové sbírky Weinerovo 

vydání Apianovy mapy Bavorska. 

 V roce 1928 byla pražská lobkowiczká knihovna přestěhována do Klementina. Po 

přesunu byl knižní fond oddělen od map. Mapy byly uloženy na oddělení 62, grafika na 

oddělení 61. „Na rozdíl od knihovny byly tak lobkowiczké mapy zřejmě ušetřeny rozptýlení 

duplikátů do knihoven v Brně a Bratislavě, o čemž by svědčily i dochované duplikáty a 

triplikáty několika významných kartografických titulů.“38 Mapy jsou uloženy v původních 

pouzdrech. Zlom ve vedení mapové sbírky byl až v 50. letech 20. století, kdy sbírku spravoval 

docent K. Kuchař. V roce 1998 byla sbírka znovu revidována a uložena. Od roku 2002 do 

2015 probíhala digitalizace jednotlivých map.  

 

1.2.3.3. Thun-Hohensteinská knihovna v Děčíně 
 

Podobně jako pražská lobkowiczká knihovna začala vznikat Thun-Hohensteinská 

knihovna v Děčíně. Knihovnu pravděpodobně založil v první polovině 18. století. Jan Josef 

František Thun-Hohenstein.39 Knihovna měla funkci sběratelskou, jelikož Jan Josef František 

byl vášnivým sběratelem. Sbírku knih obohatil o rukopisy z augustiniánského kláštera 

v Roudnici. Po jeho smrti se ujal knihovny jeho syn Václav Josef Jan. „Václav Josef 

shromáždil v pražském thunovském paláci na Malé Straně sbírku asi 6000 knih, převážně 

militárií a zednářské literatury.“40 Později byla část knih převezena z Prahy do Děčína. 

František de Paula Antonín, syn Václava Josefa převezl všechny knihy z thunovského paláce 

v Praze do Děčína, kde přestavěl a zmodernizoval své panství, knihovnu nevyjímaje. Knižní 

sbírku rozšířil o soukromou knihovnu Františka Martina Pelcla, knihovnu V. Engelshofena, 

                                                 
38 SOBOTKA, Jan. Lobkowiczká mapová sbírka. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 2017, s.14. 
39 V článku Zámecká knihovna v Děčíně a její likvidace se autorka zmiňuje, že existuje ještě další dvě verze, kdy 
dle Františka Klutschaka knihovnu založil až syn Jana Josefa Františka Thun-Hohensteina Václav Josef Thun. 
V Ottově naučném slovníku je dokonce napsáno, že knihovnu založil syn Václava Josefa Antonína František de 
Paula Antonín. V textu se dále přikláním k první verzi. 
40 LEDÍNSKÁ-MALÁ, Linda. Zámecká knihovna v Děčíně a její likvidace. In: Knihovna: vědeckoteoretický 
sborník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971, sv. 8, s.58. 
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nákup Humboldtova díla či soubor Rossiniho oper. V roce 1873 měla knihovna 56 000 

svazků. Dále se knižní sbírka rozšiřovala až do doby posledního majitele z rodu Thunů, 

kterým byl František de Paula Antonín de Padua Bohuslav Maria. Knihy v Děčínské knihovně 

měly jednotlivé ex-libris svých majitelů v průběhu doby. Na konci své éry měla knihovna dle 

Zinkova katalogu 65 244 svazků, z toho bylo 288 rukopisů a 79 prvotisků.  

V roce 1933 byla knihovna prodána za 330 000 Kč pražskému starožitníkovi V. 

Hořejšovi, který nechal knihovnu rozprodat na aukcích K. Zinka a O. Pyšvejce, jelikož stát 

zakázal jako celek knihovnu prodat do zahraničí. Zájem o knihovnu byl velký a státu se 

nepodařilo koupit větší část knihovny. VUK získala 326 svazků a 134 rukopisů41, za které 

zaplatila 4580 Kč.42 

 

1.2.3.4. Rukopisy z kláštera v Admontě 
 

V roce 1936 bylo zakoupeno 34 bohemikálních rukopisů z rakouského kláštera 

v Admontě.43 NUK získala od ministerstva školství a národní osvěty dotaci 50 000 Kč na 

koupi. Toto téma není možné dále rozpracovat, jelikož zpracovatel bakalářské práce po 

konzultaci s PhDr. Janem Sobotkou došel k závěru, že v dostupné literatuře není téma 

dostatečně obsaženo. 

 

1.2.4. Rekonstruované historické knihovny 
 

Jednotlivé osobní knihovny se dostávaly do fondů Klementina v průběhu let minulých. 
Ať už to bylo odkázáním knihovny, koupí na knižní aukci či konfiskací Jezuity. Práce na 
rekonstrukcích těchto knihoven začaly dávno před první republikou až do dnešní doby. Na 
některých rekonstrukcích knihoven se podílela Flora Kleinschnitzová a Emma Urbánková. 

 

 

                                                 
41 RICHTEROVÁ, Alena. Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734–1801), nyní ve fondech 
Národní knihovny České republiky. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 2007, s.10. 
42 Veřejná a universitní knihovna. Výroční zpráva 1933. Praha: Veřejná a universitní knihovna, 1933. 
43 TILLE, Václav; VILIKOVSKÝ, Jan. Rukopisná bohemika v Admontě. In: Časopis archivní školy 11, 1933, s. 
77-122. 
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1.2.4.1. Knihovna Václava Budovce z Budova 
 

Knihovna Václava Budovce z Budova byla budována na zámku v Mnichově Hradišti. 

Václav Budovec z Budova byl vzdělaný člověk. Žil v letech 1551–1621, byl popraven na 

Staroměstském náměstí spolu s dalšími 26 českými pány, rytíři a měšťany. Po jeho smrti byla 

knihovna zkonfiskována a její další osud byl neznámý. „Přestože jsou knihy dnes rozptýleny 

do celé řady knihoven, zápisy v nich svědčí, že bezprostředně po konfiskaci v roce 1621 byla 

knihovna rozdělena mezi dva, ev. tři pozdější držitele: řád jezuitův Klementinu, Jaroslava 

Bořitu z Martinic, ev. klášter františkánů u P. Marie Sněžné v Praze. Díla, která jsou 

v pražské Universitní knihovně a pocházejí z původní klementinské jezuitské knihovny nebo 

touto knihovnou prošla, mají přípis „Caes. Collegii Societatis Jesu Pragae1622.“44 První 

knihy koupil Václav Budovec z Budova při svých studiích ve Vitemberku. Některé tisky 

získal při diplomatické cestě do Cařihradu v roce 1577. O dalších tiscích, které získal během 

svého života, se zmiňuje ve svých dopisech. Většinou knihovny tvoří díla teologická. 

Významná část jeho knihovny je uchována v dnešní Národní knihovně.45 

 

1.2.4.2. Knihovna Václava Vřesovce z Vřesovic 
 

Václav Vřesovec z Vřesovic byl český pán, rytíř, vzdělanec, který zemřel roku 1583. 

Cesta této osobní knihovny do fondů VUK byla dlouhá a složitá. Sám majitel sepsal závěť, 

kdy většina jeho knihovny měla být uložena ve sklepě malostranské školy a přístupna 

veřejnosti, dvě zapečetěné bílé truhly odkázal Karlově koleji a jedna truhla měla připadnout 

jeho rodu. O vykonání závěti se měl postarat malostranský úřad. Po jeho smrti nedošlo 

k naplnění vůle, jak si sám přál, ale nastaly problémy s vyrovnáním příbuzných. To trvalo tak 

dlouho, že po bitvě na Bílé hoře se celá knihovna ztratila. Až v roce 1780 se knihovna znovu 

našla na Staroměstské radnici, když probíhala rekonstrukce. Byla zazděná v místnosti a truhly 

v ní obsahovaly více než 500 svazků.  

Karel Rafael Ungar zažádal, aby byla knihovna dle závěti věnována VUK. Tak se 

stalo v roce 1781 a při té příležitosti byl zhotoven katalog, jelikož spolu s knihovnou žádný 

                                                 
44 KNEIDL, Pravoslav. Trosky knihovny Václava Budovce z Budova. In: Strahovská knihovna 5-6. Praha: 
Památník národního písemnictví, 1971, č.5-6, s.371. 
45 Jmenovitě se svazky zaobírá více Kneidl P. v článku Trosky knihovny Václava Budovce z Budova. 
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nebyl nalezen. Po přesunu knihovny byla knihovna Václava Vřesovce z Vřesovic rozdělena 

dle oboru do knižních fondů VUK. V 50. letech 20. století, se knihovna začala znovu 

rekonstruovat. Dle Rukověti tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky 

bylo zatím nalezeno 91 svazků. Ve fondu převažuje především církevní literatura psaná 

latinsky. 

 

1.2.4.3. Knihovna Jan Františka Löwa z Erlsfieldu 
 

Jan František Löw žil v letech 1648–1725. Byl profesorem pražské lékařské fakulty, 

později její děkan a rektor univerzity. Knihovna za života jejího majitele měla 2252 svazků. 

Dle Rozsívalové46 to bylo pozoruhodné, jelikož oproti jiným majitelům lékařských knihoven 

v českých zemích to mohlo být až desetkrát více a srovnatelné se zahraničím. Jan František 

Löw pocházel z obyčejné rodiny. Vystudoval pražskou lékařskou fakultu, kde pak později 

přednášel. V roce 1682 se seznámil s císařem Leopoldem I. a stal se jeho osobním lékařem. 

Byl povýšen do stavu šlechtického a získal rytířský titul s přídomkem “z Erlsfieldu“. Těmito 

kroky získal možnosti a prostředky pro budování své soukromé knihovny. Zemřel v roce 1725 

jako uznávaný lékař v českých zemích. Před svou smrtí sepsal závěť, kdy měl knihovnu 

zdědit mužský potomek jeho rodu a pokud by jeho rod vymřel po meči, tzn., zemřel by 

poslední mužský potomek, měla být knihovna věnována Karlově koleji a pokud by to nebylo 

možné, tak jakékoliv jiné instituci za podmínky, aby byla veřejně přístupná.  

V roce 1778 zemřel poslední mužský potomek, ale již v té době byla rodina celkově 

nemajetná a knihovna nekompletní. Knihovna s 898 svazky se dostala do VUK v roce 1782, 

kdy ji převzal Karel Rafael Ungar, tehdejší ředitel. Z knihovny se dochovala pouze třetina, 

zbytek knihovny byl rozpůjčován a už se nepodařilo dohledat vše dohledat.  Všechny knihy 

byly opatřeny ex-libris. Do dnešní doby se podařilo identifikovat malý zlomek ve fondech 

Národní knihovny. Při předávání neexistoval žádný soupis knih, jen se dochoval původní 

katalog z doby, kdy knihovna Jana Františka Löwa zažívala svojí největší slávu. Roztříděné 

svazky jsou uloženy v jednotlivých odděleních na oddělení rukopisů a starých tisků 

v Klementinu. 

                                                 
46 ROZSÍVALOVÁ, Eva. Knihovna profesora pražské lékařské fakulty Joh. Fr. Löwa z Ersfieldu. In: Historia 
universitatis carolinae pragensis: příspěvky k dějinám univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova. 1977, 
Tomus XVII, Fasc. 1, s.47. 
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1.2.4.4. Šternberská knihovna 
 

Šternberská knihovna byla založena hrabětem Ignácem Karlem ze Šternberka, který 

zemřel roku 1700. Knihovna tedy byla formována v druhé polovině 17. století. Většině 

šlechticů té doby se dostalo dobrého vzdělání a vydávali se na kavalírské cesty po Evropě. O 

jeho cestě se dozvídáme cestovního deníku jeho bratra Václava Vojtěcha, později z deníku 

samotného Ignáce Karla. Jeho cesta vedla nejprve do belgického univerzitního města Lovaň a 

později po celé západní Evropě, kde mj. navštěvoval také knihovny. Můžeme říci, že díky 

svému vzdělání se začal zajímat o literaturu. Na svých cestách začal kupovat první svazky do 

Šternberské knihovny spolu se svými dvěma bratry Již zmíněným Václavem Vojtěchem a 

Janem Norbertem. Konopišťská větev Šternberků sídlila na Zelené hoře, kde se také začala 

formovat knihovna této rodové větve Šternberků. Po smrti hraběte Ignáce Karla byla 

knihovna rozdělena mezi dva dědice, bratra Václava Vojtěcha a synovce Jana Josefa, který 

zemřel ještě téhož roku jako jeho strýc. Jan Josef odkázal půlku knihovny pražské univerzitní 

knihovně, která o tento soubor knih nejevila zájem. Celá knihovna se tedy vrátila pod jednoho 

vlastníka, a to Václava Vojtěcha. Václav Vojtěch se rozhodl vybudovat veřejnou knihovnu a 

v roce 1701 začala výstavba knihovny v pražském hybernském klášteře.  

V roce 1724 se pražská univerzitní knihovna přihlásila o své dědictví po Janu Josefovi. 

Půlka knihovny tedy připadla pražské univerzitní knihovně a byla uložena v Karlově koleji 

pro potřeby právnické a lékařské fakulty. Druhá půlka Šternberské knihovny připadla 

hybernům, kteří ji uložily do své vlastní knihovny, později do hybernské koleje a dále už se 

na ni nevztahovalo, aby byla veřejně přístupná. Hybernská kolej byla zrušena v roce 1786. 

Knihy z hybernské koleje se dostaly do antikvariátů a byly rozptýleny do různých knihoven a 

soukromých majetků. V dnešní NK se má dle Tobolkova soupisu nacházet 2297 knih. 

„Otázky, nakolik odráží Tobolkův seznam signatur skutečné zastoupení tisků šternberské 

provenience v knihovním fondu Národní knihovny a jaká byla obsahová skladba Šternberské 

knihovny, nelze přesně zodpovědět, protože vzhledem k současnému stavu zpracování 

knihovního fondu není možné analyzovat tento obsáhlý celek komplexně.“47 Další větší počet 

titulů ze šternberské knihovny je uložen v Strahovské knihovně a knihovně Národního muzea. 

 

                                                 
47 FALTYSOVÁ, Vlasta ed.. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky : od 
prvotisků do konce 19. století. 1.vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006, s.208. 
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1.2.4.5. Rožmberská knihovna 
 

Rožmberská knihovna se začala formovat v druhé polovině 16. století. Knihovnu 

začali budovat poslední členové rodu, především Vilém a Petr Vok. Velikost knihovny byla 

tehdejší dobu nadprůměrná. Na začátku 17. století obsahovala dle Jedličkové48 přibližně 

11 000 svazků. Takový počet knih byl nashromážděn díky darům, získáváním knih ze 

zrušených klášterních knihoven, ale také nákupy. Od roku 1601 byla rožmberská knihovna 

uložena na zámku v Českém Krumlově, později pak v Třeboni. Vilém z Rožmberka, který 

cestoval po Itálii především v Benátkách, Římě a Turíně obohatil knihovnu o několik 

italských tisků. Knihovna od počátku vznikala jako sbírka knih. V roce 1647 byla knihovna 

převezena do Prahy, kdy v roce 1648 byla poslána do Švédska jako součást válečné kořisti 

spolu s katalogem, který sestavil Václav Březan.49 V tuto dobu přestala v zásadě Rožmberská 

knihovna existovat. Švédská královna Kristina si vybrala nejcennější svazky do své sbírky a 

zbytek byl darován mezi švédské univerzity. Jen malá část knih zůstala v Třeboni nebo 

roztroušena mezi klášterní knihovny augustiniánů v Třeboni a Borovanech a jezuitů 

v Jindřichově Hradci. Dle Veselé 50,51 je doteď neznámo, jak se některé svazky dostaly do 

Národní knihovny. „Několik málo děl, pro nás zvlášť cenných bylo získáno ze Švédska 

zásluhou našich badatelů hlavně v minulém století.“52 Ve fondu NK je tedy uložen jen 

zlomek z původní Rožmberské knihovny. Celkově se jedná o 370 rukopisů a starých tisků. 

 

1.2.4.6. Knihovna Tychona Brahe 
 

Tycho Brahe (1546–1601), syn jedné z nejvýznamnějších dánských šlechtických 

rodin, začal budovat svoji soukromou knihovnu již od raného věku 14 let. Studoval právo, 

později medicínu. Dle jeho soukromé korespondence se lze dozvědět detaily o budování 

knihovny. Jeho životní vášní byla astronomie, a to se odráží i ve skladbě jednotlivých titulů v 

                                                 
48 JEDLIČKOVÁ, Milada. Rožmberská knihovna a katalog Václava Březana. In: Knihovna: vědecko teoretický 
sborník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, s.192. 
49 Václav Březan byl rožmberským knihovníkem, který mj. sestavil jediný katalog pro rožmberskou knihovnu. 
Dále rozdělil knihovnu do několika tematických oddělení. 
50 FALTYSOVÁ, Vlasta ed.. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky : od 
prvotisků do konce 19. století. 1.vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006, s.206. 
51 VESELÁ, Lenka. Knihy na dvoře Rožmberků. 1. vyd. Praha: Knihovna Akademie věd ČR, 2005. 
52 JEDLIČKOVÁ, Milada. Rožmberská knihovna a katalog Václava Březana. In: Knihovna: vědecko teoretický 
sborník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, s.208. 
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knihovně. V roce 1575 se setkal s českým učencem Tadeášem Hájkem z Hájku53 při 

korunovaci Rudolfa II. římským králem. Za své zásluhy mu věnoval dánský král jako léno 

ostrov Hven. Zde Brahe vybudoval jednu z nejmodernějších hvězdáren v Evropě Uraniborg a 

také tu měl uloženou svoji soukromou knihovnu. V roce 1597 se přestěhoval ke svému příteli 

Heinrichu Rantzauovi a roku 1599 přijal pozvání do Prahy. V Praze u Hradčan mu byl 

císařem Rudolfem II. zakoupen dům, kam se přestěhovala také jeho knihovna. Po jeho smrti 

v roce 1601 na tom byla jeho rodina finančně špatně. Cenné svazky se postupně rozprodaly, 

právě díky rodinné situaci. Do Klementina se dostala pouze část jeho soukromé knihovny, a 

to především tituly o astronomii, které se špatně prodávaly. Později se do fondu knihovny 

dostalo ještě pár svazků, a to buď nákupem, nebo darem. Knihovnou Tychona Brahe se 

zabývala Flora Kleinschnitzová, která ji ve třicátých letech 20. století rekonstruovala.54 

 

1.2.4.7. Knihovna Heinricha Rantzaua 
 

Heinrich Rantzau (1526–1599), šlechtic a královský místodržitel. Znal se s Tycho 

Brahem, který u něj přebýval v letech 1597–1599. Knihovnu budoval na svém zámku 

Breitenburg. Na svoji dobu to byla jedna z největších evropských knihoven. Obsahovala přes 

6300 svazků. Obsahuje i tituly, které napsal sám vlastník. V knihovně jsou zastoupeny svazky 

psané především latinou. V roce 1627 se jeho knihovna stala válečnou kořistí. Značnou část 

knihovny odvezl do Prahy Albrecht z Valdštejna, kde ji daroval jezuitovi Vilému 

Lamormainovi. Během třicetileté války ji Švédové jako kořist odvezli do Švédska. V Praze 

zůstal pouze malý zlomek, který se po zrušení jezuitského řádu dostal v roce 1777 do c. k. 

Universitní knihovny. Na pokusu o rekonstrukci knihovny se podílela Flora 

Kleinschniztová.55 Ve fondech dnešní Národní knihovny je 69 prvotisků, 78 svazků starých 

tisků. 

 

                                                 
53 Český učenec, astronom, lékař a botanik. Jeden z mála astronomů v Evropě, který dokázal, že v souhvězdí 
Kasiopeja, nově vzniklá nova je za drahou Měsíce. Díky jeho vazbě na Tychona Brahe přijal jeho pozvání na 
návštěvu Prahy. Po příjezdu do Prahy tu začal spolu s Hájkem budovat moderní středisko astronomie. 
54 KLEINSCHNITZOVÁ, Flora. Ex Bibliotheca Tychoniana Collegii soc. Jesu Pragae ad S.K. Clementem. 
Upsalla: Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B., 1933. 
55 FALTYSOVÁ, Vlasta ed.. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky: od 
prvotisků do konce 19. století. 1.vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006, s.194. 
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1.2.4.8. Knihovna Johanna Matthause Wackera z Wackenfelsu 
 

Johann Matthause Wacker z Wackenfelsu (1550–1619), humanistický intelektuál, 

právník, filozof a bibliofil. „Wacker patřil k předním vzdělancům své doby (literatura uvádí, 

že komunikoval nejen německy a latinsky, ale také francouzsky, španělsky a italsky) a 

významným knižním bibliofilům – jeho sběratelské zájmy byly velmi široké (zabíraly všechny 

vědecké, aristotelovskou filozofii, klasickou filologii a díla politická, historická).“56 O jeho 

soukromé knihovně toho není moc známo. Není jasné, kolik svazků knihovna obsahovala. Při 

stavovském povstání v roce 1618 uprchl do Vídně a je pravděpodobné, že jeho knihovna 

zůstala v Praze. Kolem roku 1670 je známo díky přípiskům v některých knihách, že se 

knihovna nacházela v různých pražských klášterních knihovnách. Po zrušení některých 

klášterů Josefem II. byly svezeny klášterní knihovny do Klementina. Knihovna jako celek se 

nedochovala. O rekonstrukci knihovny se zasloužil především Ivo Kořán57 a až v druhé 

polovině 20. století. se dle Hejnové58 podařilo identifikovat 70 děl v padesáti svazcích. 

 

1.2.4.9. Vzácné výtisky spisů J. A. Komenského 
 

V dnešní Národní knihovně je uložen soubor děl Jana Amose Komenského. Pro spisy 

J. A. Komenského bylo vytvořeno 1035 bibliografických záznamů a v NK je uložena čtvrtina, 

což znamená přes 250 svazků. Jedná se o výtisky před rokem 1801, a tudíž spadají pod 

oddělení rukopisů a starých tisků. Soupisu děl se věnovala Emma Urbánková v 50. letech 20. 

století.59 Tato sbírka tisků patří mezi největší a nejvzácnější fond, který je uložen v NK. 

 

 

 

                                                 
56 KAŠPAROVÁ, Jaroslava. K dvěma českým renesančním vazbám konce 16. a počátku 17. století z knihovny 
Johanna Matthause Wackera z Wackenfelsu. In: Minulostí západočeského kraje XXXVII. Plzeň: Albis 
international, 2002, s.235, ISBN 80-86067-71-8. 
57 FALTYSOVÁ, Vlasta ed.. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky: od 
prvotisků do konce 19. století. 1.vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006, s.199. 
58 HEJNOVÁ, Miroslava. Průvodce po fondech oddělení rukopisů a vzácných tisků SK ČSR v Praze. 1. vyd. 
Praha: Státní knihovna ČSR. 1989, s. 81, ISBN 80-7050-014-X. 
59 Jednotlivá vydání jsou zpracována v Rukověti tištěných knihovních fondu Národní knihovny České republiky 
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2. Správci historického knižního fondu v letech 1918–1938 
 

V průběhu první republiky se v knihovně aktivně podílelo na rozvoji a zpracování fondu 

mnoho osobností - od ředitelů po řadové zaměstnance oddělení rukopisů a starých tisků. Níže 

jsou medailonky těch nejvýznamnějších; zabývám se v nich vyčleněným obdobím od počátku 

jejich knihovní kariéry až po rok 1938. 

 

2.1. Jaromír Borecký (6. 8. 1869 – 8. 5. 1951) 
 

První československý ředitel Univerzitní a veřejné knihovny, orientalista, básník, 

profesor dějin hudby na pražské konzervatoři, hudební referent a překladatel. Narodil se  

8. srpna 1969 v Českých Budějovicích do rodiny soudního úředníka. Manželka Františka 

Borecká, syn Miloš Borecký60, který také působil v Univerzitní a veřejné knihovně. Zemřel  

8. května 1951 v Praze. Vystudoval gymnázium ve Spálené ulici v Praze a pokračoval ve 

studiu germánské a románské filologie. Na univerzitě se zaměřoval také na východní jazyky: 

hebrejštinu, etiopštinu, perštinu, turečtinu a čínštinu. Zalíbení našel v perské literatuře, kde 

začal překládat některá významná díla a za téma své doktorské práce si vybral téma Firdúsí, 

jeho život a dílo s ukázkami překladu. Dne 15. listopadu 1891 stal praktikantem ve Veřejné a 

univerzitní knihovně.  

V roce 1918 byl pověřen prozatímním vedením knihovny. Po vzniku Československa 

se stala Univerzitní a veřejná knihovna nejvýznamnější knihovnou v zemi. Nastaly problémy 

s koncepcí knihovny, jelikož bylo potřeba změnit staré vyhlášky a instrukce. Byl nedostatek 

knihovního personálu a nedostatek prostoru pro uložení knih, který knihovnu sužoval již od 

19. století. Po převzetí se snažil provést generální revizi knižních fondů. V průběhu let 

budoucích se podařilo zrevidovat většinu fondu. Dalším krokem bylo vyjednání s policejním 

ředitelstvím, že pokud občan ČSR požádal o pas do ciziny, potřeboval průkaz o tom, že nemá 

nic vypůjčeno z knižního fondu Veřejné a univerzitní knihovny. Od roku 1921 byl přítomen  

ve zkušební komisi při státních knihovnických zkouškách.61 V době vedení knihovny J. 

                                                 
60 Orientalista především se zaměřením na předislámský Írán, od roku 1931 pracoval ve VUK. 
61 Alespoň takto je to ručně dopsáno ve výroční zprávě z roku 1921. 
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Boreckým, následně J. Emlerem došlo k velké a nákladné přestavbě knihovny, tedy 

Klementina, kde knihovna sídlila a v dnešní době stále sídlí.  

„Dr. Borecký byl autorem jediného odborného knihovnického spisu ‚Pravidel 

katalogu základního/lístkového abecedního seznamu jmenného/ s dodatkem o popisu spisu 

drobných‘, tedy spisu, který je ovšem odborným pracovníkům znám a který byl již v době 

vzniku /Z. V. Tobolka, L. J. Živný, B. Koutný/ i později kritizován.“62 Jako orientalista měl 

zájem o rozšíření knižních fondů o orientální literaturu. Podařilo se mu pro Veřejnou a 

univerzitní knihovnu zakoupit soubor starých perských, arabských a tureckých rukopisů. 

Spolupodílel se na vypracování pokynů pro transkripci z písem východních jazyků pro 

potřeby knihovníků. 

„Kromě překladů, redakční činnosti/redigoval zejména ‚Topičův sborník‘, ‚Zvon‘, 

edici ‚Hovory básníků‘, ‚Sborník světové poesie‘, ‚Z cizích literatur‘ ad./ a původní básnické 

tvorby, která je literární historií řazena do rámce školy Jaroslava Vrchlického, byl  

J. Boreckým uznávaným hudebním historikem a kritikem/‚Stručný přehled dějin české hudby‘, 

hudební referent ‚Národních listů‘, později ‚Národní politiky‘/. Tyto zájmy se v knihovně 

promítly i v jeho porozumění pro rozvoj hudebního oddělení.“63 Už při svých studiích 

překládal perské básníky Firdausího a Omara Chajjáma. Později i evropské básníky a 

spisovatele Flauberta, Zolu, bratry Goncourtové, Wilda, Prešerena a Wyspianského. 64 Do 

důchodu odešel na vlastní žádost 6. prosince 1930.65 

 

 

 

                                                 
62 JEDLIČKA, Jaromír. PhDr. Jaromír Borecký. In: Zpravodaj Státní knihovny ČSR 1981. Praha: Národní 
knihovna v Praze, 1981, č. 3, s.31. 
63 JEDLIČKA, Jaromír. PhDr. Jaromír Borecký. In: Zpravodaj Státní knihovny ČSR 1981. Praha: Národní 
knihovna v Praze, 1981, č. 3, s.30. 
64 Borecký překládal také poezii i prózu evropských literátů jako Flaubert, Zola, bratří Goncourtové, Wilde, 
Prešeren, Wyspianski aj. BEČKA, Jiří. Knihovník a orientalista Jaromír Borecký. In: Zpravodaj Státní knihovny 
ČSR 1984. Praha: Národní knihovna v Praze, 1984, č. 3, s. 37-42. ISSN 0139-6129. 
65 „Výnosem ministerstva školství a národní osvěty se dne 6. prosince 1930 čj. 161.471/30 vyhovělo ministerstvo 
žádosti dosavadního přednosty vládního rady PhDra. Jaromíra Boreckého a sprostilo jmenovaného činné služby 
dnes 31. prosince 1930, vyslovivši mu za jeho dlouholeté a záslužné působení ve Veřejné a univerzitní knihovně 
pražské za její obezřetné vedení a správu, zvláště v letech popřevratových, uznání a dík nejvyšší školské správy.“ 
VEŘEJNÁ A UNIVERSITNÍ KNIHOVNA. Výroční zpráva 1930. Praha: Veřejná a universitní knihovna, 1930 
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2.2. Jan Emler (1. 8. 1877 – 28. 5. 1951) 
 

Druhý československý ředitel Univerzitní a veřejné knihovny a zároveň první a 

poslední s titulem generální bibliotékář. Za svého života byl knihovníkem, památkářem a 

redaktorem. Narodil se 1. 8. 1877 v Praze. Vystudoval právnickou fakultu a získal jako třetí 

v pořadí čestný doktorát na univerzitě Komenského v Bratislavě, kde se zasloužil o rozvoj 

univerzitní a vědecké knihovny. „Emler se zasloužil též o knihovnický dorost, neboť zavedl na 

fakultě lektorát knihovnictví a sám jej vedl.“66 Zemřel 28. května roku 1951 v Praze. 

V letech 1899–1919 působil v Univerzitní a veřejné knihovně v Praze. Poté přijal 

místo ředitele univerzitní a vědecké knihovny na univerzitě Komenského v Bratislavě. Zde 

působil od roku 1919 do roku 1931. Toto období je nejvýznačnější v jeho kariéře, jelikož zde 

od základů vybudoval knihovnu, která měla přes 250 000 svazků knih a poskytovala 

knihovnické služby na úrovni tehdejší doby. Zasloužil se o prosazení povinného výtisku na 

Slovensku. 

Roku 1931 byl pověřen vedením Universitní a veřejné knihovny v Praze po Jaromíru 

Boreckém. Knihovnu vedl až do konce první republiky. Za jeho působení v knihovně téměř 

zdvojnásobil knižní fond na 1,2 miliónu knih i díky tomu, že se spolupodílel v roce 1935 na 

řešení zákona o povinných výtiscích. Vytvořil nové oddělení krásných tisků a vzácných vazeb 

a zřídil pro toto oddělení novou studovnu. Dále v Klementinu, co se týče prostorových změn, 

rozšířil přístup do odborné studovny v refektáři a zřídil pro ně novou příruční knihovnu. 

Zasloužil se o dostavění trezorů pro oddělení rukopisů a starých tisků a také nové studovny 

pro jejich potřebu. Pro ulehčení výpůjček knih zavedl heslový katalog.67 

„Byl členem v mnoha spolcích a společnostech. Významné bylo jeho 

místopředsednictví v Československé společnosti knihovědné, jejíž orgán – Slovanskou 

knihovědu (1931–1937) spolu s Tobolkou redigoval. Redigoval také sborníky Zd. V. Tobolkovi 

k šedesátce (1934) a Bibliothecae Clementinae Analecta, vydal monografii Josef Volf (1937). 

Často byl v roli reprezentanta čsl. knihovnictví zvláště při zasedáních Mezinárodní federace 

                                                 
66 KRATOCHVÍL, Ladislav. Před 30 lety zemřel generální bibliotékář Jan Emler. In: Zpravodaj Státní knihovny 
ČSR 1981. Praha: Národní knihovna v Praze, 1981, č.3, s.33. ISSN 0139-6129. 
67 KRATOCHÍL, Ladislav. Před 30 lety zemřel generální bibliotékář Jan Emler. In: Zpravodaj Státní knihovny 
ČSR 1981. Praha: Národní knihovna v Praze, 1981, č. 3, s. 32-34. ISSN 0139-6129. 
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knihovnických spolků nebo na schůzích jejího Mezinárodního knihovního komitétu (Florencie, 

Lvov, Řím, Uppsala, Cheltenham, Madrid, Varšava).“68 

 Dne 10. 7. 1934 byl Jan Emler jmenován rytířem Čestné legie, kdy mu byl tento řád 

udělen dekretem od francouzského prezidenta republiky69 a v roce 1936 obdržel komandérský 

kříž řádu Severní hvězdy70. Do důchodu odešel v roce 1939. Po skončení 2. světové války byl 

v roce 1946 zvolen čestným členem Svazu českých knihovníků.71 

 

2.3. Anna Císařová-Kolářová (12. 6. 1887 – 2. 9. 1963) 
 

Knihovnice, bibliografka a literární historička. Narodila se 12. 6. 1887 v Táboře do 

rodiny významného heraldika, historika, profesora Martina Koláře. Studovala na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy obor historie. Zemřela 2 9. 1963 v Praze. 

V roce 1920 nastoupila do Univerzitní a veřejné knihovny v Praze jako praktikantka. 

O rok později po uplynutí čekatelské doby získala definitivu. „Věnovala se popisu starých 

českých tisků a od roku 1929 připravovala materiál pro záznamy Bibliografického katalogu 

republiky Československé. Od roku 1926 se stala také spolupracovnicí Knihopisu českých a 

slovenských tisků, vydávaného v redakci Tobolkově. Stála také od začátku u kolébky tzv. 

Nového Jungmana.“72 Spolu s Florou Kleinschnitzovou pořádaly výstavy v Klementinu a 

účastnila se za Univerzitní a veřejnou knihovnu aukcí knih. Díky tomu bylo získáno přes 

sedm tisíc vzácných tisků. Pořádala výstavu v Klementinu k osmdesátinám prezidenta 

Tomáše G. Masaryka. Byla odbornicí na odhad knihoven. „Téže úřednici svěřovány byly 

hojně docházející i vyžadované antikvariátní katalogy cizích antikvariátů, jakož i od 

jednotlivců přímo nabízená díla k odhadu a posudku. Zvláště předkupním právem z inserce 

v antikvariátních seznamech ‚Naší knize‘ /A. Neubert/obohacena byla naše knihovna o mnohá 

                                                 
68 SMETANOVÁ, Dana. Emler Jan. In: SCK: Slovník českých knihovníků [online databáze]. Praha: Národní 
knihovna ČR [cit. 2017-09-10]. Systém. č.: 000000015. Dostupný z WWW: https://aleph.nkp.cz 
69 VEŘEJNÁ A UNIVERSITNÍ KNIHOVNA. Výroční zpráva 1934. Praha: Veřejná a universitní knihovna, 
1934. 
70 Národní a universitní knihovna. Výroční zpráva 1936. Praha: Veřejná a universitní knihovna, 1936 
71 CEJPEK, Jiří. Jan Emler (1877 – 1951). In: Bulletin SKIP. Praha: Národní knihovna ČR [cit. 2017-08-07]. 
Dostupný z WWW: https://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull03_208.htm#ti  
72 Národní knihovna ČR. Slovník českých knihovníků: Anna Císařová-Kolářová [online]. Praha: Národní 
knihovna ČR [cit. 2017-09-20]. Předpokládaný autor ressmi. Dostupný z WWW: 
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000149&local_base=SCK 
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vzácná bohemika.“73 Takto bylo v roce 1931 získáno 124 svazků. Byla také správkyní starého 

bohemikálního fondu. 

Roku 1939 byla nucena přerušit svou práci v Národní a univerzitní knihovně a vrátila 

se až po skončení druhé světové války. 

 

2.4. Flora Kleinschnitzová (16. 3. 1891 – 16. 9. 1946) 
 

Knihovnice, literární historička, vysokoškolská učitelka a překladatelka. Narodila se 

16. 3. 1891 v Brumově u Valašských Klobouk do rodiny poštmistra. Studovala na reálce 

v Uherském Brodě, poté následovaly studia na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, 

kde se věnovala germánské a slovanské filozofii. Zemřela 16. 9. 1946 v Praze. 

V roce 1919 obhájila doktorát a nastoupila jako jedna z prvních žen do Univerzitní a 

veřejné knihovny v Praze. Jako praktikantka, pod dohledem J. Boreckého, začala pracovat 

v oddělení rukopisů a starých tisků. Po uplynutí jednoroční čekatelské lhůty v roce 1920 

dosáhla definitivy a stala se vedoucím oddělení, které vedla až do počátku 2. světové války. 

Mimo jiné byla také vedoucí evidenci časopisů vykládaných v čítárně, kterou se stala v roce 

1921. Za jejího vedení se rozrostl knižní fond i díky tomu, že byla často vyslána na knižní 

aukce. Podílela se na vytvoření Knihopisu českých a slovenských tisků od doby nejstarší až 

do konce 18. století, katalogizovala Vlčkovu knihovnu a u Lobkovické knihovny vyjmula 

rukopisy a vzácné tisky, u kterých provedla inventarizaci a poté byly jako zvláštní oddíl 

uloženy do trezoru. Zřídila odbornou příruční knihovnu pro studium rukopisů a starých tisků. 

Spolu s A. Císařovou vytvářela klementinské výstavy a prováděla odhady knihoven. Ve 

výroční zprávě z roku 1936 se píše, že byla i oficiálně výstavní referentkou74. „Již v roce 

1921 vydala soupis slovenských rukopisů v Národním muzeu a 1925 soupis prvotisků a 

starých tisků. V roce 1926 při příležitosti mezinárodního sjezdu knihovníků a přátel knihy 

v Praze připravila výstavu iluminovaných rukopisů čs. provenience. Roku 1931 vydala soupis 

rukopisných děl latinských a řeckých autorů ve VÚK. Téhož roku ve spolupráci s profesorem 

UK Pavolem Bujnákem (1882–1933) připravila libreto, katalog a instalaci klementinské 

                                                 
73 Veřejná a universitní knihovna. Výroční zpráva 1932. Praha: Veřejná a universitní knihovna, 1932. 
74 Národní a universitní knihovna. Výroční zpráva 1936. Praha: Národní a universitní knihovna, 1936. 
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výstavy Slovenská kniha a roku 1932 znovu katalog a velkou výstavu iluminovaných 

rukopisů.“75  

Titul docentky obhájila na univerzitě Karlově v roce 1929 svojí habilitační prací o 

Andreji Sládkovičovi a jeho době. O rok později začala přednášet na téže univerzitě o nových 

dějinách české a slovenské literatury. Během svých studijních cest, na které získávala od 

knihovny finanční podporu76, také čerpala inspiraci pro výstavy v Klementinu77. „O 

morálním profilu Flory Kleinschnitzové svědčí jedna válečná epizoda. Když kdosi začal 

rozšiřovat lživou informaci, že se přihlásila k německé národnosti, dala po knihovně kolovat 

své písemné prohlášení z 20. 11. 1940, že každého šiřitele takové pomluvy bude stíhat soudní 

žalobou. V letech brutální německé okupace to byl čin mimořádně odvážný.“78 

 

2.5. Milada Paulová (2. 11. 1891 – 17. 1. 1970) 
 

Knihovnice, první vyučující profesorka na Univerzitě Karlově, historička Narodila se 

2. 11. 1891 v Dařenicích Loukov u Mladé Boleslavi do rodiny cukrovarnického úředníka. Po 

přestěhování do Prahy získala maturitu na Akademickém gymnáziu. V roce 1913 začala svá 

studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Za svůj hlavní obor si vybrala historii. Dále 

studovala filozofii. V roce 1918 obhájila svojí disertační práci a byla promována doktorkou 

filozofie. Zemřela v roce 1970 v Praze. 

Nastoupila do Univerzitní a veřejné knihovny roku 1919 spolu s F. Kleinschnitzovou. 

„V knihovně M. Paulová po absolvování zaškolovacího kurzu pro nové zaměstnance vedla 

kratší dobu oddělení rukopisů, pro které prosadila bezpečnější uložení fondu tohoto 

pracoviště a později pracovala až do roku 1935 na úseku národní bibliografie.“79 Dále byla 

pověřena doplňováním oddělení slovanských literatur se zaměřením na kraje jihoslovanské. 

                                                 
75 Národní knihovna ČR. Kronika: PhDr. Flora Kleinschnitzová. In: Informační bulletin Národní knihovny České 
republiky. Praha: Národní knihovna ČR, 1996, č.3, s.26. 
76 Jednotlivé vynaložené finanční prostředky jsou rozepsány ve výročních zprávách Veřejné a univerzitní 
knihovny. 
77 Toto téma je více rozpracováno ve Slovníku českých knihovníků. 
78 Národní knihovna ČR. Kronika: PhDr. Flora Kleinschnitzová. In: Informační bulletin Národní knihovny České 
republiky. Praha: Národní knihovna ČR, 1996, č.3, s.26. 
79 FRANC, Zdeněk. První habilitovaná žena v Československu. In: Informační bulletin Národní knihovny ČR. 
Praha: Národní knihovna ČR, 1999, č.16, s.20 
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Roku 1935 opustila knihovnu a byla jmenována mimořádnou profesorkou na Univerzitě 

Karlově. 

„Vedle knihovnické práce je především známa jako historička. Zabývala se zejména 

politickými dějinami jihoslovanských národů, byzantologií a dějinami českého a 

jihoslovanského protirakouského odboje za 1. světové války. Publikovala k této tématice osm 

knižních monografií a desítky historických a literárně historických článků. Roku 1925 se stala 

soukromou docentkou na FF UK, 1935 mimořádnou a 1937 řádnou profesorkou všeobecných 

dějin východní Evropy a Balkánu. Byla první habilitovanou ženou a první vysokoškolskou 

profesorkou v Československu.“80 Zabývala  se také českým protihabsburským odbojem. 

Napsala mj. Dějiny Maffie81 

 

2.6. Pavlína Hamanová (10. 4. 1894 – 18. 6. 1978) 
 

Knihovnice, knihovědkyně a bibliografka. Narodila se 10. 4. 1894 v Týništi nad Orlicí 

do rodiny správce lesa Antonína Hamana. Studovala na pražské Filozofické fakultě. 

Vystudovala češtinu, francouzštinu a španělštinu. Doktorát obhájila disertační prací Slovník 

slezských slov. Zemřela 18. 6. 1978 v Praze. 

Do Univerzitní a veřejné knihovny nastoupila roku 1921 jako praktikantka. Byla 

přidělena do oddělení povinných výtisků k V. Brtníkovi. Po roční čekací lhůtě získala 

definitivu. Její odbornost byla především v knižní vazbě, čemu se také po většinu své 

knihovní kariéry věnovala. Byla vedoucí knižní vazby a také správkyní oddělení Krásná 

kniha, které vzniklo v roce 1931 pod signaturou 65. Do tohoto oddělení byly převáděny a 

nově získávány svazky cenné publikace bibliofilského rázu. Dále během svého působení 

v knihovně byla výstavní referentkou. 

„Její zájem o knihu nebyl pouze bibliofilský. V připravovaném, bohužel nikdy 

nevydaném díle věnovala pozornost české i světové knižní ilustraci především 17. a 18. století. 

Dalším zájem byla ikonografie domácích světců českého baroka (díla daného do tisku, které 

také nikdy nevyšlo). Středem jejího zájmu byly především Mansfeldské vazby a těsně před 

                                                 
80 Franc, Zdeněk. První ženy v Klementinu. In: Informační bulletin Národní knihovny ČR. Praha: Národní 
knihovna ČR, 1995, č.20-21, s.26. 
81 KUTNAR, František a MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví: od počátků 
národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. Praha: Lidové noviny, 2009,s.751. 
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smrtí pak vazba Remešského evangeliáře – korunovačního kodexu francouzských králů, jehož 

část byla přisuzována sázavskému opatu Prokopovi, k níž jako první u nás získala 

dokumentaci.“82 Je autorkou knihy Z dějin knižní vazby.83 Byla oceněna zlatou medailí 

rytířského řádu Gustava Vasy pro literis et artibus.84 

 

2.7. Emma Urbánková (23. 4. 1909 – 29. 5. 1992) 
 

Knihovědkyně a knihovnice, jejíž jméno je hluboce spjato s ORST. Narodila se 23. 4. 

1909 v Lounech do rodiny dr. Rudolfa Urbánka univerzitního profesora a historika. 

  Roku 1928 odmaturovala a začala studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 

kde roku 1933 obhájila doktorát. Téhož roku nastoupila do Veřejné a univerzitní knihovny 

jako petentka, tzn. kvůli poskytnutí bezplatného ročního zácviku.85 O rok později byla přijata 

do knihovny jako volontérka. Podílela se na pomocných pracích, kdy katalogizovala knihy 

z oboru slavistiky.86 Začala se také podílet na výběrech knih spolu s A. Císařovou-Kolářovou 

po odchodu dr. B. Lifky a instalací výstav v Klementinu. Roku 1937 nastoupila do oddělení 

rukopisů pod F. Kleinschnitzovou. V době mobilizace bylo oddělení rukopisů uzavřené pro 

veřejnost a začalo se s předběžnou katalogizací souboru inkunábulí lobkovické knihovny.87 

Od roku 1940 převzala zastupování vedení oddělení po F. Kleischnitzové, která byla 

dlouhodobě nemocná. V knihovně dále působila jako zaměstnankyně do roku 1979, ale i po 

nastoupení do důchodu docházela do knihovny až do své smrti v roce 1992. 

 

 

 

                                                 
82 SMETANOVÁ, Dana. Hamanová Pavlína. In: SCK: Slovník českých knihovníků [online databáze]. Praha: 
Národní knihovna ČR [cit. 2017-09-01]. Systém. č.: 000000648. Dostupný z WWW: https://aleph.nkp.cz 
83 HAMANOVÁ, Pavlína. Z dějin knižní vazby : od nejstarších dob do konce XIX. století. 1. vyd. Praha: Orbis, 
1959 
84 NÁRODNÍ A UNIVERSITNÍ KNIHOVNA. Výroční zpráva 1936. Praha. Národní a universitní knihovna, 
1936 
85 VEŘEJNÁ A UNIVERSITNÍ KNIHOVNA. Výroční zpráva 1933. Praha: Veřejná a universitní knihovna, 
1933 
86 VEŘEJNÁ A UNIVERSITNÍ KNIHOVNA. Výroční zpráva 1934. Praha: Veřejná a universitní knihovna, 
1934 
87 NÁRODNÍ A UNIVERSITNÍ KNIHOVNA. Výroční zpráva 1938. Praha. Národní a universitní knihovna, 
1938 
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3. Závěr 

 

Bakalářská práce zpracovává dvě hlavní témata: historické fondy NK a jejich správce 

za první republiky. První téma bylo pojato z hlediska historických fondů  

v Klementinu. Vybrané osobnosti, které měly vliv na funkci historických fondů, jsou 

zpracovány formou medailonku. V této práci to ani jinak nebylo možné, jelikož pro hlubší 

seznámení s nimi nebyl v rámci bakalářské dostatek prostoru a mohou být dále rozpracovány, 

viz například již napsaná bakalářská práce Emma Urbánková a její význam pro českou 

knihovědu88. Snažil jsem se tedy spojit historické fondy s těmito osobnostmi a zjistit, jaký vliv 

na ně měly, což považuji za hlavním přínosem této práce. Jaromír Borecký měl vliv na 

začátky knihovny po rozpadu Rakouska-Uherska. Koordinoval velkou Machoňovu 

revitalizaci Klementina a jako arabista, se zasloužil o rozšíření orientálních rukopisů. Jeho 

nástupce Jan Emler pokračoval v rozšiřování knihovny. Téměř zdvojnásobil knihovní fond a 

dokončil rekonstrukci. Anna Císařová-Kolářová, pracovnice ORST se věnovala popisu 

starých tisků, ale mj. také výstavnické činnosti knihovny. Objížděla také spolu s J. Boreckým 

knižní aukce. Flora Kleinschnitzová byla jednou z prvních zaměstnankyň. Spolupodílela se na 

Knihopisu českých a slovenských tisků. Milada Paulová krátce pracovala v ORST, kde 

prosadila bezpečnější uložení knižního fondu. Odbornost Pavlíny Hamanové byla především 

v knižní vazbě, které se věnovala po celou dobu své knihovnické kariéry. 

Dalším přínosem je, že se tuto práci je možné použít pro seznámení se s historickými 

fondy Národní knihovny. Je zde krátce uvedena historie formování fondu od Univerzity 

Karlovy až do období první republiky. Text v tomto ohledu nejde nikterak do hloubky, ale 

spojuje dohromady, co již bylo vyzkoumáno a publikováno v nepřeberných článcích a 

průvodcích. 

Práce ale kromě sekundárních zdrojů vychází také z archivních pramenů uložených 

v Archivu Národní knihovny. Vyhodnocení těchto pramenů pro potřeby práce a prezentace 

jeho výsledků představuje hlavní přínos práce.  

 

 

                                                 
88 PALEČEK, Vojtěch. Emma Urbánková a její význam pro českou knihovědu [online]. 2018 [cit. 2018-09-20]. 
Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/186854 . Vedoucí práce Jindřich Marek. 
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Obr. č. 1 – Fotografie rekonstrukce Klementina (Archiv Národní knihovny)  

Obr. č. 2 – Fotografie z oddělení ORST, chodba před Matematickým sálem (Archiv Národní 
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Obr. č. 3 – Fotografie z rekonstruovaného třetího trezoru oddělení ORST (Archiv Národní 
knihovny) 
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Obr. č. 4 – Fotografie Jaromíra Boreckého 

(Archiv Národní knihovny) 

 

 

 

 

Obr. č. 5 – Pozvánka s fotografií Jana 

Emlera na slavnostní večeři konanou na 

počest jeho narozenin (Archiv Národní 

knihovny) 
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Obr. č. 6 – Fotografie Anny Císařové-Kolářové (Archiv 
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Obr. č. 7 – Fotografie Flory Kleinschnitzové (převzato 
z Bibliografie dějin Českých zemí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8 – Fotografie Milady Paulové (převzato 
z Akademického bulletinu) 
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Obr. č. 9 – Fotografie Pavlíny Hamanové (Archiv 

Národní knihovny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10 – Fotografie Emmy Urbánkové (převzato 
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