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Abstrakt

Tématem bakalářské práce je popis prvotního vývoje českých lidových knihoven na 
našem území.
První kapitola je věnována popisu historických souvislostí včetně fenoménu českého 
národního obrození. Druhá kapitola se zaměřuje na předpoklady vzniku prvních 
českých lidových knihoven a jejich typy. Kapitola třetí se stručně věnuje tzv. veřejným 
půjčovnám knih a jejich vztahu k lidovému knihovnictví.
Jádro práce pak tvoří popis vývoje a charakteristika jednotlivých typů českých lidových 
knihoven (kapitola čtvrtá) a prvních českých veřejných knihoven (kapitola pátá).
Šestá kapitola je věnována významným osobnostem českého lidového knihovnictví a 
jejich práci. Poslední kapitolu tvoří nastínění dalšího historického vývoje a na něm 
závislého vývoje českého lidového knihovnictví.
Bakalářská práce byla zpracována na základě publikované literatury a studiu dobového 
tisku.

Klíčová slova

19. století, české národní obrození, dějiny knihoven, dějiny knihovnictví, lidové 
knihovny, veřejné knihovny
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PŘEDMLUVA

Cílem bakalářské práce je co nejkomplexnější zmapování nově se rozvíjející oblasti 

lidového knihovnictví na našem území. Vzhledem k slovům zvoleným pro název práce 

pokládám předně za vhodné řádně jej vysvětlit. 

Vznik prvních předchůdců českých lidových knihoven, kteří do doby vzniku knihoven 

městských a obecních do jisté míry nahrazovali jejich funkci, a později i zmíněných 

knihoven městských a obecních řadíme do období ohraničeného počátkem 19. století až 

do roku 1848, kdy významný historický předěl toto období ukončuje.

Ačkoli to z názvu práce není přímo patrné, zaměřuje se samozřejmě na lidové knihovny 

české, vznikající z iniciativy českého lidu a pro český lid. Pojem „naše území“ pak 

zahrnuje území dnešních Čech, Moravy a Slezska, tehdy ovšem pod nadvládou 

Habsburské monarchie.

Oproti předběžné osnově se obsah práce poněkud rozšířil, zahrnuje však v mírně 

přepracované podobě všechny její body.

Práci započíná stručný popis historických souvislostí od vlády Marie Terezie po české 

národní obrození, během něhož, jak je z patrné z datace, vznik prvních českých 

lidových knihoven probíhal a které bylo hlavním impulsem k jejich vzniku.

Nově oproti osnově byla zahrnuty dvě samostatné kapitoly. První z nich se podrobně 

zabývá předpoklady vzniku českých lidových knihoven, popisuje stanoviska státu, 

církve a zásluhy jednotlivců při jejich zakládání, a podává krátký výpis typů 

vznikajících knihoven, druhá pak pojednává o vzniku a vývoji veřejných půjčoven knih 

a novin, jejichž období vzniku se s vznikem lidových knihoven částečně překrývá, a 

charakterizuje jejich vztah s knihovnami lidovými.
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Část zabývající se jednotlivými typy vznikajících knihoven, jež suplují funkci knihoven 

lidových, má pak za úkol co nejkomplexněji zmapovat a zobecnit náležitosti jejich 

vzniku, ať již vznikaly v Čechách, na Moravě či Slezsku. Ačkoli v této části užívám 

příkladů některých českých lidových knihoven, jsou použity pouze jako vhodné 

dokreslení textu. 

Výrazněji se, dle domluvy s vedoucí práce, věnuji pouze vzniku některých konkrétních 

městských či obecních knihoven v další kapitole.

Práci uzavírají náměty a teorie několika významných knihovnických osobností té doby 

a stručný pohled do období následujícího.

Do bakalářské práce jsem se pokusila co nejkomplexněji zapracovat obecnosti vzniku 

českých lidových knihoven, jak již bylo řečeno výše, na úkor širšímu popisu knihoven 

konkrétních, ten by však několikanásobně přesáhl určený rozsah práce.
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1. ÚVOD

V době, do níž spadá časové vymezení této práce, náleželo území dnešní České 

republiky k soustátí, které téměř po čtyři staletí zaujímalo čelní místo mezi silnými 

evropskými mocnostmi. Byla jím Habsburská monarchie. 

Toto mocné soustátí však bylo přes veškeré snahy o centralizaci „pouze“ 

mnohonárodním společenstvím, jež se ani během dvou stovek let existence díky 

jazykovým a kulturním rozdílům nesloučilo v národ jeden. 

Konec 18. století a zejména 1. polovina století 19. přinesly mnohé změny, které se 

odrážely nejen na monarchii jako celku, nýbrž i na jednotlivých územích. Snaha o 

sjednocení a posílení soustátí vedla k zprvu bláhovým snům o znovuzískání a utvrzení 

vlastní identity českého národa, které ale brzy přerostly v celospolečenský fenomén, pro 

nějž dnes užíváme názvu „národní obrození“- jev odrážející se ve všech oblastech 

života celého českého národa v rámci Habsburské Monarchie.

Než však krátce pojednám o českém národním obrození, jeho vlivu na společnost, 

kulturu a o oblasti knihovnictví, která samozřejmě v této době prošla rovněž mohutným 

vývojem a přinesla změny, díky nimž přestala být četba pouze výsadou 

privilegovaných, věnuji několik následujících stran vykreslení historického kontextu 

jakožto neopomenutelného základu této práce.
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2. HISTORICKO-POLITICKÁ SITUACE V HABSBURSKÉ MONARCHII 

JAKO HLAVNÍ ČINITEL ČESKÉHO NÁRODNĚ UVĚDOMOVACÍHO 

PROCESU

2.1 VLÁDA MARIE TEREZIE A JOSEFA II.

Ačkoli vláda Marie Terezie a později i jejího syna Josefa II. nezasahuje období 19. 

století, které je vymezením této práce, není možné dobu jejich vlády opomenout. Mnohé 

změny a reformy, jimiž Habsburská monarchie za čas jejich vlády prošla, se staly, ač 

neočekávaně a jistě nechtěně, prvními iniciátory dlouhodobého procesu českého 

národního uvědomování. 

Marie Terezie nastoupila jak první žena na trůn Habsburské monarchie v roce 1740 a 

stala se tak panovnicí obrovského, ale decentralizovaného státu. Území Habsburské 

monarchie k sobě byla poutána výhradně osobou panovníka – jednotlivé země měly 

vlastní úřady, vlastní zákony a samozřejmě vlastní jazyk. 

Snaha o sjednocení a tím i posílení monarchie vedla k uskutečňování mnohých reforem, 

v nichž od roku 1765 pokračoval, nejdříve jako spoluvládce, Josef II., které se 

významně dotkly nejen klíčových oblastí státní správy, armády, hospodářství a školství.

Reformní činnost Marie Terezie a Josefa II. značně posílila centralismus říše, který se 

opíral o německy mluvící úřednictvo. Veškerý veřejný styk se tedy postupně omezil na 

užívání německého jazyka. Bez znalosti němčiny nejen nebylo možno uplatnit se ve 

státní správě, nýbrž ani studovat střední a vysokou školu. Nutno však podotknout, že 

centralizační snahy Marie Terezie a Josefa II. prvotně neobsahovaly jakýkoli plán na 

germanizaci českého národa v rámci Habsburské monarchie, ačkoli byla tato myšlenka 
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později mnohokrát propagována. Germanizace byla „pouze“ nevyhnutelným efektem 

reformních snah a posilování Habsburské monarchie. 

Tento „vedlejší efekt“ však podnítil vlnu národního uvědomění a první obrozenecké 

snahy  českého obyvatelstva, jež vyvrcholily zhruba v polovině 19. století.Výsledkem 

postupné germanizace se tak nestal zánik českého jazyka, kultury a národa vůbec, efekt 

byl zcela opačný.

Již v 70. letech 18. století, kdy vznikla první předzvěst obrozeneckých snah – Česká 

učená společnost – se ukázalo, že „vedlejším produktem“ snah o správní centralismus a 

cíleného posilování a sjednocování Habsburské monarchie je nečekané národní 

uvědomění. A reakcí na germanizaci snaha o znovupovznesení českého jazyka, české 

kultury i národa vůbec.

Tyto první záchvěvy uvědomování národní identity ještě nemůžeme považovat přímo za 

ono „národní obrození“, o němž krátce pojednám na následujících stránkách. Jsou 

ovšem jeho neklamnou předzvěstí.

A samozřejmě i předzvěstí obrovských změn v oblasti lidového knihovnictví, jež 

s národně-uvědomovací činností velmi silně souviselo.

2.2 ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 

V době, již jsem popsala v předchozích kapitolách, bylo pouze otázkou času, kdy se 

z neorganizovaného odporu proti habsburské centralizaci stane organizovaný „boj“ o 

český národ. Tak dala Vláda Marie Terezie a Josefa II. vzniknout celonárodnímu 

fenoménu, pro nějž se během mnoha let vžil název „české národní obrození“.
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Prostředkem tohoto boje bylo posílení české kultury, českého jazyka a položení základů 

české vědě. O posílení, nikoli znovuvytvoření, kultury i jazyka je nutné hovořit proto, 

že, ačkoli to z heroizovaných textů o českých obrozencích mnohdy vyplývá, novodobý 

český jazyk ani kultura nebyly vybudovány „na zelené louce“. Byly založeny na 

dlouhodobé a silné tradici, jež se však zachovala pouze v některých částech českých 

zemích.

Český jazyk v době národního obrození téměř vyhynul v městech. Stále se však 

používal na vesnicích, které se pro české obrozence zabývající se právě jazykem staly 

studnou inspirace. V postupném odsunutí češtiny na venkov však tkvěl i jeden 

z důležitých problémů české emancipace. Venkovští obyvatelé, ač jich byla většina, 

neměli možnost jakkoli zasáhnout do dění v monarchii. 

Ačkoli úplné počátky národního obrození spadají již do vlády Josefa II. a jeho konečnou 

fázi rovněž není možné okleštit přesnou datací, v pramenech obvykle bývá členěno do 

tří přesně vyhraněných období: období tzv. přípravné fáze, které trvalo od konce 18. 

století do počátku 19. století, období fáze ofenzivní, jež trvalo do konce 20. let 19. 

století, a období vyvrcholení obrozeneckých snah od 30. let 19. století do roku 1848.

První a stejně tak i druhé období charakterizuje velice rychlý vývoj české vědy, zejména 

filologie a historie (v druhém období pak již i mnoha dalších vědeckých disciplín), jež 

měly poukázat na bohatou historii českého národa i jeho jazyka, a bohatá kulturní 

činnost, jenž měla nejen dokázat rovnost české a německé kultury, ale zejména 

v druhém období se již vyznačovala silnou vlastenecky politickou agitací.

V závěrečné fázi národního obrození se uvědomělá vlastenecká činnost v obrovské míře 

rozšiřuje z Prahy, kde sídlily základy obrozenecké české inteligence, a dalších větších 

měst na venkov a národní obrození se stává vskutku celonárodním hnutím, jehož 

činnost vrcholí revolucí roku 1848.
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Ačkoli tedy národní obrození jako takové spadá zpočátku pouze do rukou formující se 

české inteligence, je zřejmé, že k podpoře vlasteneckých myšlenek musely svým 

postupným zapojováním přispět nejširší společenské vrstvy.

A zde je již také patrné, jak významnou roli hrála v době národního obrození vzdělanost 

a osvěta a jak významná funkce tedy připadla rodícím se českým lidovým knihovnám.
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3.  PŘEDPOKLADY ZRODU PRVNÍCH ČESKÝCH LIDOVÝCH 

KNIHOVEN A JEJICH TYPY

3.1 OBRAZ KNIHOVNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH V OBDOBÍ PŘED 

ČESKÝM NÁRODNÍM OBROZENÍM A PŘEDPOKLADY VZNIKU A 

ROZVOJE ČESKÝCH LIDOVÝCH KNIHOVEN

Počátky českých lidových knihoven tedy řadíme neomylně k období českého národního 

obrození. Ačkoli knihovnictví jako takové mělo na našem území dlouhou tradici, české 

lidové knihovnictví dostalo možnost vývoje až na počátku 19. století. 

V době před propuknutím českého národního obrození sice na našem území existovaly 

nemnohé veřejné knihovny, byly zpřístupňovány významné soukromé sbírky knih a 

fungovaly veřejné půjčovny a čítárny, nesloužily však nejširším vrstvám českých 

občanů. Téměř výhradním přístupem byly privilegovány vrstvy německého měšťanstva 

a nižší šlechty, tedy menšiny početné nejen v pohraničních oblastech českých zemí, ale 

hlavně ve větších městech a samozřejmě v Praze, případně měšťanstva původem 

českého, nyní však poněmčeného (jak bylo naznačeno v předchozích kapitolách, bylo 

často v zájmu každého českého měšťanského rodu upouštět nejen od češtiny, nýbrž i od 

„českosti“). 

České lidové knihovnictví do doby národního obrození tedy prakticky neexistovalo. 

Nemůžeme samozřejmě vyloučit možnost vzniku rozsáhlejších soukromých knihoven, 

jež mohly být zpřístupňovány majitelovu blízkému okolí a dokonce i širší veřejnosti, 

nicméně neexistence, či snad jen velmi řídká existence, spisů jiných než německých, 
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případně spisů v dalších jazycích (latině, francouzštině, ale i angličtině), nás opravňuje 

odejmout těmto „knihovnám“ atribut „české“ a zároveň tedy i „lidové“.. 

Snaha mnoha českých obrozenců (a nyní nemám na mysli v neučné literatuře 

zmíňované velikány, nýbrž často „bezejmenné“ jedince), jejíž výsledek můžeme nazvat 

českými lidovými knihovnami, totiž samozřejmě předpokládá majoritní obsah literatury 

české, již jen proto, že lidové knihovny nesloužily v prvé řadě vzdělancům, ale takovým 

vrstvám obyvatelstva, pro něž cizojazyčná literatura postrádala smyslu. 

Nefunguje zde ovšem implikace v tom nejjednodušším smyslu, tedy „jestliže knihovna 

přístupná lidu obsahuje české knihy, pak je českou lidovou knihovnou“, přesto je však 

obsah českých knih jednou z důležitých podmínek. A tuto podmínku bylo možné 

naplnit až v době rozvíjejícího se národního obrození. V dřívější době, vzhledem 

k jazykovému tlaku panovníků a praktické neexistenci česky mluvící inteligence, totiž 

česká literatura téměř nevznikala a český jazyk byl v nejširších vrstvách sídlících na 

venkově přenášen hlavně v mluvené podobě či běžném písemném projevu, nikoli však 

za významné pomoci českých literárních děl.

Jistě zde byla díla starší, která se neomezovala pouze na němčinu. Je však možné, že by 

se tato díla, dnes skutečné vzácnosti,  nalézala ve větší koncentraci v některé ze 

soukromých knihoven, jež by zároveň sloužily jako improvizovaná knihovna běžnému 

lidu? 

Až v době národního obrození nově vznikající a vycházející česká díla a rovněž české 

překlady významných děl cizojazyčných, umožnily vytvořit základ knihoven, které 

s ohledem na své vzdělání a jazykovou vybavenost mohly navštěvovat ty nejnižší a 

zároveň nejširší společenské vrstvy.

A toto je také nejdůležitější podmínkou pro použití názvu „česká lidová knihovna“ – 

nejširší společenské vrstvy českého lidu, jež ji navštěvují. 
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A jakkoli obrovské a nesmírně důležité jsou zásluhy těch několika nejznámějších 

českých obrozenců, stala se právě „široká práce s knihou prostředkem, jímž byl sveden 

důležitý boj proti zaostalosti a nízké vzdělanosti“1, jež byla doposud u většiny 

obyvatelstva nejen trpěna, avšak dokonce „pěstována“.

Zvýšení všeobecné vzdělanosti znamenalo pro české obrozence prostředek k národnímu 

uvědomění a pozvednutí nejširších společenských vrstev z nečinnosti a odevzdanosti 

venkova znamenalo zisk téměř čtyř pětin obyvatelstva na stranu českého jazyka a 

uvědomělého češství. A pro zvyšování vzdělanosti venkova byly knihovny, jak se 

shodovali ti nejvýznamnější čeští obrozenci, tím nejlepším možným řešením.

„Zřizování školních a městských veřejných knihoven považujeme za nejdůležitější a 

nejlepší prostředek ke vzdělání lidu – totiž z prostředků takových, které v naší vlastní 

soukromé moci jsou. Školy atd. reformovati jest jenom v rukou vlády, a protož zůstane 

nám vždy jenom zřizování bibliothek co hlavní základ budoucího pokroku. Neboť 

knihovna jest také škola a sice škola pro mládež i pro dorostlé – škola všestranná, 

v které učí mnoho moudrých učitelů a k tomu bez hole, bez metly, bez černé tabulky.“ 2

3.2 ROLE STÁTU, CÍRKVE A JEDNOTLIVCŮ V ZAKLÁDÁNÍ PRVNÍCH 

ČESKÝCH LIDOVÝCH KNIHOVEN A PODPOŘE OSVĚTOVÉ ČINNOSTI

V první polovině 19. století bylo vydáno množství dekretů, které měly zásadní význam 

pro vznik a vývoj českého lidového knihovnictví. 

Předně je nutné zmínit dekret, jenž znamenal jisté uvolnění germanizačních snah 

Habsburské monarchie a tímto byl významným činitelem v procesu vzniku českých 
1 KVĚTENSKÝ, Vlastimil. Knihovny Náchodska za obrození. Hradec Králové : Kruh, 1968. s. 9.

2 Dle: HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel. Karla Havlíčka Borovského Politické spisy :  Pražské noviny 
(1846 – 1848).  Praha : Jan Laichter, 1900. s. 280.
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lidových knihoven a jejich předchůdců. Jedná se o „dekret vídeňské dvorské komise ze 

dne 23. srpna 1816, jenž stanovil, že v českých zemích mají gymnasijní učitelé a státní 

úředníci ovládat také češtinu. Toto nařízení bylo mocným impulsem dalšímu růstu 

českého národního života a dosáhlo mnohostranné odezvy“ 3.

Fakt, že se mezi nejširší orgány státní správy a učitelstvo dostali zejména němčinu 

ovládající Češi a nahradili tímto Němce či zcela germanizované příslušníky českého 

měšťanstva, znamenalo významné rozšíření vlasteneckých myšlenek mezi tyto stavy, 

ale rovněž povzbuzení činnosti v této době již „operujících“ vlastenců.

Je samozřejmé, že se působení tohoto dekretu dotklo i českého lidového knihovnictví, 

jež se v této době pomalu probouzelo. Dekret se stal pro vlastence novým impulsem 

jeho rozvoji – možná nepříliš dynamickému, tím však neméně významnému.

Zakládání českých lidových knihoven se však s příchodem národního obrození nestalo 

českým národním „sportovním odvětvím“, jak by se mohlo zdát. I přesto, že doba 

českého národního obrození nastolila podmínky k jejich vzniku, nebylo jejich zakládání 

a udržování nikterak snadné.

„Každý vlastenec, jemuž vpravdě o vzdělání a osvícení lidu běželo, přál si a dotíral na 

to, aby se knihovny zakládaly. Ale za staré vlády měla ta věc hrozné obtíže, neboť ona 

právě chtěla, aby se žádné osvícení mezi lidem nerozšiřovalo; ona chtěla mít jen dobré, 

poslušné poddané; jestli jim ale také paprsek pravdy mozkem pronikl, na tom jim 

nezáleželo, ano to hleděla v mnohých případech zamezit.“ 4

Pro vysvětlení tohoto krátkého odstavce, pocházejícího z pera Josefa Kajetány Tyla, 

využiji závěrů, k nimž podrobným studiem dějin českého lidového knihovnictví došel 

3 POCH, Josef. Z kulturních dějin národního obrození : knihovna J.A. Seydla. vyd. 1. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství, 1954. s. 5.

4 Josef Kajetán Tyl, článek O knihovnách, dle: KVĚTENSKÝ, Vlastimil. Knihovny Náchodska za 
obrození. Hradec Králové : Kruh, 1968. s. 24-25.
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Vlastimil Květenský, neboť právě on vyvrátil základní klišé, jež se v literatuře tohoto 

tématu nejčastěji objevovalo. 

„Zatímco nebyl dosud doceněn význam činnosti buditelů při zakládání knihoven a 

nebylo podrobněji poukázáno na pokrokové tradice knihovnické činnosti, předkládali 

historikové o vzniku lidového knihovnictví nekritickou tezi, podle níž se měly počátky 

lidových knihoven hledat v církevních a státních nařízeních tehdejší doby.“ 5

Jednotlivé dekrety týkající se přímo oblasti knihovnictví se sice týkají rovněž přímo 

zakládání a udržování knihoven, není však možné spojovat je s počátky českých 

knihoven lidových. Nepřímé spojení je samozřejmé, neboť neplánovaným důsledkem 

každého z dekretů mohla být snaha některého z obrozenců využít jej dle svých představ, 

jak se pokusím objasnit dále.

V roce 1816 vešel v platnost dekret o zřízení knihoven na gymnáziích, o rok později pak 

dekret o zřízení knihoven na všech hlavních školách s kursy pro učitele. Nejenže však 

tyto dekrety neobsahují onu obrozeneckou myšlenku vzdělávání pro všechny, jež 

k zakládání českých lidových knihoven vedla, nemohou být považovány za základní 

kameny českého lidového knihovnictví již jen z časového hlediska. Pod vlivem 

národního obrození byly předchůdci lidových knihoven, tedy školní knihovny, 

knihovny při farnostech a čtenářské spolky, zřizovány již od počátku 19. století a v době 

vydání dekretů tedy již několik let fungovaly. 

Například dekret tzv. „Hradeckého plánu“6 pak poukazuje na zcela jiné pohnutky než ty, 

jež jsou s českým lidovým knihovnictvím spojeny. 

„Dekret povoloval používání knihoven výhradně jen učitelům, zatímco ostatní do nich 

neměli přístup. Knihovny se měly vytvářet jen při vikariátních úřadech, aby církevní i 

státní úřady měly nad nimi zajištěn stálý dozor. Aby se do nově založených knihoven 

5 KVĚTENSKÝ, Vlastimil. Knihovny Náchodska za obrození. Hradec Králové : Kruh, 1968. s. 10

6 Dekret vydaný v roce 1920 nese název „Navržení k založení knihoven v každém okršku školním“.
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nedostala pokroková literatura, byl nucen každý zakladatel knihovny poslat trojmo 

seznam knih královéhradecké konzistoři a ta ho zasílala k revizi guberniu v Praze.“ 7

Ačkoli byl tedy „Hradecký plán“ v mnohém novátorský, nemůžeme jej dávat do přímé 

souvislosti se vznikem lidových knihoven. Byla zde jistě snaha značně zvýšit počet 

knihoven, rozšířit je z hlavních škol do každého školního okrsku a dát jejich chodu 

určitá pravidla, stále to však byly jen knihovny pro učitele a jejich pomocníky, do nichž 

nemělo přístup ani žactvo, ani širší veřejnost.

Podobné podmínky panovaly i při zakládání knihoven církevních institucí – tedy 

knihoven farních, vikariátních a děkanských. Dekret z července roku 1825 staví tyto 

knihovny do stejné situace, v níž byly i knihovny při školách, či přesněji nazvané 

„učitelské“. Obsah knihoven podléhal státní cenzuře a  biskupové uvolňovali, seznamy 

knih, jež mohly být zakoupeny. 

Jednalo se výhradně o knihy s náboženskou tematikou, v naprosté většině pak 

v německém jazyce.

„U darovaných knih pak musela být pozornost obrácena zvláště k tomu, aby se 

nepřijímaly spisy zaměřené proti náboženství, mravnosti, zeměpánu a státu.“ 8

Knihovny tedy neměly prvoplánově sloužit lidu, nýbrž podporovat moc státu a církve 

(takové bylo alespoň jejich oficiální poslání), a jako takové nenalezly u běžného lidu 

odezvu.

Toto však nezodpovídá otázku, proč jsou v oblasti lidového knihovnictví za nositele 

osvíceneckých a obrozeneckých myšlenek považováni právě, mezi mnoha dalšími, 

kněží a učitelé. A zde se dostáváme ke zřejmému vlivu jednotlivců na vznik a vývoj 

lidového knihovnictví. Je však nutné dodat, že ačkoli jsou v odborné literatuře často 

přiznávány významné úspěchy učitelům a kněžím, jedná se pouze o zlomek z těch, již 

7 KVĚTENSKÝ, Vlastimil. Knihovny Náchodska za obrození. Hradec Králové : Kruh, 1968. s. 13.

8 KVĚTENSKÝ, Vlastimil. Knihovny Náchodska za obrození. Hradec Králové : Kruh, 1968. s. 16.
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v těchto povoláních působili, a není možné připisovat tyto významné zásluhy 

kněžskému stavu či učitelstvu jakožto celku.

„Knihovny byly převážně záležitostí vyšších církevních i státních úřadů a často byly 

využívány proti vlastenecké práci. A stalo-li se někde, že se z nich časem ojediněle 

vytvořila zařízení, která přispívala k rozvoji buditelských snah, byl to jev naprosto 

výjimečný.“ 9

Někteří učitelé a kněží skutečně dokázali i přes cenzurní nařízení vytvářet pokrokové 

knihovny a stávali se rovněž, vedle obyvatel nejrůznějších povolání, členy a dokonce i 

hlavami čtenářských společností. Je samozřejmé, přihlédneme-li k roli státu a církve, že 

ta v této oblasti zcela ztrácí vliv a hlavně zásluhy.

Pokrokové zaměření některých českých kněží objasňuje v knize věnované obrozenecké 

knihovně J. A. Seydla v Berouně Josef Poch.

„Ve většině případů se synové česky zdravých vrstev obraceli ke kněžskému povolání, 

k němuž je vedla jak jeho váženost, tak – velmi často – jeho dostupnost pro hmotné 

zabezpečení po dobu studií, která leckdy bývala rozhodujícím momentem a podmínkou 

studia příslušníků vrstev hospodářsky slabých. Ukončivše studia, vracívali se mezi lid, 

z něhož vyšli.“ 10

Ačkoli je možné tato slova považovat za přespříliš romantická, v zásadě vystihují 

důvod, proč se příslušníci církve, která proti osvětě národa a zejména jeho nejnižších 

vrstev bojovala, v některých případech obraceli na opačnou cestu. Důvodem bylo 

sepjetí kněžích s těmito vrstvami, založené na jejich vlastním původu, které spolu 

s obrozeneckými idejemi, jimž se těžko mohl vzdělaný člověk té doby ubránit, často 

určilo směr snah českých, převážně však venkovských, kněží.

9 KVĚTENSKÝ, Vlastimil. Knihovny Náchodska za obrození. Hradec Králové : Kruh, 1968. s. 14.

10 POCH, Josef. Z kulturních dějin národního obrození : knihovna J.A. Seydla. vyd. 1. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství, 1954.s. 6.
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Obdobné tendence spatřujeme i v případě českých učitelů, znovu však za předpokladu 

porušování vyšších nařízení. Jak je uvedeno výše, existovala v českých zemích řada 

knihoven učitelských. Ty však sloužily, v některých případech spíše měly sloužit, 

výhradně učitelskému sboru. Z knihoven původně určených pro učitelstvo se však díky 

uvědomělému knihovníkovi mohlo stát zařízení určené pro širokou českou čtenářskou 

veřejnost. Vedle povolených knih se zde totiž nalézala díla, jež nefigurovala 

v seznamech zasílaných k revizi.

Stejným způsobem fungovaly i některé knihovny školní, tedy knihovny nyní již určené 

nikoli pro učitele, nýbrž školní mládež. Fungování a směřování těchto knihoven ke 

knihovnám lidovým však opět záviselo na národní uvědomělosti knihovníka, často tedy 

učitele, který se knihovnické funkce ujal.

Jelikož však mnohokrát nebylo možné dvojí funkci knihoven tajit, nejrůznější nařízení, 

jež zpřísňovala státní a církevní dohled nad knihovnami, znamenala výrazné zpomalení 

rozvoje českého lidového knihovnictví. Teprve na konci 30. let 19. století, kdy se dozor 

státu a církve poněkud uvolnil, začaly tyto knihovny vznikat v širším měřítku.

3.3 TYPY VZNIKAJÍCÍCH ČESKÝCH LIDOVÝCH KNIHOVEN

Prozatím, zvláště kvůli vysvětlení role státu a církve při zakládání českých lidových 

knihoven, byly jmenovány pouze tři typy těchto institucí- tedy knihovny učitelské, 

někdy nazývané vikariátní, zcela nesprávně pak školní, knihovny církevních institucí, 

tedy knihovny farní, děkanské a vikariátní, a konečně skutečně knihovny školní, tedy 

knihovny přístupné školní mládeži.
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Tyto typy knihoven však rozhodně nepostihují rozrůstající se síť lidových knihoven 

doby českého národního obrození. Jako další jsou obvykle v literatuře uváděny tyto 

typy knihoven: knihovny soukromé zpřístupněné lidu, městské či obecní a knihovny 

čtenářských společností.

Vyčerpávající seznam, který zahrnuje všechny řečené typy a náležitě je rozšiřuje, uvedl 

ve své práci Dr. Josef Volf.

„Knihovny řemeslnické a učednické, hospodářsko-rolnické, školní, obecní, městské, pro 

odrostlou mládež školní, pro dospělejší dívky, studentské a sice při ústavech i 

v soukromém držení, učitelské, farní, čtenářských besed, jednot a spolků a konečně 

knihovny soukromé.“ 11

A dodává: „Nazývám je proto lidovými, poněvadž se obracely skoro výhradně 

k nejširším vrstvám lidovým a skoro výhradně také lidem prostým byly založeny nebo 

aspoň udržovány a používány.“ 12

Obvyklým jevem pro tyto knihovny bylo prolínání jednotlivých typů. 

„Knihovny školní byly často i knihovnami veřejnými. Ale zároveň za svůj původ a 

rozkvět děkovaly tomu, že velmi často bývaly knihovnami spolkovými, ze spolkových 

peněz udržovanými a jako spolkové používány. Jest to údobí organisačního kvasu. 

Národní organismus instinktivně si hledá nové vhodné formy, jak duchovně zesílit, 

v čem nejlépe udržet a rozmnožit kulturní síly.“ 13

V závěru této podkapitoly je však nutné podotknout, že ačkoli jsou tyto knihovny 

v mnoha zdrojích tradičně označovány za lidové, prvními skutečně lidovými 

knihovnami se staly v 30. a 40. letech 19. století až knihovny městské či obecní. 

Všechny výše jmenované knihovny jsou však jejich přímými předchůdci, kteří po celá 

11 VOLF, Josef. České knihovny lidové do roku 1848. Česká osvěta. 1911, roč. 7, č. 1, s. 3.

12 VOLF, Josef. České knihovny lidové do roku 1848. Česká osvěta. 1911, roč. 7, č. 1, s. 3.

13 THON, Jan. Lidové knihovnictví jako součást národní tradice. Praha : Kruh zaměstnanců Ústřední 
knihovny hl.m. Prahy, 1946. s. 10.
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desetiletí do vzniku prvních městských a obecních knihoven přebíraly a v nejširším 

možném rozsahu plnily jejich funkci a svou činnost později rozvíjely společně s nimi.
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4. VEŘEJNÉ PŮJČOVNY KNIH A JEJICH VZTAH K LIDOVĚ OSVĚTOVÉ 

ČINNOSTI

V druhé polovině 18. století začínají v českých zemích, s omezením na některá větší 

města a zejména Prahu, vznikat takzvané veřejné půjčovny knih. Nejedná se o jev zcela 

nový, neboť tyto veřejné půjčovny fungovaly v mnohem užším měřítku již dříve, 

například dr. Josef Volf ve své práci poukazuje na  některé obdobné rysy dokonce až ve 

středověku. To však byly případy naprosto ojedinělé.

Spektrum pramenů, jež máme nyní k dispozici poukazuje na výjimečný rozvoj a oblibu 

těchto veřejných půjčoven právě v pozdním 18. a první polovině 19. století.

„Nové období nastává v Čechách teprve zpřístupněním tzv. nové karolinské knihovny 

v Praze za bibliothekáře Samuela Mendeho r. 1769, kdy byla knihovna čtyřikrát v týdnu 

širšímu obecenstvu přístupna a kdy byly na požádání její katalogy zájemcům dány do 

rukou“. 14

První veřejná čítárna knih a časopisů byla zřízena Wolfgangem Gerlem v Praze pod 

jménem Learned Club v roce 1772. Jednalo se o soukromý podnik majitele a knihkupce. 

Později se čítárna přestala omezovat pouze na noviny a časopisy a do jejího katalogu 

přibyly i knihy, kvůli finanční situaci však byla čítárna již v roce 1791 uzavřena. 

Všeobecná obliba půjčovny znamenala vznik mnoha dalších, ať již úspěšných či 

neúspěšných, v Praze, ale nejen tam. K nejznámějším zástupcům veřejných půjčoven 

knih a časopisů patří Ondřej Gerle, bratr výše zmíněného Wolfganga, jehož čítárna byla 

zřízena v roce 1781 či František Haas, jehož půjčovna působila v Praze v devadesátých 

letech 18. století. Veřejné půjčovny se dočkaly obliby i v 19. století. Například roku 

1811 vznikla Barthova půjčovna v Pražské Železné ulici a roku 1843 vznikla veřejná 

14 VOLF, Josef. Dějiny veřejných půjčoven knih ve Čechách do roku 1848. Praha : Obec pražská, 1931. s. 
6.
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půjčovna při tiskárně synů Bohumila Haase. Praha však nebyla jediným místem, kde 

byly tyto půjčovny v oblibě. Další byly zakládány v Brně – tou nejvýznamnější  je 

zřejmě půjčovna Josefa Georga Trasslera, o vytvoření veřejné půjčovny knih se rovněž 

pokusil duchovní August Helfert v Hradci Králové a dvě významné půjčovny byly 

zřízeny v Plzni.

Jaký je ale vztah těchto veřejných půjčoven knih k vznikajícím lidovým knihovnám? 

K zodpovězení této otázky znovu využiji práce Dr. Josefa Volfa. 

„Přehlédneme-li krátce vývoj veřejných půjčoven knih v Čechách do r. 1848, můžeme 

s určitostí říci, že pro národnostní uvědomění skoro ničeho neznamenají, jsouce svým 

založením a svým obsahem buď zcela, nebo převážně německé nebo cizojazyčné. 

Omezení jejich na hlavní města, nebo výjimečně na některá krajská města, vylučovalo 

samo sebou působení na širší vrstvy venkovské, pro něž mají neobyčejnou důležitost 

počtem sice nepatrné, ale obsahem svým pouze české lidové knihovny různých typů, jak 

je doba u nás vytvořila. Tyto lidové knihovny byly plodem vlasteneckého nadšení a 

pomáhaly tvořiti národnostní a politické uvědomění. Ve všech novinách a časopisech 

v té době, jakož i dopisech našich buditelů je plno zpráv o těchto veřejných lidových 

knihovnách, kdežto o půjčovnách knih dovídáš se pouze z placených inzerátů. 

Nevytvořila jich láska k lidu, nýbrž touha po výživě soukromé.“ 15

15 VOLF, Josef. Dějiny veřejných půjčoven knih ve Čechách do roku 1848. Praha : Obec pražská, 1931. s. 
63-64.
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5. VZNIK, VÝVOJ A CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ 

ČESKÝCH KNIHOVEN SUPLUJÍCÍCH FUNKCI KNIHOVEN LIDOVÝCH

5.1 KNIHOVNY ŠKOLNÍ

Některé školní knihovny se v období českého národního obrození staly přičiněním 

jejich zakladatelů a knihovníků zvláštním typem přímých předchůdců knihoven 

lidových.

Historické prameny dokládají, že předchůdci lidových školních knihoven na některých 

místech fungovaly již na počátku 19. století.

V roce 1804 založil  čítárnu pro odrostlou školní mládež v Dobrušce učitel Josef Miller, 

který neváhal zapůjčovat čtenářům knihy ze své soukromé knihovny. V dalších letech 

byl uplatněn podobný systém například v obci Kukleny či úředníkem Josefem 

Pelikánem v Týništi nad Orlicí.

Na těchto případech poznáváme, že školní knihovny byly zakládány zejména zásluhou 

městské či vesnické inteligence tvořené učiteli – ale nejen jimi – jakožto výkvět jejich 

osobního přesvědčení. A po celou první polovinu 19. století to mělo právě tak zůstat.

Zakládání školních knihoven bylo v podmínkách, jež v Čechách panovaly, nelehkým 

úkolem.

Nutnost zakládání školních knihoven nebyla v průběhu 1. poloviny 19. století nikterak 

ustanovena, ani významně podporována. Hlavní moc nad školami tkvěla v rukou úřadů 

a církve, která se, jak již bylo řečeno výše, snažila náhlým „průtržím“ osvěty zabránit u 

učitelů a tím spíše u dětí.
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Například Královéhradecká konzistoř uvolňovala od roku 1836 seznamy knih, jež byly 

doporučeny jako dary pro školní mládež a schváleny coby seznamy pro případné školní 

knihovny. Seznam z roku 1836 obsahuje přes 250 titulů, z nichž více než dvě třetiny 

byly v německém jazyce a české knihy byly často pouhými překlady z němčiny. Mnoho 

významných současných českých děl či překladů význačných světových děl na seznamu 

vskutku nefigurovalo.

Knihy v českém jazyce byly rozděleny do těchto základních kategorií: knihy pro malé 

žáky, pro větší žáky, pro žáky ve smíšených osadách a knihy k modlení a pobožnému 

čtení. Figurovaly zde zejména překlady německé podřadné literatury a náboženská 

pojednání. Seznam obsahoval pouze několik hodnotnějších českých děl. K výrazným 

změnám nedošlo ani v doplňujícím seznamu z roku 1841.

Ovšem o tom, že někteří učitelé v roli knihovníků neváhali knihovnu po svém doplňovat 

i význačnějšími, zejména vlasteneckými díly, není pochyb.

„Proto je otázka stupně pokrokovosti školních knihoven značně složitá. Právě proto, že 

se jich ujali učitelé a že do nich měli v mnoha místech přístup i dospělí obyvatelé obcí, 

se stávalo, že z původně státem a církví zamýšlené sbírky knih pro udržení moci církve 

a stáru vyrůstaly knihovny s buditelským obsahem. Záviselo to samozřejmě na 

knihovníkově vyspělosti i na jeho vynalézavosti. Až do čtyřicátých let minulého století 

šlo o jev velmi ojedinělý, ale od té doby se podařilo na mnoha místech přeměnit ve 

významná zařízení i některé školní knihovny. Dvoukolejnost práce školních knihoven je 

odrazem dobové společnosti a politického života. Zatímco církev i státní aparát 

všestranně omezovaly zakládání veřejných knihoven a povolovaly je jen ve školách a 

církevních úřadech, využili vlastenci této možnosti a budovali ze školních knihoven 

dobrá zařízení i pro dospělé čtenáře.“16

16 KVĚTENSKÝ, Vlastimil. Knihovny Náchodska za obrození. Hradec Králové : Kruh, 1968. s. 16-17.
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Z některých školních knihoven se tedy již ve 20. letech 19. století stávaly skutečně 

jakési lidové knihovny, které byly silně podporovány nejen učiteli, ale i dalšími 

význačnějšími občany obcí, kteří poskytovali dary pro jejich chod. Dále se na knihovny 

pořádaly veřejné sbírky, představení a zdrojem financí na nákup knih se často stal i 

prodej ovocných stromků z místní školky. 

„A jest to také éra velikého rozmachu „Matice české“ (od r. 1831) nebo „Dědictví 

svatojánského“ (od r. 1830). Výtěžek z dobročinných zábav býval určován k zakoupení 

členských podílů těchto „matic“ a „dědictví“. Kde výsledek nestačil, doplňovali jej 

jednotlivci z vlastních prostředků. Mecenášství se v té době projevovalo – vedle 

knižních darů – právě zaplacením takového členství.“17

Fondem se pak tyto knihovny stávaly vskutku univerzálními a to i přes vydávané 

seznamy, kontroly a nebezpečí udání. Často se totiž stávalo, že právě školní knihovna 

byla pro široké okolí jediným možným nástrojem k všeobecné osvětě a přístupem ke 

knize.

Ve zmiňovaných 20. letech 19. století však těchto případů rozhodně nebylo mnoho, dělo 

se tak naopak spíše ojediněle. Tlak úřadů i církve byl v této době ještě dostatečně 

mocný na to, aby mnoho vlastenecky uvědomělých občanů i přes jejich přesvědčení 

zastrašil.

Silnější nárůst počtu školních knihoven, dají-li se však v této nové, veřejné podobě dále 

nazývat školními, je znatelný až na konci 30. a zejména ve 40. letech 19. století. V této 

době se začaly po Čechách rychle rozšiřovat mnohé čtenářské spolky a dozor církve a 

státu již nemohl ke kontrole obsahu školních knihoven přistupovat natolik důsledně.

Jako první vzniknuvší školní knihovnu uvádí některé prameny knihovnu v Týništi nad 

Orlicí. Kvůli nedostatku pramenů však není jisté, nejednalo-li se pouze o knihovnu 

17 THON, Jan. Lidové knihovnictví jako součást národní tradice. Praha : Kruh zaměstnanců Ústřední 
knihovny hl.m. Prahy, 1946. s. 10.
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učitelskou, případně zda-li – jednalo-li se skutečně o knihovnu školní – plnila funkci 

knihovny lidové.

Jak však ukazují zprávy z obrozeneckých novin a časopisů, působila na českém území 

od konce prvního desetiletí 19. století celá řada „školních lidových knihoven“.

Zřejmě první zpráva o školní knihovně se objevuje v periodiku Čechoslaw. Pojednává o 

školní knihovně v obci Zlonice, jež byla založena na základě sbírky knih tamějším 

kaplanem Petrem Brožovským již v roce 1817 a nadále se silně rozrůstala. Dle článku 

měla knihovna roku 1820 hodnotu 400 zl. A k její podpoře se přihlásil dokonce kníže 

Kinský.18

Mocnější zastoupení v dobovém tisku mají však školní knihovny vznikající ve 30. a 40. 

letech 19. století. Ve 30. letech byla, mimo těmito knihovnami bohatě oplývající Prahu, 

založena například školní knihovna v Kostelci nad Labem, Sobotišti, Nové Huti, 

Studnici,Hronově či Libuni. V letech 40. pak například v Havlovicích, Hořičkách, 

České Skalici či Českých Budějovicích. O velkém množství dalších školních knihoven, 

jež v této době vznikaly a o nichž často nemáme mnoho jasných zpráv, však soudobý 

tisk téměř neinformuje.

5.2 KNIHOVNY ČTENÁŘSKÝCH SPOLKŮ A BESED

Současně vedle školních knihoven vznikaly a rozvíjely svou činnost čtenářské spolky a 

jednoty.

V malém měřítku začaly tyto spolky vznikat již na konci 18. století, svého vrcholu pak 

dosáhly ve 30. a 40. letech 19. století. Po celou tuto dobu lze v dějinách spolkových 

18 ŽÍTEK, V. A. Slavnost při školním zkoušení dítek Zlonických. Čechoslaw : národnj časopis k užitku a 
kratochwjli. 1820, roč. 1, č. 35, s. 274-276.
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knihoven vysledovat s jednotlivými obdobími se měnící charakteristické rysy a změny, 

či spíše rozšíření, jejich působnosti.

Vývoj těchto společností od konce 18. do poloviny 19. století bývá tradičně dělen do tří, 

nebo čtyř etap.

„V prvé etapě dějin čtenářských společností, která probíhala od konce 18. století do 

poloviny druhého desetiletí 19. století, byl rozvoj společenského života v Čechách 

téměř umlčen. Budeme-li tedy předpokládat pro vznik společnosti nutnost jejího 

právního zajištění (tj. úřední schválení, stanovy apod.), potom tyto pokusy nesplňovaly 

všechny požadavky čtenářských společností. Obsahem činnosti i formami působení na 

čtenáře je však musíme jednoznačně pokládat za přímé předchůdce.“ 19

Zároveň je však nutné předpokládat, že ani v následujících desetiletích nepůsobily 

veškeré čtenářské společnosti dle předpisů, ale najdou se i společnosti založené bez 

vědomí a schválení úřadů. S oficiálním způsobem zakládání těchto spolků se však od 

přelomu 20. let 19. století, který můžeme pokládat za počátek druhé vývojové fáze, 

setkáváme stále více a zpráv o neoficiálních společnostech není mnoho.

Podstatným rysem spolkových knihoven ve své druhé vývojové fázi je i fakt, že jejich 

přístupnost lidu je omezena pouze na některé vrstvy či skupiny obyvatelstva, dle jejich 

zaměření, a okruh čtenářů je sestaven striktně z členů těchto společností, jimiž se 

rozhodně nemohl stát každý, a často tedy nebyl nikterak rozsáhlý.

Nyní již oficiální funkce těchto knihoven, tedy shromažďování nejširší české literární 

produkce a její poskytnutí určitému okruhu uživatelů, znamenala ovšem již v této 

podobě významný krok k posilování národního vědomí a národní osvětě a rovněž 

významný pokrok pro lidové knihovnictví vůbec.

Třetí fáze přicházející ve 30. a 40. letech 19. století je charakteristická svým ústupem od 

striktně uzavřených spolků a svou orientací na co nejširší okruh čtenářů.

19 KVĚTENSKÝ, Vlastimil. Knihovny Náchodska za obrození. Hradec Králové : Kruh, 1968. s. 29-30.
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„Teprve tato třetí etapa má již charakter všestranných čtenářských společností. Úkol 

druhé etapy, totiž čtení českých knih a časopisů, byl nyní již samozřejmostí a k němu 

přistupoval další: četbou se lid měl připravovat k aktivní práci na rozvoji společenského 

života a zároveň měl zkušenosti z četby využívat při odstraňování bídy.“ 20

Proto se také v tomto období začalo silně rozvíjet například řemeslnicko-hospodářské 

odvětví čtenářských spolků, o němž je pojednáno samostatně v kapitole 5.2.2.

Nejsilnějšího ohlasu a nejširšího zapojení lidu pak čtenářské spolky dosáhly ve své 

čtvrté fázi, tedy v době příprav na revoluci a revoluce samotné. Ačkoli se převážná část 

funkce spolků a spolkových knihoven odklání od knih a náplní spolkové činnosti se 

stává téměř výlučně odebírání a čtení novin a časopisů, „důležitým výsledkem bylo, že 

čtenářské společnosti měly před sebou již konkrétní politický úkol: četba nebyla 

samoúčelnou, nebyla jen vlasteneckou módou, ale vynutily si ji politické poměry a 

uvolnění svobod pro buržoazii i střední vrstvy, které potřebovaly velmi rychle získat 

určitý okruh vědomostí i vnitřní a mezinárodní přehled o situaci“21.

Ve srovnání s knihovnami školními, které byly pod dohledem úřadů i církve, 

vykazovaly obecně knihovny spolkové, vzhledem ke své praktické nezávislosti, ač 

úřady samozřejmě projevovaly o knihovny zájem, mnohem více úsilí v oblasti národně 

uvědomovacího procesu.

Popudy k založení těchto spolků byly zřejmě vesměs podobné, ať je již zakládali 

učitelé, faráři, řemeslníci či „běžní“ měšťané – zpřístupnění českých knih a vytvoření 

podmínek pro všeobecný pokrok v rámci českého národa. Jak se však dozvídáme ze 

zpráv v obrozeneckých novinách a časopisech, ač šlo v mnoha případech zakládání 

spolků a spolkových knihoven o všeobecné blaho, spolky se často stávaly prostředkem 

zejména pro blaho jednotlivce. Dle dobových zpráv zjišťujeme, že čtenářské spolky 

20 KVĚTENSKÝ, Vlastimil. Knihovny Náchodska za obrození. Hradec Králové : Kruh, 1968. s. 31.

21 KVĚTENSKÝ, Vlastimil. Knihovny Náchodska za obrození. Hradec Králové : Kruh, 1968. s. 32.
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rozvíjející svou činnost měly dostatek sil k potlačení nestřídmosti, tedy opilectví a 

aktivit z něj vyplývajících, jako je například hazard, ve městech a hlavně na venkově. A 

to i přesto, že vedle far a škol sídlily knihovny čtenářských společností nejčastěji 

v místním hostinci.

V dobovém tisku se zprávy o nápravě obyvatelstva podobné této od jistého pana 

Homoly z Ivančic, objevují poměrně pravidelně.

„Pátráme-li po zárodku tohoto nového blahodějného smýšlení, nalézáme, že počátek 

béře od založení čtenářských spolků mezi naším měšťanstvem; neboť již mnohý z nich, 

nalézaje v neděli a svátky hojnou duševní zábavu ve spisech všelikého druhu, skládá 

staré zvyky a náruživosti, obléká se v člověka nového.“ 22

Jak již bylo naznačeno výše, zakládání čtenářských spolků a besed se, na rozdíl od 

knihoven školních, ujímali lidé nejrůznějších věku i povolání – často vyšel impuls od 

místní inteligence, tedy lékařů, učitelů či farářů, často se ale také zakládání ujal místní 

řemeslník či rolník. Přesvědčení všech těchto zakladatelů však bylo jednotné. Existovala 

i místa, kde impuls i následná práce a prostředky k zřízení spolkové knihovny vyšly 

přímo od obce.

Zakládání a rozvíjení spolkových knihoven mělo však mnohá úskalí, na něž často pouhý 

„bohulibý“ záměr nestačil. Jedním z hlavních problémů byly samozřejmě finance. I 

v případě, že spolek získal široký okruh čtenářstva, nestačily obvykle jejich nízké 

poplatky na akviziční proces, který ovšem musel být i pro tu nejmenší knihovnu 

poměrně mohutný. V případě stagnace akvizičního procesu hrozil knihovně 

bezprostředně zánik, neboť měli-li čtenáři všechny knihy prostudovány, nic je nenutilo 

se do knihovny vracet a nadále ji podporovat.

22 Úryvek dopisu p. Homoly dle: VOLF, Josef. České knihovny lidové do roku 1848. Česká osvěta. 1911, 
roč. 7, č. 1, s. 11.
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Obrozenci však projevovali vždy mnoho úsilí, aby podobnému stavu zabránili. Vedle 

nákupu knih z finančních prostředků získaných od čtenářů sháněli pro knihovny 

finanční i knižní dary, často se rovněž stávalo, že nabývali knih z pozůstalostí obyvatel 

obcí. K získání dalších prostředků pořádali besedy, bály a ochotnická divadelní 

představení.

Dalším úskalím byla hlavně v počátečních etapách vývoje těchto knihoven jejich 

svázanost se zakladateli a neschopnost či nezájem o převzetí knihovny po jejich smrti.

5.2.1 Čtenářská společnost v Radnicích jako vzor pro zakládání dalších čtenářských 

společností v Čechách

Pomineme-li čtenářskou společnost v Heřmanově městci, o níž se nám nedochoval 

dostatek důkazů, vznikla první česká oficiální čtenářská společnost roku 1818 v obci 

Radnice díky místnímu faráři, a později jednomu z nejznámějších českých obrozenců, 

Antonínu Jaroslavu Puchmajerovi.

O založení čtenářské společnosti, jejímž patronem se stal Kašpar ze Šternberka, 

rozhodla schůze radnického měšťanstva dne 1. ledna 1818, na níž návrh k založení 

společnosti padl. Přihlásilo se tehdy 24 občanů nejrůznějších povolání od kněžích až po 

řemeslnické mistry. Oficiální zahájení činnosti společnosti pod názvem „Česká 

čtenářská obec radnická“ proběhlo 28. září téhož roku a na slavnostní schůzi společnosti 

se dostavilo 40 jejích členů.

V době rozkvětu obsahovala knihovna společnosti 365 svazků, jejichž základ patřil 

samotnému Puchmajerovi.

Po jeho smrti v září roku 1920 společnost sice nepřestala vyvíjet svou činnost, zájem o 

ni však upadal. Knih v knihovně vzhledem k nenavráceným výpůjčkám a takřka nulové 

35



akvizici ubývalo. Knihovna začala znovu plně působit až ve čtyřicátých letech 19. 

století a od 50. let se stala základem knihovny veřejné.

Ačkoli spolkovou knihovnu v Radnicích nečekal právě velkolepý osud, její založení 

znamenalo mnoho pro rozvoj dalších spolkových knihoven u nás. Zprávy o jejím 

založení se a fungování se do roku 1820 pravidelně objevovali v dobovém tisku a 

značně působily na další zakladatele. Již v září 1818 proběhla tiskem zpráva s názvem 

„Povzbuzení vlastenců“, která nabádá k následování Puhmajerova příkladu a dodává, že 

k založení podobných čtenářských společností se schyluje například díky kaplanovi 

Slámovi v Nepomuku, kaplanovi Pérovi ve Spáleném Poříčí a lokalistovi Josefu 

Zemanovi v Prádle u Plzně.23 Další byly brzy poté založeny v obci Žebrák, Chlumci nad 

Cidlinou, Prachaticích a Litomyšli. Nejvýznamnější oblastí v zakládání čtenářských 

společností se ve 20. letech 18. století stalo Plzeňsko, na konci let 30. a v letech 40. 

dosáhla vrcholu oblast východních Čech.

5.2.2 Knihovny řemeslnických a hospodářsko-rolnických spolků a knihovny učednické

Knihovny řemeslnické, učednické a hospodářsko-rolnické můžeme v typologii 

vznikajících českých lidových knihoven vřadit jakožto zvláštní typ mezi knihovny 

čtenářských spolků, s nimiž jsou rovněž často přímo spřízněny.

„Myšlenka, povznésti vzdělanostní úroveň stavu řemeslnického a tím prospěti i hmotně 

celému stavu, měla několik nadšených stoupenců, mezi nimiž na prvním místě stojí 

Amerling, Štrobach a jiní. Všichni se shodovali v tom, že nutno založiti knihovny, 

z nichž by se řemeslník mohl vzdělávati.“ 24

23 Dle: SEDLÁČEK, Vojtěch. Povzbuzení vlastenců. Kraméryusowy cýsařské králowské wlastenské  
nowiny. 1818, č. 38, s. 149-151.

24 VOLF, Josef. České knihovny lidové do roku 1848. Česká osvěta. 1911, roč. 7, č. 1, s. 3.
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Samotné knihovny těchto zaměření vznikaly v malé míře již od druhého desetiletí 19. 

století, tehdy ovšem nejčastěji existovaly jako pouhé součásti sbírek jiných typů 

knihoven, zpočátku spolkových, později pak rovněž knihoven školních.

„Knihovny takové nabývají však teprve založením průmyslových škol pravého doplnění 

a vlivu na vzdělávání stavu řemeslnického.“ 25 

Hlavní období rozkvětu a vlivu těchto knihoven tedy spadá do druhé poloviny 30. let – 

první průmyslová škola byla založena v Praze na Starém městě v roce 1937, ještě 

významněji však do let čtyřicátých, kdy došly i průmyslové školy značného rozvoje a 

zvyšoval se jejich počet. I v tomto období však bylo poměrně obvyklé, že řemeslnické 

knihovny vznikaly jako součást dalších typů lidových knihoven.

Školní knihovna, jež zároveň, díky vysokému počtu knih s tímto tématem, fungovala 

jako knihovna řemeslnická, byla založena například v obci Úpice děkanem Matějkou, 

další školní knihovna obsahově blízká dělnickému lidu vznikla rovněž v Postupicích.

Fondy řemeslnických a hospodářsko-rolnických knihoven byly samozřejmě složeny 

z naučných knih vztahujících se k řemeslu, jež v důsledku měly znamenat přínos nejen 

pro jejich čitatele, ale i národ. Naučné knihy však nebyly jedinou složkou řemeslnické 

knihovny. Stejně jako bylo důležité vzdělání řemeslníků, byla důležitá i zábava, proto 

často knihovny řemeslnických spolků obsahovaly i literaturu oddychovou, obvykle 

rovněž včetně novin a časopisů.

Fond samotný byl doplňován a vytvářen jak cíleným nákupem knih, tak i dary známých 

i neznámých buditelů, často také představitelů šlechty, jež měla k obci, v níž spolek 

vznikal, vztah, a odkazy. K nákupu knih sloužily vedle peněz získaných na poplatcích 

za výpůjčky rovněž peníze vydělané dobročinnými bály, ochotnickými divadelními 

představeními, besedami a podobně.

25 VOLF, Josef. České knihovny lidové do roku 1848. Česká osvěta. 1911, roč. 7, č. 1, s. 4.
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Jak je již zmíněno výše, v citaci dr. Volfa, nejvýznamnějšími jmény objevujícími se 

v souvislosti se vzděláváním řemeslného a rolnického lidu a zakládáním či 

podporováním knihoven jejich spolků, jsou ta Karla Slavoje Amerlinga a Antonína 

Štrobacha.

Karel Slavoj Amerling (nar. 18.9.1807, původně doktor medicíny), věnoval podstatnou 

část svého života populárnímu podávání nejrůznějších témat nejen z oblasti přírodních 

věd, které znamenalo obrovský přínos zejména pro řemeslníky a rolníky, tedy část 

obyvatelstva obyvatelstvo, pro niž byl často populárně-naučný styl knihy jediným 

vhodným.

Významným krokem k vzdělanosti těchto vrstev bylo vydávání časopisu „Promyslný 

posel“, kde byly uveřejňovány nejnovější objevy na poli výroby, zemědělství a 

strojírenství, opět nejširšími vrstvami přijatelnou formou. Amerlingovy články se však 

objevovaly i v dalších obrozeneckých novinách či časopisech, přičemž se mimo 

naučných pojednání jednalo i o články apelující na zdokonalování řemeslnických vrstev 

za pomoci knihoven a články dávající nastiňující jejich možnou organizaci.

Z dobových novin a časopisů se rovněž dozvídáme o jeho další osvětové činnosti, 

zejména o pořádání přednášek pro širokou řemeslnicko-rolnickou veřejnost. Například 

krátký článek uveřejněný v časopisu Česká včela informuje o bloku veřejných 

přednášek pro české řemeslníky, který byl Amerlingem započat v prosinci roku 1838 

v Praze, a v rámci něhož se budou řemeslníci každou neděli a ve svátky seznamovat se 

základy přírodních věd.26

Pro co možná nejširší a nejúčinnější osvětovou činnost navrhl také jednoduchý systém 

putovní knihovny, obíhajících v zhruba dvouletých intervalech zapojené obce, a vytvořil 

seznam knih, jež by v takovéto hospodářsko-rolnické knihovně neměly chybět.

26 Dle: Česká včela : časopis pro vzájemné vzdělání i pro slušnou zábavu. 1939, roč. 6, č. 2, s. 8.
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Jméno Antonína Štrobacha (nar. 1814) je spjato především se studiem zahraničních 

způsobů zakládání řemeslnických knihoven a snahou o aplikaci poznatků na knihovny 

české. Šíře je o jeho přínosu pro řemeslné knihovny i knihovnictví vůbec pojednáno 

v kapitole 7.

Také díky těmto dvěma obrozencům vznikla v období od poloviny 30. let do roku 1848 

řada řemeslnických knihoven při řemeslnických spolcích i učeních. 

Knihovnu pro řemeslnické učedníky založil v Karlíně Antonín Přibyl, který jí také do 

začátku vybavil 60-ti knihami. Knihovníkem se stal učitel Švestka. 27

Zprávy z téže knihovny o tři roky později, která poukazuje na počáteční nesnáze, 

jež knihovnu sužovaly, by mohla patřit i k mnoha dalším učednickým knihovnám.

Knihovna téměř zanikla díky nepořádnosti učňů, kteří knihy nevraceli, nebo je vraceli 

poškozené.28 Další zpráva v Kwětech však původní zprávu popírá a hlásí, že se zpočátku 

několik svazků ztratilo, nyní si však již učedníci navykli zacházet s knihami dobře a že 

knihovna prospívá a rozšiřuje se.29

Podobné zprávy nejsou v dobovém tisku zdaleka ojedinělé. Mnohokrát jsou popsány 

případy, kdy se učednická knihovna zprvu setkala s nezájmem těch, pro něž byla 

vytvořena. Jedná se zejména o knihovny vytvořené duchovními či učiteli, zatímco 

knihovny iniciované přímo učni nabývají silné podpory a vzrůstu. 

Vskutku jedinečná, tentokrát ovšem ne učňovská, knihovna vznikla při Jednotě 

průmyslové v Čechách se sídlem v Praze. Knihovna byla čtenářskou společností 

založena v roce 1836. Rozsáhlá knihovna obsahovala tematické spisy v českém, avšak i 

27 Dle: Kwěty : národnj zábawnjk pro Čechy, Morawany a Slowáky. 1843, roč. 10, č. 69, s. 278.

28 Dle: Kwěty : národnj zábawnjk pro Čechy, Morawany a Slowáky. 1846, roč. 13, č. 5, s. 18.

29 Dle: Na dorozuměou. Kwěty : národnj zábawnjk pro Čechy, Morawany a Slowáky. 1846, roč. 13, č. 11, 
s. 44.
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německém, francouzském, italském a anglickém jazyce, a disponovala dvěma 

čítárnami. 30

Další významná řemeslnická knihovna byla zřízena Karlíně. Založení spolku a zároveň 

první shromáždění jeho prozatím nepočetných podporovatelů a zakladatele Josefa 

Bronislava Mencla proběhlo v lednu roku 1846, úředního povolení se však spolku 

dostalo až v srpnu téhož roku. Na Menclově úvodní řeči při příležitosti založení spolku 

je patrná nejen touha po vzdělání, ale rovněž dokládá i národní přesvědčení řemeslných 

stavů a hlubokou národně osvětovou myšlenku těchto spolků.

„Druhý náš účel budiž, bychom pravidelněji mluviti začali. Jazyk náš jesti dědictví po 

pradědech; v něm vzdělávati se, jej pěstovati káže potřeba, bychom nejzáze nestáli za 

všemi národy světa, neboť není proň nic urážlivějšího nad bídnou hatlaninu jazyka. Jest-

li otcové naši po dvěstěletí se po cizincích pitvořili, velmi málo z toho vyzískali, jen to, 

že vlastní své zanedbali. Nechtějme i my jich v té slabé stránce následovati.“ 31

Řemeslnické knihovny se však samozřejmě nezřizovaly pouze v Praze. Dr. Volf ve své 

práci vyzdvihuje například knihovnu jistého Jana Borovičky, mistra hrnčířského 

z Mníšku, další vznikaly například na Plzeňsku a Budějovicku. Zpráv o nich však není 

mnoho.

Nejvíce zpráv o těchto druzích lidových knihoven se dochovalo právě z Prahy. 

Důvodem je, domnívám se, že právě v Praze vznikaly knihovny řemeslnických a 

rolnických spolků nejčastěji samostatně, zatímco v obyvateli a finančně chudších obcích 

vesnicích byly tyto knihovny součástí další instituce.

30 Dle: ŠTROBACH, A. Některá jednání Jednoty průmyslové v Čechách. Časopis českého museum. 1836, 
roč. 10, č. 1, s. 92.

31 Projev J. B. Mencla dle: VOLF, Josef. České knihovny lidové do roku 1848. Česká osvěta. 
1911, roč. 7, č. 1, s. 8.
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5.3 SOUKROMÉ KNIHOVNY ČESKÝCH BUDITELŮ

Pro úplné vykreslení počátků českých lidových knihoven není možné opomenout 

knihovny více či méně významných českých obrozenců.

Přestože se jednalo o soukromé sbírky knih, množství uvědomělých občanů, chápajících 

nutnost a důsledky vzdělávání nejširších společenských vrstev, otevíralo své knihovny 

širší veřejnosti a vykonávalo tak, stejně jako kterákoli z výše jmenovaných institucí, 

významnou národně uvědomovací činnost a jejich práce zároveň motivovala další 

občany k vlastenecké práci a zakládání nových knihoven, ať již soukromých, 

spolkových, či obecních.

„Z rozboru soukromých knihoven je zřejmé, že sehrály důležitou úlohu i mezi širokou 

veřejností. I když je dnes nemůžeme podrobněji rekonstruovat a seznámit se s jejich 

knižním bohatstvím, je jasné, že pomáhaly získat zájem o četbu a že doplňovaly fondy 

veřejných knihoven, kam se knihy scházely pro mnohé finanční potíže často velmi 

pomalu.“32

Ačkoli bylo takto poloveřejně fungujících knihoven obzvláště v místech, kde žádná jiná 

knihovna nepůsobila, nemálo, množství přesvědčivých důkazů o jejich činnosti bohužel 

není nikterak veliké.

Bylo-li „vizitkou“ českého vlastence držení významných českých děl, ať již 

zahrnujících beletrii či literaturu náročnější, můžeme předpokládat takovouto malou 

sbírku knih u mnoha českých učitelů, kněží, ale i majetnějších řemeslníků. V dobových 

novinových a časopiseckých článcích se však o jejich existenci dozvídáme jen zřídka. 

Proto jsou nám známa nemnohá jména těch výrazněji veřejně činných občanů a 

32 KVĚTENSKÝ, Vlastimil. Knihovny Náchodska za obrození. Hradec Králové : Kruh, 1968. s. 188.
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vlastníků takovéto poloveřejné knihovny, zatímco jména mnoha dalších zůstávají skryta 

v obecních kronikách či docela zapomenuta.

Z buditelů, jež jsou s významnými soukromými knihovnami, plnícími částečně i funkci 

knihovny lidové, spojováni jmenujme například chrudimského děkana Josefa Liboslava 

Zieglera, Jana Hostivíta Pospíšila působícího v Hradci Králové, hořického děkana 

Aloise Tadeáše Hanla, který nejenže svou knihovnu ke sklonku života odkázal městu, 

ale nechal pro ni dokonce vystavět samostatnou budovu, či berounského děkana Josefa 

Antonína Seydla, který vlastnil a vypůjčoval tisíce svazků knih.

V obrozeneckém tisku můžeme vysledovat i několik dalších případů této buditelské 

práce, která se však tentokrát netýká pouze městské či vesnické inteligence, ale i stavů 

řemeslnických. Například veškeré své knihy půjčoval zdarma po celém městě hodinář 

Josef Schönfeld v Bělé pod Bezdězem.33 

Rychtář Mašek z Vodokrt pak vlastnil a půjčoval přes 300 knih, z nichž také občanům 

obce každovečerně předčítal.34

33 Světozor : obrázkový týdenník. 1870, roč. 4, č. 51, s. 189.

34 Světozor : obrázkový týdenník. 1870, roč. 4, č. 16, s. 45.
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6. PRVNÍ ČESKÉ VEŘEJNÉ KNIHOVNY

Ohlas českého národního obrození a jeho důsledky nalézají v oblasti lidového 

knihovnictví svůj vrchol na konci první poloviny 30. let 19. století, kdy jsou zakládány 

první městské a obecní knihovny.

Ačkoli však tento typ knihoven vzniká v tomto období zcela nově, je zde znatelná přímá 

návaznost na výše zmiňované typy knihoven, tedy knihovny soukromé, spolkové a 

školní, ať již nové obecní knihovny vznikají zcela na jejich základě, či jen přebírají jimi 

nabyté poznatky a metody práce. O vzniku obecních knihoven díky příkladu knihoven 

soukromých, plnících částečně funkci knihovny lidové, pojednává následující text.

„Četba knih ze soukromých knihoven získala k lásce ke knize další zájemce a probudila 

v nich touhu založit si svou knihovnu. Protože však finanční poměry nedávaly nižším 

sociálním vrstvám možnost zakládat soukromé knihovny,  sdružovali se tito nadšenci 

v různých čtenářských společnostech nebo zakládali společné knihovny.“35

Soukromé knihovny buditelů však neznamenaly pro knihovny obecní pouze názorný 

příklad, ale často svým zveřejněním tvořily i jejich základ. Podrobněji je níže popsán 

například vývoj knihovny v Berouně, která je jasným případem takto vzniknuvší 

knihovny.

Vznik obecní knihovny na základě knihovny školní a spolkové byl rovněž častým 

jevem. Za všechny použiji příklad obecní knihovny v Litomyšli. Její základ byl položen 

již v roce 1838, kdy se spojili místní studenti a vybudovali školní knihovnu. V průběhu 

několika let, kdy se knihovna značně rozrůstala, došlo ke spojení se 

35 KVĚTENSKÝ, Vlastimil. Knihovna Jana Hostivíta Pospíšila : (soupis knih ze sbírek krajského muzea 
v Hradci Králové). Hradec Králové : Krajské Muzeum v Hradci Králové. s. 3.
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spolkovou knihovnou litomyšlského Ostrostřeleckého sboru a v roce 1844 k jejímu 

zveřejnění a tím i vzniku první lidové obecní knihovny.36

Zakládání prvních obecních knihoven, se často, stejně jako u výše uvedených knihoven 

lidového charakteru, ujímali jednotlivci. Jejich zakládání však tentokráte leželo nejen na 

bedrech českých vlastenců, ať již skupin či jednotlivců, ale příznivé podmínky pro 

jejich vznik často zajišťovaly samotné obce.

Obce pak také stávaly hlavní oporou tohoto typu knihoven. Díky této podpoře, byly 

obecní knihovny nejen lépe finančně zajištěny, neboť byla-li zakladatelem knihovny 

obec, dostávalo se jí častější a vyšší finanční podpory, ale tím i stabilnější a výrazně 

déle trvanlivé, než je tomu zvykem u ostatních jmenovaných typů knihoven, které často 

udržovala v činnosti jen ruka jejich zakladatele.

Knihovny, jež nevznikly pod záštitou obce, se však často potýkaly s finančními 

problémy, jež vedly k nedostatečné akvizici a v důsledku toho k zániku těchto 

knihoven.

Proto bylo jednou z hlavních činností obecních knihoven v rukou jednotlivců či skupin 

využívání nejrůznějších způsobů k získávání finančních prostředků a případně i 

knižních darů, jimiž bylo možné sbírku knihovny rozšířit a zvýšit tak možnosti čtenářů 

při výběru titulů.

Knihy byly získávány od majetnějších občanů obce, ale také od významných českých 

buditelů té doby. Další možností byly dary od okolních knihkupců. Těmi se ale logicky 

stávaly nejčastěji knihy, jež se dlouhodobě neprodávaly, což mělo za důsledek zanášení 

knihovny literaturou nižší úrovně.

Finanční prostředky pak byly obvykle získávány obecními sbírkami či pořádáním 

besed, bálů a jiných společenských událostí.

36 Kwěty : národnj zábawnjk pro Čechy, Morawany a Slowáky. 1845, roč. 12, č. 19, s. 76.
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„Divadlo, kniha a knihovna bývaly hlavním předmětem péče uvědomělého českého 

měšťana, a hlavním zdrojem zábavy i poučení. Kde byly dány místní podmínky, 

přistupovala k tomu i hudba, zpěv, zejména zpěv sborový. Tyto tři složky se navzájem 

prostupují a podporují. Hrávala se ochotnická představení, konaly se hudební a 

deklamatorní akademie spojené s besedou ve prospěch místní knihovny. To jest typický 

zjev od konce let třicátých i v letech čtyřicátých.“ 37

Rozvoj obecních knihoven počíná v  30. letech vznikem první obecní knihovny v 

Žebráku, největšího rozmachu pak dosahuje v letech 40. Jen během roku 1941 vzniklo 

na našem území 5 obecních knihoven – kromě knihoven v Písku, Nymburku, 

Rakovníku a Rokycanech, jejichž osudy jsou krátce popsány v podkapitole 4.3., to byla 

ještě knihovna v obci Zdice. Do roku 1848 se ovšem počet veřejných obecních 

knihoven zvedl na 50. Jmenujme například (kromě knihoven v Mělníku a Kutné Hoře 

popsaných dále) knihovnu v Soběslavi, Pelhřimově, Benešově či Chrudimi.

Vedle těchto knihoven však i nadále existovaly a vyvíjely se knihovny suplující činnost 

knihoven lidových, tedy knihovny spolkové, školní a, nyní již mnohem řidčeji, 

soukromé knihovny českých buditelů.

„Z toho cítíme, jak v letech čtyřicátých pole lidového knihovnictví ovládal radostný 

pracovní rytmus. Jak se lidové knihovnictví na trvalo včleňuje do národního ústrojenství 

jako důležitá organisační složka, která pomůže udržeti národně osvětový život i 

v dobách útisku“ 38

37 THON, Jan. Osvětou k svobodě : Kniha o českých čtenářích. Praha : Aventinum, 1948. s. 73. 

38THON, Jan. Lidové knihovnictví jako součást národní tradice. Praha : Kruh zaměstnanců Ústřední 
knihovny hl.m. Prahy, 1946. s. 13.

45



6.1. VEŘEJNÉ KNIHOVNY VZNIKNUVŠÍ V 30. LETECH 19. STOLETÍ

6.1.1. Knihovna v Žebráku

Knihovna v obci Žebrák je pravděpodobně vůbec první veřejnou obecní knihovnou, jež 

na našem území vznikla. Zásluhu na vzniku této knihovny má především významný 

český obrozenec, děkan Vojtěch Nejedlý, který během svého působení učinil z Žebráku 

významné centrum českých národních buditelů.

Díky jeho návrhu, aby byl výtěžek ze zdejšího ochotnického divadelního přestavení 

věnován na založení knihovny a nákup knih, zde byla obecní knihovna založena již roku 

1834.

6.1.2. Knihovna v Berouně

Berounská knihovna vznikla zejména zásluhou děkana Josefa Antonína Seydla, který je 

již zmiňován v souvislosti se svou soukromou knihovnou, jež byla občanům města 

bezplatně zpřístupňována. Právě tato neobvykle rozsáhlá sbírka knih se stala základem 

veřejné knihovny, která zde vznikla roku 1837. Odkazem J. A. Seydla, který byl 

kompletně zveřejněn, nabyla knihovna několika tisíc svazků literatury náboženské, 

naučné i krásné, jak v českém, tak i německém, latinském a italském jazyce.

Knihovna byla umístěna u berounského kostela a správa nad fondy náležela právě 

kněžím.
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6.1.3. Knihovna v Roudnici nad Labem

Knihovna v Roudnici byla založena farářem Josefem Hochmanem, významným a 

zřejmě i prvním obrozencem v této lokalitě, pravděpodobně v roce 1837. Již na svém 

počátku knihovna obsahovala kolem 500 svazků a díky poplatkům z půjčování se i 

nadále rozšiřovala. Když však Hochman odcházel roku 1847 coby farář do Koštic, 

odvezl knihovnu coby soukromý majetek s sebou.

To však neznamenalo konec Roudnického knihovnictví. Rozsáhlou novou knihovnu zde 

založil brzy po Hochmanově odchodu učitelský pomocník Josef Náhlovský.

6.1.4. Knihovna v Žalkovicích

Datace vzniku knihovny v Žalkovicích se v mnohých zdrojích odlišují. Její vznik bývá 

řazen jak do let 30., dokonce do jejich počátku, tak i do 40. let 19. století. Nejvíce 

zdrojů však hovoří o roku 1839.

Tehdy totiž započal spolupráci s kantorem Ludvíkem Táborským místní obrozenec a 

učenec Jan Ohéral, díky němuž poprvé vznikla myšlenka na zřízení obecní knihovny, 

jakožto zdroje zábavy i národní osvěty. Ludvík Táborský pak dokázal pro knihovnu 

nadchnout mnohé místní sedláky a další obyvatele obce, kteří měsíčně odváděli malý 

dobrovolný příspěvek, z něhož se nakupovala literatura a knihovna se tak zdárně 

rozšiřovala. Obecní knihovna se nacházela nejdříve v domě jednoho ze sedláků, později 

v místním hostinci a nakonec ve škole.

V roce 1843 knihovna obsahovala celkem 85 knih, později se rozrostla na celých 300 

svazků literatury krásné a naučné. Zajímavostí je, že knihovna, dle seznamu zřízeného 

právě roku 1843 v rámci státní kontroly, neobsahovala žádné knihy náboženského 

charakteru, což dokládá její pokrokový charakter.
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Dle dochovaných záznamů byla knihovna v Žalkovicích na Kroměřížsku vůbec první 

veřejnou českou knihovnou na Moravě.

6.2. VEŘEJNÉ KNIHOVNY VZNIKNUVŠÍ V 40. LETECH 19. STOLETÍ

6.2.1. Knihovna v Nymburku

Knihovna v tomto středočeském městě vznikla roku 1941 výtěžkem z ochotnického 

divadelního představení.

„Zdejší vlastenci se rozhodli založit knihovnu, vybudovali tedy divadlo v sále 

hostinském u Bílého lva a výtěžek představení měl být věnován na vybudování 

knihovny. Hned po zaplacení divadelních výloh se zbytek věnoval na zakoupení knih a 

potřebných skříní. Bylo usneseno, že po 14 dnech se bude provozování her opakovat a 

tím se bude knihovna zvětšovat.“39

6.2.2. Knihovna v Písku

U počátků písecké knihovny stál zdejší profesor Řehoř Zeithammer. Již v květnu roku 

1841 získal potřebná povolení k založení knihovny a v červenci pak uveřejnil výzvu 

k založení obecní knihovny a její nadšenou obhajobu.

„Potřeba a cena pořádného vzdělání lidu jest tak zřetelná, že jeden každý lidomil se 

ohlíží po prostředcích, jak by k tomu dle možnosti přispěl. Mezi neyoučinlivější patří 

dobré knihy a zřízení kniháren, jichž by i člověk potřebný oučasten býti mohl. Cíl a 

konec jejich jest ten, totiž aby se rozšířilo, co lid všeobecně wzdělává. Neb čtení kněh 

39 Světozor : obrázkový týdenník. 1870, roč. 4, č. 41, s. 147.
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dobrých obohacuje rozum užitečným uměním, podáwá mysli i srdci žádoucí vyražení, a 

přispívá k dobrým mravům a k nábožnosti.“ 40

Na tuto výzvu odpovědělo příspěvky nejen obyvatelstvo Písku, ale i přední zástupci 

české obrozenecké inteligence. Knihovna byla otevřena v listopadu téhož roku a již při 

svém založení obsahovala na 150 svazků. Na konci roku 1842 to již bylo 550 svazků, 

ačkoli byla akvizice závislá výhradně na darech občanů.

6.2.3.  Knihovna v Rokycanech

Rokycanská veřejná knihovna byla založena roku 1841 učitelem Václavem Pábou. Ten 

knihovně věnoval nejen nemalou finanční hotovost, ale i 22 knih. Rovněž se doživotně 

zavázal zakupovat pro knihovnu veškeré knihy tzv. Svatojanského dědictví.

6.2.4. Knihovna v Mělníku

V první polovině 40. let 19. století, zřejmě v roce 1844, vznikla rovněž knihovna 

v Mělníku. Zásluhy na vzniku této knihovny jsou  připisovány místní inteligenci tvořené 

zejména děkanem Hnojkou a učitelem Vlasákem.

K rozmnožování knihovny přispívaly nejen poplatky za půjčování, ale i pořádané 

besedy, z jejichž výtěžku se zakupovaly nové knihy.

Již krátce po svém založení obsahovala knihovna 500 svazků.

40 Dle: JEDLIČKOVÁ, Ludmila; TÝCOVÁ, Hana. 160 let písecké knihovny a veřejného knihovnictví  
v Písku. Písek : Okresní knihovna : Prácheňské nakladatelství firmy IRES, 2001. s. 33.
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6.2.5. Knihovna v Kutné Hoře

Ačkoli byla kutnohorská knihovna úředně schválena guberniem až v roce 1848, o jejím 

založení bylo rozhodnuto již o celých pět let dříve. Zásluha na vzniku knihovny se 

připisuje zejména lékaři Josefu Jaromíru Štetkovi, díky němuž vnikla roku 1843 první 

obecní sbírka, při níž se pro knihovnu vybralo na 800 svazků knih. I v dalších letech 

byla knihovna závislá zejména na darujících, mezi něž se mimo kutnohorské občany 

zařadili například Josef Kajetán Tyl, Jan Erazim Vocel či Gabriela Preissová.

6.2.6. Knihovna v Rakovníku

Knihovna v Rakovníku byla zveřejněna roku 1848, od roku 1841 však fungovala její 

poloveřejná verze, která se jí také stala základem.

Na výzvu dr. Šembery a kaplana Jermana byla uspořádána veřejná sbírka, která vynesla 

jak velkou hotovost, tak i mnohé knižní dary.

Jen během roku 1941 vzniklo na našem území 5 obecních knihoven – kromě čtyř 

zmíněných ještě knihovna ve Zdicích. Do roku 1848 se ovšem počet veřejných 

knihoven zvedl na 50. Jmenujme například ještě knihovnu v Soběslavi, Pelhřimově, 

Benešově či Chrudimi.

50



7. TEORETICKÁ PRÁCE A NÁMĚTY VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ 

V OBLASTI ČESKÉHO LIDOVÉHO KNIHOVNICTVÍ 

Ačkoli nové české lidové knihovny vznikaly pod taktovkou českých obrozenců často 

živelně, přinesla první polovina 19. století rovněž první teorie a náměty týkající se 

českého lidového knihovnictví.

Jednou z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších úvah o lidovém knihovnictví, jeho 

významu, možné organizaci, ale i nedostatcích je práce učitele, knihovníka a zakladatele 

knihoven a čtenářských spolků Jana Karla Škody (nar. 1810). Nedochoval se však 

původní Škodův text, který byl vypracován pro knihovnu v Budňanech, proto je možné 

jeho pokrokové myšlenky interpretovat pouze z předmluvy díla Antonína Hansgirga 

nazvaného „Katalog českých knih od 1. 1774 až do konce r. 1939“. 

V předmluvě tohoto díla se autor zabývá zejména prostředky pro usnadnění cesty knihy 

mezi běžný lid a zřizováním a organizací takzvaných „společných knihoven“, jež mu 

bylo J. K. Škodou v ústní podobě předáno k zveřejnění.

„Škoda bystře rozpoznal, jak literatura česká již daleko předstihla svým rozmachem a 

svou myšlenkovou náplní jiné kulturní instituce té doby, zejména národní školu. Proto 

s takovou horlivostí věnoval se zakládání a organisování knihoven.“ 41

Dle úvodu Hansgirgova díla vytvoři J. K. Škoda pro zakládání „společných knihoven“ 

několik základních pravidel.

Knihovny měly být zakládány výhradně s povolením daných úřadů, což dle Škody 

znamenalo pro knihovnu stabilitu a dlouhé trvání, a správa zakládaných knihoven měla 

být vždy svěřena duchovním, jež Škoda pokládal za největší znalce „svého“ lidu, ale i 

41 THON, Jan. Knihovníci a knihomilové. 1. vyd. Praha : Václav Petr, 1947. s. 17.
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osoby s největším vlivem na potencionální čtenáře a nejpovolanější osoby při výběru 

knih jak pro účely rozšiřování knihovního fondu, tak i pro jednotlivé čtenáře.

Návod dále pojednává rovněž o rozšiřování knihovny a prostředcích k tomu potřebných. 

Škoda například doporučuje pořádání divadelních představení, jejichž výtěžek by plynul 

knihovně, vybírání nepovinných příspěvků od nových čtenářů a vybírání nízkého 

poplatku za půjčování knih. Ideální výpůjční dobu stanovuje na čtyři týdny a mezi 

výpůjční dny zařazuje neděle a svátky, kdy má lid nejvíce času knihovnu navštívit.

Rozebrán je rovněž způsob řazení knih, a to podle obsahu. Škoda navrhuje 14 kategorií, 

do nichž patří například bohosloví, vychovatelství, historie, zeměpis a takzvaná krásná 

umění, a také systém notační.

Škoda rovněž doporučuje zřízení dvou zápisních knih, z nichž do jedné jsou znamenány 

výpůjčky, do druhé pak seznam knih a zprávy o hospodaření knihovny.

J. K. Škoda samozřejmě není jediným českým obrozencem, který se pokusil svázat 

pravidly a systematizovat oblast, jež stále více hrála hlavní roli ve vzdělávání lidu. Díky 

zápisu Antonína Hansgriga se však Škodův návrh dochoval ve své celistvosti a 

jedinečně tak dokládá i existenci teoretických podkladů pro vznik a vývoj lidových 

knihoven, ačkoli jednotná norma ještě dlouho poté neexistovala.

Organizací knihovnické práce se zabývá rovněž článek Josefa Hochmanna „Něco o 

čtení kněh a o společních bibliotékách“ z roku 1839.

Hochmann zde jako vhodné pro organizaci fondu zmiňuje dvě takzvané „ruční knihy“. 

Jedna z těchto knih měla obsahovat přírůstkový seznam s označením signatur, doložený 

celoročními účetními záznamy, druhá měla být tvořena seznamem čtenářů a záznamy o 

jejich finančních příspěvcích knihovně a výpůjčkách. 42

42 Dle: HOCHMANN, Josef. Něco o čtení kněh a o společních bibliotékách. Kwěty : národnj zábawnjk 
pro Čechy, Morawany a Slowáky. 1839, roč. 6, č. 41, s. 326-328.
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„Hochmanův výklad byl však příliš stručný, možná, že leckomu i nesrozumitelný; příliš 

mnoho správních úkolů shrnoval do dvou pomůcek, do dvou příručních knih, bez 

náležitého podrobnějšího vysvětlení.“ 43

Dalšími teoretickými poznatky a náměty pro vznikající knihovny oplývá například dílo 

Antonína Štrobacha, který již byl zmíněn v souvislosti s řemeslnickými knihovnami. O 

studiu problematiky zakládání knihoven v zahraničí, konkrétně o založení a vedení dvou 

britských řemeslnických knihovnách, a sice v Sheffieldu a Tauntonu, hovoří 

v pojednání s názvem „Dvě pojednání o vzdělání řemeslníků“ z roku 1836. Tato práce 

obsahuje i tři možná východiska při zakládání knihoven řemeslnických spolků 

v Čechách.

„Nejsnadnější způsob zjednati sobě levně celoroční čtení jest tento: usnese-li se 

dvanácte aneb více sousedů na tom, že každý jednu koupí knihu a všem druhým, 

každému na měsíc, ji zapůjčí, tedy zakoupením jedné knihy si užívání jedenáctera 

jiných kněh zjednal.

Co se čtenářských spolků, zarazivších sobě knihovnu, dotýče, dvou pravidel obzvláště 

šetřiti povinno. Za jedno, aby knihy do takové knihovny z peněžitých příspěvků čitatelů 

se kupovaly; neb zač prostý lid své trudně vydělané peníze vydá, toho chce i použíti. Za 

druhé, aby čitatelé nad takovou knihovnou sami správu vedli.

Třetí způsob, levně ke čtení kněh přijíti, jest vespolná zápůjčka knihoven samých.“44

Zřizováním a vedením obecních knihoven se v pojednání nazvaném „O knihovnách 

obecních“ z roku 1845 věnuje Jan Erazim Vocel. Článek se zabývá četbou dospělých 

čtenářů a jako jedno z možných východisek v případě, že není možné zřídit obecní 

knihovnu, navrhuje alespoň zřizování čtenářských spolků. Část jeho práce se také 

zabývá aktuální otázkou financování takových knihoven.
43 THON, Jan. Osvětou k svobodě : Kniha o českých čtenářích. Praha : Aventinum, 1948. s. 39-40.

44 Dle: ŠTROBACH, A. Dvě pojednání o vzdělání řemeslníků. Časopis českého museum. 1836, roč. 10, č. 
3-4, s. 351-356.

53



„Vocel připojil k svému theoretickému pojednání i seznam knih, odkud by bylo lze 

čerpati zprávy o novějších českých knihách. Vocel navazuje na své předchůdce, na 

Jungmannovu Historii literatury české, na Michlův Obraz slovesnosti, jakož i na 

Katalog Hansgirgův. Tak Vocel určil program a cíl svého výběrového soupisu se 

smyslem pro skutečnou potřebu.“45

Osobností, které se zabývaly oblastí právě se rodícího českého lidového knihovnictví 

bylo samozřejmě mnoho. Vždyť se každý zakladatel či iniciátor takovéto knihovny 

každodenně potýkal s problémy, jež zřizování a vedení takovýchto knihoven obnášelo. 

Mnoho zpráv v dobovém tisku, v nichž autor informuje o vzniku nové české lidové 

knihovny, obsahuje zároveň i náměty a příklady, jak se s tímto úkolem vypořádat.

Tato krátká kapitola věnovaná práci čtyř významných osobností lidového knihovnictví 

v Čechách tedy pouze vybírá z námětů několika významných a veřejně činných mužů, 

kteří zformulovali své osobní zkušenosti se zakládáním knihoven a pokusili se jimi 

ovlivnit a sjednotit celou oblast vznikajícího lidového knihovnictví, ačkoli se tento úkol 

ukázal nad jejich síly.

45 THON, Jan. Osvětou k svobodě : Kniha o českých čtenářích. Praha : Aventinum, 1948. s. 49.
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8. NASTÍNĚNÍ DALŠÍHO VÝVOJE ČESKÉHO LIDOVÉHO 

KNIHOVNICTVÍ NA POZADÍ HISTORICKÝCH UDÁLOSTÍ  2. 

POLOVINY 19. STOLETÍ

Období první a základní etapy dějin českého lidového knihovnictví končí rokem 1848.

Rok 1848 znamená pro takřka celou Evropu počátek mocného revolučního hnutí, jež 

vešlo do povědomí jako „Jaro národů“. Vyhraněná politická situace doby revoluční a 

doby porevoluční až do roku 1859 znamenala také pro celou oblast Habsburské 

monarchie a českých zemí zásadní změny, jež se samozřejmě promítly i do oblasti 

lidového knihovnictví v Čechách.

V roce 1848, kdy v českých zemích již od dubna probíhal boj za národní svobodu, 

znamenal pro knihovny období výrazného rozvoje, jehož důvodem byl zejména mocný 

nárůst čtenářů zajímajících se o evropské dění. Z toho je samozřejmě patrná i jistá 

změna v úkolu knihoven. Zatímco od počátku 19. století bylo hlavní náplní knihoven 

zapůjčování knih, v revolučním roce se z knihoven stávají spíše čítárny knih a časopisů. 

Zájem o knihy, pod vlivem evropských událostí, klesá.

Potlačení revoluce v červnu 1848 dává vzniknout nadějím na novou ústavu, ty se však 

v prosinci s nástupem Františka Josefa I. a vydáním ústavy, jež opět plně podporuje 

centralismus říše, rozplývají. Odhalení tzv. májového spiknutí roku 1849 znamená pro 

Prahu stav obležení a tvrdou cenzuru, která vrcholí nástupem nového režimu pod 

taktovkou Alexandra Bacha roku 1851.

Období tzv. bachovského absolutismu mělo na oblast českého lidového knihovnictví 

vskutku zdrcující vliv.

„Se soustavným odbouráváním vymožeností revoluční doby brzy došlo i na knihovny. 

A tak se jedno z prvních nařízení týkalo zákazu činnosti všech čtenářských společností a 
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knihoven mimo školu. Ale i školní knihovny těžce postihla nová cenzurní opatření. 

Počátkem roku 1851 vyšlo nařízení, které zakazovalo zakládat knihovny bez povolení 

ministerstva. Důsledek nařízení byl katastrofální. Jeho realizací zanikly stovky 

knihoven a čtenářských společností, které vznikly v nadšené době revolučních událostí a 

jejichž činnost se již slibně rozvíjela.“46

Ačkoli si tato nařízení vysloužila ostrou kritiku, do konce bachovského absolutismu se 

situace v českém lidovém knihovnictví nezměnila. Pokud již existovala jakákoli sbírka 

knih, jež sloužila lidu, byla pod pohrůžkou přísných trestů ukrývána. Strach, jemuž dala 

vzniknout bachovská reakce, však zřejmě pro veřejnou účinnost většiny těchto sbírek 

znamenal úplný konec.

Teprve Bachovo odvolání znamenalo pro lidové knihovnictví nový rozvoj.

„Po letech bachovské reakce počátkem let šedesátých nastalo českému národu 

opravdové jaro kulturní a osvětové práce. Nebylo třeba počínati znovu. V lidovém 

knihovnictví se prostě intensivněji počalo pracovati na základech položených před 

rokem čtyřicátýmosmým. Metody se nemusely mnoho měniti. Přišli částečně noví lidé, 

nové ovzduší  rozdmýchalo závany nových ideových proudů, ale jádro vlastní osvětové 

činnosti zůstávalo naprosto nedotčeno. Všechny typy a formy knihoven starších i 

nejnovějších staly se předmětem zvýšené péče znovu oživlého kulturního a 

společenského ruchu. Tato typická drobná osvětová práce rostla z nejbližšího vlastního 

prostředí, jemu také sloužila, a poskytovala vítanou pracovní příležitost každému 

čilejšímu a probudilejšímu občanu, buďsi to v kterékoli sféře společenské 

nebo na kterékoli výspě národní.“ 47

46 KVĚTENSKÝ, Vlastimil. Knihovny Náchodska za obrození. Hradec Králové : Kruh, 1968. s. 22-23.

47 THON, Jan. Lidové knihovnictví jako součást národní tradice. Praha : Kruh zaměstnanců Ústřední 
knihovny hl.m. Prahy, 1946. s. 14-15.
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Z předchozího odstavce je tedy zřejmé, že osvětová činnost nabrala v 60. letech 19. 

století nové síly. Jen v čtyřech letech, od roku 1866 do roku 1870, vzniklo v českých 

zemích 45 školních a 54 spolkových knihoven48. Nárůst nově vznikajících knihoven je 

znatelný až do konce 2. desetiletí 20. století, kdy došlo v rámci vzniku samostatné 

Československé republiky i k zásadním změnám v oblasti knihovnické.

„Na konci 19. stol. Je znám počet knihoven spravovaných obcemi a okresy, event. 

Zemskými orgány v Čechách: bylo jich napočteno 267 se 193.000 svazky. V r. 1905 

vzrostl počet českých knihoven na 465.“ 49

48 Dle: THON, Jan. Lidové knihovnictví jako součást národní tradice. Praha : Kruh zaměstnanců Ústřední 
knihovny hl.m. Prahy, 1946. s. 14

49 CEJPEK, Jiří…[et al.]. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2., dopl. vyd. Praha : Karolinum, 2002. 247 s. 
ISBN 80-246-0323-3. s. 173.
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9. ZÁVĚR

Vznik prvních českých lidových knihoven je pro oblast českého knihovnictví důležitým 

mezníkem. 

V rámci celonárodního emancipačního proudu, pro nějž se vžil název české nároní 

obrození, opouští kniha privilegované stavy a dostává se do rukou běžnému lidu.  tedy 

nejnižším a zároveň nejširším společenským vrstvám. Poprvé v historii se v tomto 

směru bortí hranice, jež jednotlivé vrstvy oddělují.

Ačkoli k vzniku českých knihoven pro lid docházelo často živelně, staly se výsledkem 

českou inteligencí propagovaného programu pro celonárodní osvětu. Jen tak se totiž 

mohly myšlenky národního obrození rozšířit, jen tak bylo možné vrátit českému národu 

jeho jazyk, kulturu a dokázat jeho rovnost s národem německým.

S prvními předchůdci lidových knihoven přichází i nutný impuls k jejich rozšiřování. 

Čím více lidí si přivlastní obrozenecké myšlenky, tím více nových knihoven vzniká.

Po nejistém prvním a druhém desetiletí 19. století sochází v letech 30. a  zejména 40. 

přímo k expanzi knihoven na maloměsto a venkov a vedle knihoven školních a 

spolkových se objevují i první městské a obecní knihovny, tedy vrcholný typ české 

lidové knihovny doby národního obrození.

Ačkoli krátce po neúspěchu revolučního hnutí roku 1848 ruch v knihovnách zcela 

utichá a na jeho návrat se čeká celé desetiletí, nejde již zapomenout na základy, jež byly 

českému lidovému knihovnictví v první polovině 19. století položeny. A veškerá další 

lidově knihovnická činnost staví právě na nich.

58



SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Monografické publikace

1. CEJPEK, Jiří…[et al.]. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2., dopl. vyd. Praha : 
Karolinum, 2002. 247 s. ISBN 80-246-0323-3. 

2. HANSGIRG, Antonín. Katalog českých knih od 1. 1774 až do konce r. 1839. W 
Praze : Jan Spurný, 1840. 72 s.

3. HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel. Karla Havlíčka Borovského Politické spisy :  
Pražské noviny (1846 – 1848). Praha : Jan Laichter, 1900. 368 s.

4. JEDLIČKOVÁ, Ludmila; TÝCOVÁ, Hana. 160 let písecké knihovny a 
veřejného knihovnictví v Písku. Písek : Okresní knihovna : Prácheňské 
nakladatelství firmy IRES, 2001. 95 s., 8 s. příloh. ISBN 80-86566-01-3.

5. JÍROVÝ, Zdeněk. Osvětou k svobodě : jedna z cest české kultury k současnosti. 
1. vyd. Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2005. 
185 s. ISBN 80-7068-198-5.

6. KVĚTENSKÝ, Vlastimil. Božena Němcová a její buditelská práce s knihou. 1. 
vyd. Hradec Králové : Krajská knihovna v Hradci Králové, 1968. 38 s.

7. KVĚTENSKÝ, Vlastimil. Knihovna Jana Hostivíta Pospíšila : (soupis knih ze 
sbírek krajského muzea v Hradci Králové). Hradec Králové : Krajské Muzeum 
v Hradci Králové. 36 s.

8. KVĚTENSKÝ, Vlastimil. Knihovny Náchodska za obrození. Hradec Králové : 
Kruh, 1968. 257 s.

9. KVĚTENSKÝ, Vlastimil. Z dějin obrozeneckých knihoven v NovéPace :  
Studijní materiály k dějinám knihoven. Hradec Králové : Krajská knihovna 
v Hradci Králové, 1967. 70 s.

10. KOČÍ, Josef. Naše národní obrození. Praha : SNPL, 1960. 251 s.

11. MACURA, Vladimír. Znamení zrodu : české národní obrození jako kulturní typ.  
2., rozš. vyd. Jinočany : H & H, 1995. 264 s.

12. PETRÁŇ, Josef. Počátky českého národního obrození : společnost a kultura v  
70.-90. letech 18. stol. 1. vyd. Praha : Academia, 1990. 321 s.

13. POCH, Josef. Z kulturních dějin národního obrození : knihovna J.A. Seydla. 
vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1954. 74 s., 8 s. obr. příl. 

59



14. RAK, Petr. Knihovny na Chomutovsku : šest kapitol z jejich historie i  
současnosti. Ústí nad Labem : Albis International, 2004. 257 s. ISBN 80-86067-
93-9.

15. Sto let veřejného knihovnictví v Kutné Hoře : 1848 – 1948. Kutná Hora : 
Štětkova městská veřejná knihovna, 1949. 34 s.

16. SUCHÁ, Pavla. Čtenářská společnost v Radnicích 1818-1968 : historie prvního 
čtenářského spolku v Čechách. Rokycany : Okresní knihovna Rokycany, [1968]. 
27 s.

17. ŠINDELÁŘ, Karel. Dějiny knihoven v českých zemích do roku 1918. Praha : 
Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 131 s. 

18. THON, Jan. Knihovníci a knihomilové. 1. vyd. Praha : Václav Petr, 1947. 137 s.

19. THON, Jan. Lidové knihovnictví jako součást národní tradice. Praha : Kruh 
zaměstnanců Ústřední knihovny hl.m. Prahy, 1946. 30 s. 

20. THON, Jan. Osvětou k svobodě : Kniha o českých čtenářích. 
Praha : Aventinum, 1948. 260 s., 16 s. obr. příloh.

21. VOLF, Josef. Dějiny veřejných půjčoven knih ve Čechách do roku 1848. Praha : 
Obec pražská, 1931. 64 s.

Časopisecké články

22. Česká včela : časopis pro vzájemné vzdělání i pro slušnou zábavu. 1939, roč. 6, 
č. 2, s. 8.

23. EDERER, A. Knihovnická kultura v revolučním roku 1848. Knihovna. 1948, 
roč. 3, č. 1, s. 1-4.

24. EDERER, A. Knihovnická kultura v revolučním roku 1848. Knihovna. 1948, 
roč. 3, č. 2, s. 37-39.

25. HOCHMANN, Josef. Něco o čtení kněh a o společních bibliotékách. 
Kwěty : národnj zábawnjk pro Čechy, Morawany a Slowáky. 1839, roč. 6, č. 41, 
s. 326-328.

26. Kwěty : národnj zábawnjk pro Čechy, Morawany a Slowáky. 1843, roč. 10, č. 
69, s. 278.

27. Kwěty : národnj zábawnjk pro Čechy, Morawany a Slowáky. 1845, roč. 12, č. 
19, s. 76.

28. Kwěty : národnj zábawnjk pro Čechy, Morawany a Slowáky. 1846, roč. 13, č. 5, 
s. 18.

60



29. MRÁZOVÁ, Jiřina. První česká veřejná knihovna na Kroměřížsku. Týdeník  
Kroměřížska. 1999, roč. 10, č. 5, s. 5.

30. Na dorozuměou. Kwěty : národnj zábawnjk pro Čechy, Morawany a Slowáky. 
1846, roč. 13, č. 11, s. 44.

31. PSOTOVÁ, Gabriela. 150. výročí založení knihovny v Kutné Hoře. Zpravodaj  
knihoven středních Čech. 1998, roč. 8, č. 2-3, s. 27-28. 

32. Světozor : obrázkový týdenník. 1870, roč. 4, č. 41, s. 147.

33. Světozor : obrázkový týdenník. 1870, roč. 4, č. 16, s. 45.

34. Světozor : obrázkový týdenník. 1870, roč. 4, č. 51, s. 189.

35. ŠTROBACH, A. Dvě pojednání o vzdělání řemeslníků. Časopis českého 
museum. 1836, roč. 10, č. 3-4, s. 351-356.

36. SEDLÁČEK, Vojtěch. Povzbuzení vlastenců. Kraméryusowy cýsařské 
králowské wlastenské nowiny. 1818, č. 38, s. 149-151.

37. VOLF, Josef. České knihovny lidové do roku 1848. Česká osvěta. 1911, roč. 7, 
č. 1-8, 10, s. 3-11, 37-43, 69-76, 102-108, 138-148, 168-175, 201-206, 235-240, 
275-279.

38. ŽÍTEK, V. A. Slavnost při školním zkoušení dítek Zlonických. Čechoslaw 
: národnj časopis k užitku a kratochwjli. 1820, roč. 1, č. 35, s. 274-276.

Články ve sbornících

39. HANZAL, Josef. Vzdělanost a lidová osvěta v počátcích národního obrození. In 
KŘÍŽEK, Jurij (red.). In KŘÍŽEK, Jurij. Sborník historický. [sv.] 18. Praha : 
Academia, 1971, s. 39-69.

40. KVĚTENSKÝ, Vlastimil. Z dějin obrozenecké knihovny v České Skalici. In 
KVĚTENSKÝ, Vlastimil [red.]. Práce Musea v Hradci Králové.     Série B,     Vědy   
společenské. Havlíčkův Brod : Východočeské nakladatelství, 1964. s. 3-45.

Šedá literatura

41. BRADOVÁ, Andrea. Místní lidové knihovny okresu Rokycany : počátky, vývoj,  
trendy v dobrovolném knihovnictví na Rokycansku. Praha, 2001. 138 s. 
Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav 
informačních studií a knihovnictví.

42. KULIŠŤÁKOVÁ, Radomila. Vývoj lidového knihovnictví na Kroměřížsku. 
Praha, 1981. 67 s., 27 s. příl. Diplomová práce (Mgr.). Diplomová práce (Mgr.). 

61

javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/SU626RR4TEIBCS12TMNGNGBG2EBD8VQBY2DK51ER9H2BE1IEDL-04921?func=service&doc_number=000483291&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/SU626RR4TEIBCS12TMNGNGBG2EBD8VQBY2DK51ER9H2BE1IEDL-04921?func=service&doc_number=000483291&line_number=0012&service_type=TAG%22);


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra vědeckých informací a 
knihovnictví.

43. NEUBAUEROVÁ, Marie. Historie čtenářských spolků v regionu Žďár nad 
Sázavou. Praha, 1992. 145 s., 44 s. příl. . Diplomová práce (Mgr.). Univerzita 
Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví..

44. PIVOŇKOVÁ, Alexandra. Počátky lidových knihoven ve středních Čechách a 
jejich podíl na kulturním životě venkova. Praha, 1979. 93 s. Diplomová práce 
(Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra vědeckých 

45. SUCHÁ, Pavla. Z minulosti veřejných knihoven na Plzeňsku. Praha, 1967. 162 s. 
Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Fakulta osvěty a 
novinářství, Katedra knihovnictví a vědeckých informací.

Bibliografie

46. KVĚTENSKÝ, Vlastimil. Knihovny a knihovnictví 1818-1848 :     bibliografie   
zpráv a článků z obrozenských novin, časopisů a almanachů. Hradec 
Králové : Státní vědecká knihovna Hradec Králové, 1966. 186 s.

62

javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/6E3UE41U7S2LEKT6QQR2LPIHVY7GE8YM18IVJA1TSDU9NU379E-64106?func=service&doc_number=000197798&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/6E3UE41U7S2LEKT6QQR2LPIHVY7GE8YM18IVJA1TSDU9NU379E-64106?func=service&doc_number=000197798&line_number=0009&service_type=TAG%22);


Evidence výpůjček

Prohlášení:

Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, 

že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury.

V Pečkách, 29.4.2009

Aneta Plzáková

Jméno Katedra / Pracoviště Datum Podpis

63


	 Projev J. B. Mencla dle: VOLF, Josef. České knihovny lidové do roku 1848. Česká osvěta. 1911, roč. 7, č. 1, s. 8.
	PŘEDMLUVA
	1. ÚVOD
	2. HISTORICKO-POLITICKÁ SITUACE V HABSBURSKÉ MONARCHII JAKO HLAVNÍ ČINITEL ČESKÉHO NÁRODNĚ UVĚDOMOVACÍHO PROCESU
	3.  PŘEDPOKLADY ZRODU PRVNÍCH ČESKÝCH LIDOVÝCH KNIHOVEN A JEJICH TYPY
	4. VEŘEJNÉ PŮJČOVNY KNIH A JEJICH VZTAH K LIDOVĚ OSVĚTOVÉ ČINNOSTI
	5. VZNIK, VÝVOJ A CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ČESKÝCH KNIHOVEN SUPLUJÍCÍCH FUNKCI KNIHOVEN LIDOVÝCH
	6. PRVNÍ ČESKÉ VEŘEJNÉ KNIHOVNY
	7. TEORETICKÁ PRÁCE A NÁMĚTY VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ V OBLASTI ČESKÉHO LIDOVÉHO KNIHOVNICTVÍ 
	8. NASTÍNĚNÍ DALŠÍHO VÝVOJE ČESKÉHO LIDOVÉHO KNIHOVNICTVÍ NA POZADÍ HISTORICKÝCH UDÁLOSTÍ  2. POLOVINY 19. STOLETÍ
	9. ZÁVĚR

