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Abstrakt 

Cílem práce je popsat Americký klub dam, jeho vznik, vývoj a činnost. 

Zvláštní důraz je kladen na významné členky, které se věnovaly výchovně-

vzdělávací činnosti. Pro ucelený pohled jsou také zmíněny možnosti 

vzdělávání žen a některé z dalších významných ženských spolků.  



 
Abstract 

 

The aim of this thesis is to describe American Lady Club, its origin, 

development and activities. A particular importace is placed on description 

of significant members of this club who devoted themselves to educational 

activity. For a comprehensive view the possibilities of education of women 

are mentioned as well as some of the other important female clubs. 
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Úvod  

 

Hnutí českých žen a jejich snaha o emancipaci v 19. století patří mezi 

nejzajímavější etapy našich dějin. V minulosti byla žena podřízena muži, 

neměla volební právo a společnost od ní ani neočekávala jinou funkci než 

roli matky a manželky. Cílem mladých dívek nebylo vzdělání či samostatné 

ekonomické uplatnění, ale především vhodný sňatek, který by ji do 

budoucna zabezpečil. Pohled na ženu se ale v 19. století mění, rozvíjejí se 

ženské spolky a školy, žena se začíná uplatňovat ve veřejném a 

společenském životě, dostává se jí poměrně kvalitního vzdělání a začíná 

působit v oblastech, které dříve patřily výhradně mužům. Na počátku 

ženského vzdělání hrály významnou roli ženské spolky, které sdružovaly 

ženy toužící mimo jiné po vzdělání a aktivním a smysluplném trávení 

volného času.  

V této práci si kladu za cíl zmapovat jeden z nejvýznamnějším 

ženským spolků v našich dějinách – Americký klub dam, který vznikl pod 

záštitou Vojty Náprstka, českého vlastence a mecenáše, a osvětlit jeho 

vztah k vývoji ženské emancipace. Dále uvedu nejen známější 

protagonistky Amerického klubu dam, ale představím i méně známé 

osobnosti tohoto spolku. 

 V práci budu usilovat o vhled do doby rozvoje ženské emancipace a 

vzniku ženských spolků. Na začátku se budu dotýkat otázky vzdělávání žen, 

potažmo vzdělávání dívek a učitelek, které bylo obzvlášť důležité pro další 

vývoj národa. Dále se pokusím vystihnout vznik a vývoj ženských spolků, 

přičemž se zaměřím na spolky, které se výraznou aktivitou zapsaly do dějin 

ženského hnutí a především vzdělání. Největší část věnuji Americkému 

klubu dam, spolku, který byl společenským a kulturním střediskem, místem, 

kde se formovaly názory na postavení žen a kde dámy nacházely přátelství, 

útěchu, možnost vzdělání či aktivní, převážně charitativní, náplň volného 
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času. V závěru se zaměřím na vybrané členky Amerického klubu dam, které 

se kromě činnosti v klubu aktivně věnovaly výchovně-vzdělávací práci. 

 Při tvorbě diplomové práce budu nejen vycházet z odborné literatury 

zabývající se ženským hnutím, vzděláváním a ženskými spolky, ale 

potřebné informace budu také čerpat ze sbírky Slavín, která se nalézá 

v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského, a která 

mimo jiné obsahuje různorodou řadu dokumentů, fotografií, rukopisných i 

publikovaných prací a osobní korespondenci pedagogických osobností. 

V průběhu psaní práce budu rovněž spolupracovat s historičkou PhDr. 

Milenou Seckou, CSc., vedoucí knihovny Náprstkova muzea a současnou 

předsedkyní Amerického klubu dam. 
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1. Vzdělávání žen 

 

1.1. Vzdělávání dívek 

Po celé 19. století vzdělávání dívek výrazně zaostávalo za 

vzděláváním chlapců a v jeho první polovině bylo buď spojeno 

s vlasteneckou snahou soukromé osoby nebo s určitým církevním řádem. 

Cílem vzdělávání děvčat nebylo nabýt vědomosti a vzdělání, ale naučit 

dívky řídit domácnost, pečovat o dům, děti a manžela. V měšťanské rodině 

platilo, že za výchovu dcery je zodpovědná matka, která může dceři 

poskytnout soukromého vychovatele nebo výchovu v soukromých 

penzionátech a na církevních či soukromých školách. Ale zásada, že dívka 

z finančně zajištěné rodiny nemá důvod studovat, bohatou měšťanskou 

společnost podstatně ovlivňovala. Závislost na rodičích byla po sňatku 

převedena na manžela a pokud se dívka neprovdala, zůstala u bratra či 

jiného příbuzného. Aby neprovdaná žena mohla být samostatnou 

ekonomickou jednotkou a mohla mít přístup k vykonávání povolání, bylo 

zapotřebí založení odborných dívčích škol.1 

Jednou z prvních výrazných osobností, které působily na poli 

ženského vzdělávání byl Karel Slavoj Amerling, pedagog, spisovatel, lékař, 

který v roce 1842 založil vzdělávací ústav Budeč, kde o rok později vzniklo i 

dívčí oddělení. Dívky ve věku od 5 do 18 let, které tento první oficiální 

soukromý dívčí ústav navštěvovaly, se vzdělávaly pod vedením učitelky a 

spisovatelky Bohuslavy Rajské, která si v roce 1843 otevřela soukromý 

dívčí ústav ve Vodičkově ulici v Praze. I když Amerlingova škola neměla 

dlouhé trvání a „jediná stopa, která v paměti Pražanů po kolosálním tom 

podniku se zachovala, byla, že prostý lid zval ten dům ještě dlouho toliko 

                                                 
1 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: Dívčí vzdělávání a ženské 

spolky v Praze v 19. století. Praha: Libri, Slon, 2005, s. 25, 26, 37. 
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domem těch nových bláznů“2, jak napsal český vlastenec, spisovatel, a 

politik Josef Václav Frič, osobnost Amerlinga se stala určitým symbolem 

ženských emancipačních a vzdělávacích snah té doby.3 

V březnu roku 1848 bylo Ferdinandem I. rozhodnuto zřídit v Praze 

chlapeckou Hlavní školu a školu dívčí, přičemž výuka začala už v říjnu 

téhož roku. Dívčí vyučování mělo méně hodin a navíc bylo výrazně 

zaměřeno na ženské práce.4 Avšak ve 2. polovině 19. století se dívčí 

vzdělání rozvíjí: budují se na školách dívčí třídy, vznikají dívčí spolkové 

školy, odborné průmyslové nebo hospodyňské školy a také školy pro vyšší 

všeobecné vzdělávání dívek.  

 

Na všeobecné vzdělávání dívek se zaměřovala soukromá Vyšší dívčí 

škola, „dívky ve Vyšší dívčí škole se mají toliko naučiti dobře mluviti 

německy, šíti vkusně šaty své a pohybovati se obratně a uhlazeně v tak 

zvaných vyšších společnostech.“5 Škola byla otevřena v září 1863, kdy se 

přihlásilo devadesát tři dívek ve věku od 11 do 13 let, které musely před 

zahájením výuky zaplatit školné. Vyučovalo se náboženství, čtení, český, 

německý a francouzský jazyk, zeměpis, dějepis, matematika, fyzika a 

chemie, psaní, zpěv, vychovatelství, kreslení a ruční práce. Postupně 

                                                 
2
 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: Dívčí vzdělávání a ženské 

spolky v Praze v 19. století. Praha: Libri, Slon, 2005, s. 12. 

3
 NEUDORFLOVÁ, Marie. České ženy v 19. století: Úsilí a sny, úspěchy i zklamání na 

cestě k emancipaci. Praha: Janua, 1999, s. 22. 

PÁNKOVÁ, Markéta. Vzdělání dívek v Čechách. Praha: Pedagogické muzeum J. A. 

Komenského, 2008, s. 11. 

4
 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: Dívčí vzdělávání a ženské 

spolky v Praze v 19. století. Praha: Libri, Slon, 2005, s. 28 – 30. 

5
 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: Dívčí vzdělávání a ženské 

spolky v Praze v 19. století. Praha: Libri, Slon, 2005, s. 64.  
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docházelo k reorganizaci školy a přidávání dalších předmětů jako 

zdravovědy, estetiky a nepovinného tělocviku. Právě zdravověda a 

vychovatelství bylo ženami vnímáno jako velice podstatné, protože osvojení 

si této oblasti mohlo zajistit lepší péči o ženy a děti.6 Zakládající listinu 

získala škola roku 1887, v ní byl stanoven cíl školy: „Účelem této vyšší dívčí 

školy jest, aby nepouštějíc se zřetele povolání ženského pohlaví 

v domácnosti, v rodině, ve společnosti národní, odrostlejší ženské mládeži 

českoslovanské, která poměry svými k tomu jest vedena, učbou a 

vychováním podala té míry vzdělání vyššího, které se vyhledává pro 

společenské vrstvy vzdělanějšími.“7 Cílem tedy bylo podat dívkám vhodné 

vzdělání přiměřeného rozsahu a vytvořit v nich vztah k rodinnému životu. 

 

V 2. polovině 19. století mohly tedy žákyně po ukončení obecné 

(farní) školy bezplatně navštěvovat průmyslovou školu Spolku sv. Ludmily, 

městem spravovanou Městskou průmyslovou školu nebo Vyšší dívčí školu, 

dále si mohly vybírat z různých spolkových škol nebo soukromých dívčích 

ústavů; odborné vzdělání dívky získaly např. ve škole Ženského výrobního 

spolku českého nebo v učitelských ústavech. Jako vrchol dívčího 

vzdělávání je bezesporu studium na dívčím gymnáziu Minerva založeném 

v roce 1890.8 „V 70. a 80. letech byly dívčí školy zakládány hlavně zásluhou 

Ženského výrobního spolku a spolku Vesna. Byly to jednoleté až tříleté dívčí 

průmyslové a obchodní školy v Praze, v Brně a v jiných městech. […] Na 

přelomu století měly Čechy kolem dvaceti průmyslových a obchodních škol, 

Morava jen několik, protože německá většina na moravském sněmu 

                                                 
6
 PÁNKOVÁ, Markéta. Vzdělání dívek v Čechách. Praha: Pedagogické muzeum J. A. 

Komenského, 2008, s. 16. 

7
 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: Dívčí vzdělávání a ženské 

spolky v Praze v 19. století. Praha: Libri, Slon, 2005, s. 50.  

8
 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: Dívčí vzdělávání a ženské 

spolky v Praze v 19. století. Praha: Libri, Slon, 2005, s. 38. 
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nechtěla zakládání těchto škol povolovat a čeští politikové je nedokázali na 

moravském sněmu prosadit. Tyto školy navštěvovalo celkem několik tisíc 

dívek. V r. 1905 uveřejnil tisk zprávu, že podle statistických údajů (metoda 

nebyla specifikována) dostaly dvě třetiny absolventek dívčích odborných 

škol zaměstnání přibližně ve svém oboru a necelá třetina dívek zůstala buď 

doma, anebo se provdala. Absolventky byly sledovány do pěti let po 

ukončení studia.“9 V druhé polovině 90. let byly po úspěchu gymnázia 

Minervy založeny podobně akademicky stavěné dívčí školy, do konce století 

jich devět vzniklo v Čechách a na Moravě. 

 

1.2. Vzdělávání učitelek 

V první polovině 19. století začaly na soukromých školách působit 

jako učitelky manželky učitelů, které byly připuštěny k výuce ručních prací. 

Od roku 1869 mohly na dívčích školách a v nižších třídách smíšených a 

chlapeckých škol vyučovat i ženy, s čímž souvisí i změny ve výuce učitelů a 

učitelek. První ženy – učitelky, které mohly vést výuku ručních prací, musely 

složit zkoušku u vrchního dozorce a představené Týnské dívčí školy. V roce 

1842 byl zaveden devítiměsíční přípravný kurz, tzv. preparandium, pro 

vzdělávání učitelek. Tato výuka budoucích učitelek ale zanikla už 

následujícího roku, kdy vznikly dvouleté učitelské ústavy v Praze, Českých 

Budějovicích, Litoměřicích a Hradci Králové. V roce 1869 byl v Praze 

založen Ústav ku vzdělávání učitelek, jehož studium trvalo 4 roky. Poté 

začaly postupně vznikat vzdělávací ústavy pro učitelky i v dalších městech, 

přičemž častým zřizovatelem ženských učitelských ústavů byla církev. Na 

těchto školách se neplatilo školné a navíc umožnilo žákyním do budoucna 

jistou ekonomickou samostatnost, i když platy učitelek byly nižší než platy 

                                                 
9
 NEUDORFLOVÁ, Marie. České ženy v 19. století: Úsilí a sny, úspěchy i zklamání na 

cestě k emancipaci. Praha: Janua, 1999, s. 116. 
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učitelů. V roce 1874 vznikl první profesionální český ženský spolek – Spolek 

pražských učitelek.10 

 

Učitelky (vyjma učitelek ručních prací) byly nuceny dodržovat celibát, 

protože v dané době převládal názor, že by vyučovací činnost učitelky byla 

ovlivněna rodinnými starostmi. Dalších důvodů pro celibát bylo několik: 

existovala myšlenka, že žena potřebuje ochranu proti mužům, navíc by 

muži mohli o ženy usilovat pouze z důvodu jejich vydělaných peněz. Dalším 

důvodem bylo, že učitelky mají jít svým žákyním příkladem a tehdy se 

sňatek ani mateřství neslučovaly s poctivostí a bezúhonností ženy. Jinou 

argumentací byl dlouhodobě zastávaný názor, že žena není vůbec schopna 

zvládnout učitelské povolání a k tomu vlastní rodinu. Česká učitelka 

Bohuslava Rajská napsala v prosinci 1843 svému příteli Karlu Slavoji 

Amerlingovi, řediteli prvního učitelského ústavu: „Znáte mne i víte, že bez 

působení vlasteneckého žiti nemohu, ani nechci; i uznáte rovněž, že ústav 

můj, má-li býti veden tím duchem i směrem, jak bych já sobě přála, veškeré 

mé síly vyžaduje a všechny mé myšlenky a touhy jedině k jeho prospěchu 

se soustřediti a směřovati musí. […] Není to hračkou býti vychovatelkou. 

Hluboce a vřele to cítím, že jí býti chci a že jí býti mohu. […] Mám-li však 

ony povinnosti velké, rozsáhlé a tak vysoce důležité jak doufám pro 

budoucnost naší vlasti platně vykonávati, nemohu: – nesmím jiné povinnosti 

na sebe mimo tyto vzíti. Vy znáte povinnosti ženy – manželky, i já je znám. 

Jsou mi tuze svatými a příliš drahými, než bych se povážila jim jen čtvrtinu, 

snad osminu sil svých obětovati. Dívka v mém postavení může býti buď 

pravou a celou ženou, buď představenou ústavu.“11 Od 80. let se ale začaly 

                                                 
10

 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: Dívčí vzdělávání a ženské 

spolky v Praze v 19. století. Praha: Libri, Slon, 2005, s. 32, 33. 

11
 Z let probuzení: Paměti a korespondence Bohuslavy Rajské z let 1839-1844 [online]. 

Praha: Městská knihovna v Praze, 2011, s. 86-87 [cit. 2012-02-01]. Dostupné z WWW: 

<http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/57/86/67/z_let_probuzeni.pdf> 
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projevovat protesty proti tomuto nemodernímu a zastaralému zákonu.12 Na 

obranu zájmů učitelek byl založen Ústřední spolek učitelek, ve kterém 

působila řada osobností, z nichž nejznámější byla Františka Plamínková, 

která usilovala o zrušení celibátu a volební právo žen. 

První ředitel Vyšší dívčí školy Vilém Gabler považoval za velice 

důležitou roli třídní učitelky. V dopise Marii Riegrové-Palacké píše: „Naše 

třídní učitelky mají co hlavní úlohu na starosti vedení svých žaček, udržení 

potřebné kázně a náležitého pořádku, jsou tedy především 

vychovatelkami…Třídní učitelky vyučují u nás ženským pracem a 

francouzskému jazyku. Každá z nich měla by tedy býti ne toliko dobrou 

vychovatelkou, ale i dobrou učitelkou ženských prací a jazyka 

francouzského. Není radno to vše najíti pohromadě, a konečně nezbývá 

nám než dobré třídní učitelky s náležitou trpělivostí si vypěstovati.“13 
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2. Spolková činnost v 2. polovině 19. století 

 

2.1. Vývoj spolkové činnosti 2. poloviny 19. století 

 Do šedesátých let 19. století bylo pro měšťanskou společnosti 

zvykem pořádat společenské návštěvy, které měly přesně stanovená 

pravidla, jako byly např. doba a témata společenských setkání. Tyto tzv. 

„dýchánky“, pořádané např. Riegrovými či Vojtou Náprstkem, u kterých 

nechybělo ani pohoštění, měly blízko k oblíbeným literárním a hudebním 

salónům. Právě tato salónní posezení a dýchánky hrály důležitou roli pro 

ženy, které zde převzaly roli hostitelky; navíc témata schůzek byla blízká 

ženám a poskytovala jim příležitost k recitačním či hudebním vystoupení. 

České ženy měly navíc obrovskou výhodu v podpoře mnohých vzdělaných 

mužů, které jejich emancipační snahy hojně podporovali.14  

 

O nejstarším ženském spolku u nás, který byl založen v roce 1813 a 

jmenoval se Jednota paní a dívek ku podporování ženské umělosti, se 

zmiňuje Jungmann.15 V roce 1848 se utvořil první historicky doložený spolek 

Sestry Slovanské čili Spolek Slovanek, který vznikl v návaznosti na známý 

salón rodiny advokáta Josefa Václava Friče, kde už od roku 1837 probíhaly 

první naučné přednášky pro ženy. Osobností tohoto spolku se stala 

Honorata Zapová, která se kromě své role jednatelky spolku, věnovala 

spisovatelské a pedagogické činnosti. Spolek, jehož doklady o činnosti jsou 

jen velice málo dochovány, neměl příliš dlouhé trvání. Jeho členkami se po 

dobu existence spolku stalo 56 žen, na seznamu členek se vyskytuje také 

                                                 
14

 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: Dívčí vzdělávání a ženské 

spolky v Praze v 19. století. Praha: Libri, Slon, 2005, s. 53, 54. 
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jméno Johanny Rottové, která je na veřejnosti spíše známá jako 

spisovatelka Karolina Světlá. Mezi další osobnosti, které se aktivně podílely 

na vzniku této organizace patří Johanna Fričová, manželka Josefa Václava 

Friče a zároveň sestra Bohuslavy Rajské, nebo Svatava Amerlingová, 

manželka zmíněného Karla Slavoje Amerlinga. Hlavním cílem spolku bylo 

založit českou školu pro chudé dívky v Praze, ale nedostatek financí, 

podpory veřejnosti a zajisté i nedostatek zkušeností vedlo k jeho 

neúspěchu.16 

 

Ovšem druhá polovina 19. století byla doba rozmachu ženských 

spolků. Rozvoj vzdělávacích ženských spolků je patrný od 60. let 19. století, 

kdy se mnohá společenská setkávání přeměnila ve skutečné spolky. 

Zpočátku byly spolky propojeny společnými cíly a mnohými vůdčími 

osobnostmi, které se zapojovaly do aktivního spolkového života. Příkladem 

může být Věnceslava Lužická-Srbová, která byla členkou Spolku sv. 

Ludmily, Amerického klubu dam, Tělocvičeného spolku paní a dívek 

pražských, spolku Domácnost aj. Vzájemná lidská provázanost, 

příbuzenské vztahy mezi členkami, stejné emancipační snahy a tématika 

zmírňovaly soupeření mezi spolky navzájem. Přesto určité konflikty a 

názorové diferenciace můžeme vidět mezi jednotlivými spolky navzájem, ale 

také i uvnitř spolku samotného, kde docházelo ke konfliktům například ve 

snaze získat vedoucí postavení ve spolku. Např. Eliška Krásnohorská se 

nedočkala podpory své přítelkyně Karoliny Světlé při zakládání dívčího 

gymnázia, Věnceslava Lužická-Srbová měla osobní spory s Eliškou 

Krásnohorskou i Karolinou Světlou. Lužické byl často s posměchem 

připomínán její vesnický mimopražský původ a neznalost místních, tedy 

                                                 
16

 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: Dívčí vzdělávání a ženské 

spolky v Praze v 19. století. Praha: Libri, Slon, 2005, s. 24.  

NEUDORFLOVÁ, Marie. České ženy v 19. století: Úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě 

k emancipaci. Praha: Janua, 1999, s. 24, 36. 



19 

 

pražských, poměrů.17 Přesto můžeme říci, že soukromé konflikty výrazně 

nenarušovaly aktivity spolků a ve vzájemných vztazích převažovaly 

spolkové a národní či vlastenecké zájmy. 

 

Častými angažovanými a aktivními členkami byly Karolina Světlá, 

Věnceslava Lužická-Srbová, Eliška Krásnohorská, Sofie Podlipská, Josefa 

Náprstková; později k nim přibyly např. Marie Červinková-Riegrová, Teréza 

Nováková nebo Anna Podlipná.18 Právě spisovatelky a redaktorky časopisů 

byly ty hlavní osobnosti, které v rámci své tvorby ukazovaly tehdejší život a 

českou společnost.  

V rámci spolků byly organizovány mnohé kurzy, přednášky, byly 

předkládány informace k charitativní, výchovné a vzdělávací oblasti, byly 

zakládány školy a to nejdůležitější - rozvíjela se ženská samostatnost a 

vzdělanost. Spolky usilovaly o podporu chudých a neúplných rodin, také 

hledaly práci pro chudé ženy a dívky. Právě charitativní činnost byla často 

členkami vyzdvihována jako jeden z primárních cílů spolků. Byl kladen 

důraz na zlepšení dívčího vzdělání a také na vlasteneckou práci. „V 

pozdějších letech, zejména v posledním desetiletí 19. století, se ženské 

hnutí už výrazněji diferencovalo, objevovaly se nové požadavky, nejčastěji 

související s přístupem k vyššímu vzdělání a později také s bojem za 

politickou rovnoprávnost, zároveň dochází k logické generační výměně.“19 
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Členství ve spolcích bylo významnou záležitostí, umožnilo rozšiřovat 

společenské kontakty a vlastní nabyté vědomosti. Být členkou spolkového 

klubu bylo módou a prestižní věcí. Důležitým faktem, zda bude žena do 

spolku přijata nebo ne, hrálo příbuzenství žen k veřejně známým osobám a 

finančně zajištěným nebo politicky angažovaným mužům. To vše vedlo 

k roztříštěnosti ženské populace, kdy těžce manuálně pracující ženy neměly 

již ve svém krátkém volném čase zájem podílet se na spolkovém životě a 

jeho emancipačních snahách; ženy dělnice se tak staly pouze předmětem 

zájmu měšťanských spolků. Od osmdesátých let proto začaly vznikat 

ženské odbory jako součást mužských dělnických spolků. Navíc v tomto 

desetiletí vznikaly hospodyňské školy, které byly určeny pro odborné 

vzdělávání rolnických dívek.20 

 

Je třeba také ale zdůraznit, že ženské emancipační snahy a 

zakládání spolků se potýkalo s řadou problémů a kritik, např. „ještě 

v polovině sedmdesátých let 19. století se v novinách objevují poměrně 

radikální soudy nad ženskou touhou po vzdělávání: „Ženská patří do 

kuchyně a ne do školy; nejlépe pak jest, mlčí – li tu i tam. Žena umí vnímati, 

napodobovati, pořádati, ale vynalézati a tvořiti nedovede.“21 Byly to hlavně 

výrazné ženské osobnosti, které se setkaly s osobní nepříjemnou kritikou, 

např. Eliška Krásnohorská se  setkala s řadou negativních připomínek kvůli 

založením dívčího gymnázia Minervy. „Učitel státního ústavu pro vzdělávání 

učitelek Hrys,- potkav mě na nábřeží, zastavil mě, a zvedaje ruku […] věštil 

mně: „Bůh vás bude trestati za hřích proti zákonům jeho odvěkým!“ – A 

ctihodná, dobrodrušná, obstarožná paní Pervolfová, matka varšavského 

profesora a dvou vážených pražských učitelek […] mi řekla: „Musím vás 
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napomenouti, slečno! Měla jsem vás za dobrosrdečnou, spravedlivou, za 

přítelkyni učitelek, ale teď když jste si k hanbě a škodě učitelek vymyslela tu 

čertovinu, přivoláte na sebe trest a Bůh vás musí trestat, i budete 

potrestána, dočkáme se toho, však uvidíte!“22 Stejně tak Karolina Světlá se 

setkala s ostrou kritikou svých snah, František Ladislav Rieger, člen 

městské rady její aktivity odbyl: „Ale milostpaní, ten váš manžel musí být 

nějaký zlý, šťastně provdané ženy se o tu emancipaci nestarají.“23 K tomu 

navíc byly často připomínány a kritizovány nedokonalosti v ženské 

emancipaci. Problémy a nedostatky českého ženského hnutí ke konci 19. 

století shrnuje článek Antonína Hajna „K charakteristice ženského hnutí u 

nás“, který byl otištěn  v časopise Ženský obzor roku 1896. „Podívejme se 

na ženské hnutí v našem národě. Není jednotné, jako není zcela jednotné 

ani u druhých národností, ale naproti těmto má dva nedostatky. První: 

ženské hnutí v našich kruzích občanských nemá onoho sociálního 

zabarvení, a druhý ten nedostatek, že mezi tímto ženským hnutím a 

dělnickým, „proletářským“ hnutím žen u nás je přímo propast neznalostí, 

nedůvěry a cizoty. Ženské hnutí je u nás rozštěpeno na dvě ramena na 

sobě zcela nezávislá, ale co horšího, mezi sebou bez jakékoliv spojitosti, 

bez jakékoliv snahy po součinnosti ve společných věcech, ano bez 

jakéhokoli vědomí, že existují zde takovéto společné věci. Na jedné straně 

stojí u nás „občanské“ hnutí ženské, na straně druhé „proletářské“ – aniž lze 

u nás mluviti jako o dvou stranách jedné a téže věci, nýbrž jako o dvou 

různých o sobě stojících faktech.“24 Další problém, se kterým se musely 

vlastenky vyrovnat byl konfliktní vztah k názorově odlišné starší generaci, 
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která emancipační snahy viděla s nedůvěrou a obavami. Řada členek klubů 

se potýkala s nesouhlasem rodičů k jejich spolkovým aktivitám, také Eliška 

Krásnohorská popisuje obavy své matky v šedesátých letech 19. století: 

„Ubohá, dobrá má matička nevěděla si rady. Zdálo se jí, že někdo chce 

z náručí pečlivé její lásky vyrvati dítě, které její ochrany musí propadnouti 

neblahému víru a zmatku. […] Nemohla zapomenouti aspoň mně, že v sobě 

nosím povážlivé touhy, kterých můj domov nesplňoval, a každá ta nadšená 

naše zvěst o podivuhodných novotách působila na ni, jako bychom po nich 

stůj co stůj bažily a si stýskaly, že nemůžeme užívat výhod jejich. Lekala se 

jich jako živlu nepřátelského, který ohrožoval naši spokojenost, podrýval náš 

klid a mír, náš skromný a střízlivý názor na život, slovem podmínky našeho 

štěstí.“25 

V době rozvoje ženských vzdělávacích spolků, v 60. letech 19. 

století, měla významnou pozici Praha, kde se ženská spolková činnost 

začala organizovat, byl to např. Spolek sv. Ludmily, Americký klub dam a 

Tělocvičný spolek paní a dívek pražských. Na Moravě si významné 

postavení udržel spolek Vesna. K rozvoji spolků přispěl i český tisk, jako 

byly Národní noviny, Národní listy, Svoboda, Posel z Prahy a další 

periodika, které informovaly veřejnost o aktivitách a činnostech spolků a 

škol. 

 

2.2. Spolek sv. Ludmily 

Spolek sv. Ludmily vznikl roku 1851 a do vzniku Amerického klubu 

dam byl jediným ženským spolkem. V jeho čele stála hraběnka Kristina 

Schӧnbornová, která aktivitu spolku viděla především v podpoře vdov, 

kterých z důvodů uzavírání manželství se zajištěnými (a tedy zpravidla i 
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staršími) muži, bylo velké množství.26 Účel spolku byl vyzmezen takto: „1. 

Podporovati vdovy a sirotky, které ač v Praze po celý svůj věk žijí a pracují, 

žádného domácího práva v Praze nemají. 2. Vydržování a podporování 

vdov a sirotků. 3. Zaopatřování šití neb jiného zaměstnání, popřípadě i 

služby. 4. Peněžité podpory k činži, k vyplacení zástav aj. 5. Sbírání 

příspěvků a darů četných dobrodinců spolku.“27 

Aktivní činnost spolku nastala především v šedesátých letech 19. 

století, kdy se do Spolku sv. Ludmily dostala další vůdčí osobnost, jíž 

bezesporu byla dcera Františka Palackého Marie Riegrová-Palacká, 

manželka Františka Ladislava Riegra, která se snažila prosazovat myšlenku 

odborného vzdělání dívek a žen jako ochranu před chudobou a která se 

stala roku 1865 jednatelkou spolku. Její aktivní činnost přispěla k výrazné 

přeměně spolku. Sekretářka spolku Věnceslava Lužická-Srbová napsala 

„paní Riegrová přistoupila ke spolku a vyplašila starší členky z jejich klidu a 

otřásla důkladně jeho kmenem.“28 Také díky její činnosti vznikl v Praze fond 

pro chudé a opuštěné šestinedělky a jejich kojence a v roce 1862 byla 

založena první dětská opatrovna pro předškolní děti. Navíc díky jejímu 

odhodlání vznikl na začátku 80. let systém dětských jeslí pro novorozené 

děti z chudých rodin. I když jesle byly nakonec zrušeny, Marie Riegrová-

Palacká se zasloužila o to, aby se chudým dětem rozdávalo alespoň jídlo. 
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Hlavním posláním spolku byla péče o chudé rodiny, podpora vdov s dětmi, 

zajištění práce chudým ženám a pro chudé dívky výuky pletení a šití.29  

 

Členové Spolku svaté Ludmily zřídili při spolku Průmyslovou školu, 

která zahájila výuku 8. května 1865. Na založení dívčí školy se výrazně 

podílela Marie Riegrová-Palacká, která se snažila vybudovat školu, ve které 

by se mohly studentky naučit nějakému ženskému řemeslu. Škola byla 

určena pro jedenáctileté až dvanáctileté pražské dívky, absolventky farních 

škol. Podmínkou přijetí dívek bylo doporučení učitele nebo faráře, pilnost, 

zájem o studium a prokazatelný chudý původ dívek. Studentky si mohly 

vybrat obor krejčovství, knihvedení a živnostenské účetnictví, počítání, 

grafické práce, malbu na sklo a porcelán, knihařství, slaměnkářství nebo 

prýmkařství. Jejich studium, při kterém nemusely platit školné, bylo 

jednoznačně zaměřeno na výuku odborných předmětů. Navíc se škola 

snažila zajistit svým žákyním vhodnou práci. Zde byl také patrný rozpor 

mezi členkami spolku. Starší členky okolo hraběnky Kristiny Schӧnbornové 

se od počátku stavěly skepticky ke spolkové škole i k následnému 

zaměstnáním absolventek. „Skutečnost, že svobodné dívky pracují bez 

dohledu v blízkosti mužů, hodnotily jako nemravnost a prohřešek proti 

dobrým způsobům. Poukazovaly na možné zdravotní potíže plynoucí 

z těžké fyzické práce a nakonec dosáhly toho, že většina dívek svá místa 

opustila a další pracovní příležitosti se jim zajistit nepodařilo.“30 Po 

neshodách se starší generací spolku, který vedl k odchodu ze spolku Marie 

Riegrové-Palacké na počátku sedmdesátých let 19. století, se spolek 
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navrátil k dobročinné práci a význam školy byl tak narušen, že se postupně 

začaly rušit učební obory a v roce 1885 zaniklo i šití, poslední učební obor.31  

 

2.3. Tělocvičný spolek paní a dívek pražských 

Na počátku tohoto výjimečného a zcela odlišného spolku stáli 

zakladatelé Tělovýchovné jednoty Sokol Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. 

Tělovýchovná jednota Sokol, později nazvaná jako Sokol Pražský, vznikla 

roku 1862. V ní se objevily první cvičící dívky už roku 1863, ale těmto 

dívkám bylo méně než 15 let, Sokol byl tedy první organizací, který 

umožňoval pravidelné cvičení pro české děti a tím upevňoval jejich zdraví. 

Aby mohly cvičit i starší dívky a ženy, bylo zapotřebí, aby si ženy cvičení 

samy vedly. „Od ledna 1866 proto probíhala pod Tyršovým vedením 

příprava sedmi budoucích cvičitelek. První vedoucí ženského družstva se 

stala Klemeňa Hanušová, jež se pro tuto roli musela nejprve náležitě 

připravit (absolvovala například s ostatními adeptkami anatomickou 

průpravu v ústavu J. E. Purkyně). Slečna Hanušová pak vedla od listopadu 

1866 cvičení starších dívek, přičemž toto družstvo později vytvořilo základ 

Tělocvičného spolku paní a dívek pražských, který představuje další 

významnou organizaci hrající při rozvoji ženského sportu klíčovou úlohu.“32 

Právě tento spolek a jeho představitelky si uvědomovaly nutnost ženské 

pohybové aktivity. „Dívky jsou dlouhým sezením zmalátněly, nedostatečny 

vzrůstu, časté choroby zřejmý toho důkaz podávají. Velké město 
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neposkytuje možnosti, by po škole dívky v čistém vzduchu se proběhly, tož 

tělocviku jediné protipůsobení připadá.“33 

Z Tyršova  podnětu se sešla první přípravná schůze roku 1869, které 

se zúčastnily osobnosti jako Klemeňa Hanušová, Věnceslava Lužická-

Srbová, Kateřina Fügnerová nebo Sofie Podlipská. První schůze spolku se 

konala 27. listopadu 1869 v tělocvičně Sokola. Předsedkyní Tělocvičného 

spolku paní a dívek pražských se stala Sofie Podlipská a v čele 

cvičitelského sboru stanula Klemeňa Hanušová.34 „Podle schválených 

stanov bylo účelem nového spolku, aby pěstoval tělocvik u spojení se 

zpěvem.“35 Pravidelné dívčí cvičení v prostorách Sokola, které bylo pod 

vedením Klemeni Hanušové, bylo vnímáno jako další prostředek 

emancipace žen od jejich tradičního pojetí. Dále spolek vedl a připravoval 

učitelky pro výuku tělesné výchovy a dal možnost k pravidelnému cvičení 

dívkám z Ústavu pro hluchoněmé. Roku 1871 byl zaveden dívčí tělocvik i 

v obecných školách, stal se také nepovinným předmětem na Vyšší dívčí 

škole. První učitelkou tělocviku v těchto školách nemohl být nikdo jiný než 

slečna Klemeňa Hanušová, která napsala první metodickou příručku 

tělocviku „Dívčí tělocvik“, která byla považována za „vhodnou knihu 

pomocnou učitelkám při vyučování prostocviku na obecných školách 

dívčích.“36 První veřejné cvičení žen se konalo roku 1898 v sále pražského 

Sokola a zúčastnilo se ho 250 cvičenek ze třinácti měst.37 Spolek také 
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organizoval přednášky o hygieně a jejím významu.38 Kromě tělocviku se 

spolek snažil o rozvoj pěveckých aktivit. Zahájení výuky zpěvu bylo 

schváleno v roce 1870.39 

 

Spolek nejen usiloval o zdraví žen, jejich fyzickou krásu, ale kromě 

toho dívkám a ženám předváděl řadu sportů, kterých se mohly účastnit. 

Mezi nejčastější sporty, který ženy provozovaly v druhé polovině 19. století 

patřila bezesporu turistika, tedy výlety, které byly často spojeny 

s poznáváním památných či kulturních míst. Dalším dostupným sportem 

bylo plavání a hojně zastoupené byly i pálkové hry, které předcházely 

dnešnímu tenisu. Od konce 19. století se objevují na horách ženy lyžařky, 

dalším oblíbeným zimním sportem bylo bruslení na zamrzlých řekách a 

rybnících. Jízda na kole se stala rovněž oblíbenou aktivitou nejen mužů, ale 

i žen, které se na konci 19. století začaly účastnit veřejných cyklistických 

závodů.40 

 

2.4. Spolek Vesna 

Moravský spolek Vesna byl založen v roce 1870. I když hrál 

obdobnou úlohu jako Ženský výrobní spolek v Praze, jeho samotná 

existence a vlastní práce byla o mnoho těžší, než tomu bylo u spolků 

pražských, protože díky zastoupené německé většině v moravském sněmu 
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se preferovalo mnohem více školství německé před českým. Finanční 

zajištění získával spolek především z dobrovolných darů a pomlázkových 

slavností.  

Jednatelka spolku slečna Eliška Machová svou činností dosáhla, že 

roku 1866 byla založena vlastní spolková škola, ke které byl později zřízen 

internát a stravovna pro dojíždějící dívky. „Vyučování snaží se vypěstiti 

lásku k práci a povinnosti, nese se od samých počátků trvání ústavů 

směrem praktickým a hledí vyhověti individualitě žákyň.“41  Škola svou 

výuku nejdříve zaměřovala prakticky, dívky se učily šít šaty, vyšívat národní 

motivy nebo vyrábět národní kroje. Postupem času se dívkám začalo 

dostávat také akademických a vědeckých hodin, navíc byl součástí výuky i 

tělocvik.42 Vztahy s ostatními spolky byly přátelské, členky často jezdily do 

Prahy a seznamovaly se s činností pražských ženských spolků. Stejně jako 

řada dalších ženských spolků se Vesna zajímala o charitativní činnost. „Do 

r. 1912 měl spolek Vesna 1100 členů a hospodařil téměř s půl milionem 

korun. Založil a finančně podporoval šestitřídní lyceum, čtyřtřídní vyšší dívčí 

školu, dvoutřídní školu obchodní, ústav pro vzdělávání učitelek 

průmyslových škol, hospodyňské a kuchařské školy, ženskou průmyslovou 

školu a pořádal různé večerní a odpolední specializované krátkodobé kurzy, 

kulturní pořady a dýchánky.“43 
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2.5. Ženský výrobní spolek český  

V červenci 1871 vznikl Ženský výrobní spolek a jeho spolková škola. 

O jeho existenci a fungování se za přispění městské rady zasloužila 

především Karolina Světlá, která se stala jeho první starostkou, dále Dora 

Hanušová a Augustina Opitzová z Pardubic, všechny členky Amerického 

klubu dam. Světlá si uvědomovala skeptický názor společnosti na ženské 

vzdělání, a proto usilovala o spolek, který bude zdůrazňovat, že základní 

povinností ženy je stále starost o rodinu a výchova dětí.44 Ženský výrobní 

spolek podporoval i Vojta Náprstek, který uznale chválil, že si ženy spolek 

založily samy. „Váš nový spolek jest mně právě proto tím milejší, že si jej 

zakládáte samy, a můžete na mne spoléhati, že jej budu podporovati, kde a 

jak mi bude možno. Jen ať mi dají české dámy často příležitost, abych 

nové, prospěšné jejich podniky podporoval!“45 

 

Spolková Obchodnicko-průmyslová škola byla určena pro široké 

vrstvy, i pro dívky z chudých rodin a byla zaměřena na výuku praktických 

dovedností. Ačkoli do školy chodily dívky z různých rodinných poměrů, 

učitelky k nim musely přistupovat stejně a i samotné dívky musely dodržovat 

pravidlo vzájemné úcty bez ohledu na rozdílný původ. Součástí aktivit školy 

byla také snaha nalézt vystudovaným dívkám vhodné zaměstnání, ale 

především naučit dívky ze všech společenských vrstev, jak dosáhnout 

ekonomické samostatnosti. Přijaté dívky si mohly vybrat z několika oborů – 

doplňovací vyučování, obchodní, průmyslový obor se třemi obory (kreslicí, 

rytecký a ženské práce), výuka jazyků (angličtina, francouzština, němčina, 

                                                 
44

 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: Dívčí vzdělávání a ženské 

spolky v Praze v 19. století. Praha: Libri, Slon, 2005, s. 109. 

45
 KRÁSNOHORSKÁ, Eliška. Hlasatel pokroku žen. In: Památce Vojty Náprstka: ve sté 

výročí jeho narozenin: 17.4. 1826-1926. Praha: Kuratorium musea, 1926, s. 22. 

 



30 

 

ruština) a výuka úpravy vlasů. Největšího zájmu dosáhla výuka němčiny a 

obchodní obor. Studentky kromě vybraného oboru mohly dále bezplatně 

navštěvovat přednášky z historie, umění a literatury, které škola pořádala 

jednou týdně. Pro zájem dívek byl navíc přidán kurz ošetřování, který 

probíhal jak na teoretické, tak v chorobinci na praktické úrovni.46 Každý rok 

ve svatojánských dnech pořádal spolek výstavu ženských ručních a 

písemných prací, tyto výstavy byly bezplatné a setkaly se pokaždé s velkým 

úspěchem o čemž svědčily i pozitivní ohlasy v novinách.47 Škola usilovala 

také o zabezpečení dívek po ukončení studia a snažila se jim nalézt vhodná 

místa, kde by mohly své vědomosti a dovednosti vhodně uplatnit. 

„Absolventkám opatřil spolek bezplatně již mnoho set míst a zaměstnání, 

kde se všude osvědčují k spokojenosti svých chlebodárců. Většinou jsou též 

úřednice spolku samého a učitelky školy jeho odchovankami této.“48„Činnost 

spolku se veřejného uznání dočkala po pěti letech jeho existence, kdy 

Národní listy napsaly, že se „(…) snaží horlivě u nás v život uváděti vše to, 

co rozumného a nepřehnaného obsahuje v sobě otázka ženská.“49  
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Ženský výrobní spolek a jeho škola sehrály ve své době výraznou 

roli, k tomu jim jistě pomohl také jejich vlastní časopis Ženské listy – jediný 

časopis vydávaný v sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století 

ženským spolkem. Kromě informací z různých odvětví, jako byla politika, 

kultura, česká i světová literatura, umožňoval informovat o činnostech 

ostatních ženských spolků a školních vzdělávací aktivit. Informace o 

Ženském výrobním spolku se také nalézaly v knihách spisovatelek 

podílejících se aktivně ve spolku, např. na obalu knihy Elišky Krásnohorské 

se píše: „[…] Spolek má poptavárnu, kdež bezplatně se žadatelkám 

poskytují zprávy o uprázdněných místech tam ohlášených. Obětavou 

pomocí P.T. spolku pp. lékařů českých zřízeny kursy pro ošetřování 

nemocných, z nichžto vyšlé zkoušené ošetřovatelky nemocných. Jakož 

praktický doplněk školy obchodní má spolek obchod se lněným a 

bavlněným zbožími hotovým prádlem na Spálené ulici číslo 101“.50  

Oproti ostatním pražským ženským spolkům tehdejší doby, se 

Ženský výrobní spolek lišil svou otevřeností pro mimopražské členky a 

zájemkyně o členství. Ženský výrobní spolek dal možnost přes dvaceti 

tisícům českých dívek se vzdělávat a získat tak možnost samostatného 

ekonomicky zajištěného života. 

 

2.6. Spolek Domácnost  

Vznik spolku byl návratem k tradicím Magdaleny Dobromily 

Rettigové, autorky Domácí kuchařky vydané roku 1826, která prosazovala, 

že domácnost, manželství, rodina a výchova dětí je hlavní náplní života 

ženy. Spolek vznikl v roce 1885 ke stému výročí narození Magdaleny 

Dobromily Rettigové a téhož roku vznikla stejnojmenná kuchařská škola, ve 

které se měly přijaté dívky naučit vařit a hospodárně vést svou domácnost. 
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Součástí školy byla velká kuchyně, jídelna pro 30 osob, spižírna, knihovna a 

ložnice pro nezaopatřené dívky.51 Mezi zakládající členy patřil mimo jiné 

Americký klub dam a jeho členky, např. to byla spisovatelka Věnceslava 

Lužická-Srbová, která se stala předsedkyní Domácnosti, Anna Holinová či 

Josefa Náprstková, která byla stálou členkou výboru až do své smrti. Před 

zahájením výuky se uskutečnila na popud Vojty Náprstka výstava 

kuchařských a hospodářských náčiní na Střeleckém ostrově a Žofíně.52 

Tato škola ani spolek, který by kuchařské aktivity podporoval a 

upřednostňoval před šitím, v Praze do té doby nebyly. „Vznik Spolku 

Domácnost je možné pokládat za vrchol spolkových snah Věnceslavy 

Lužické-Srbové a realizování jejích představ o správně vykonávaném 

povolání ženy, jímž je právě domácnost a rodina.“53 

Cílem spolku bylo „vychovávati české dívky v duchu domáckém a 

vyučovati je v umění kuchařském i ve všech odborech domácího 

hospodářství.“54 Kromě získání praktických zkušeností byly studentkám 

umožněny odborné přednášky týkající se domácího hospodaření. 

Vyučovalo se zpravidla od 9. hodiny do 13. hodiny, škola byla často 

vybírána k uspořádání hostin nebo svateb, navíc spolek získal i kuchařskou 

koncesi a umožňovala obyvatelům a turistům nákup obědů.55 Hned do 
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prvního kurzu se zapsalo 25 žákyň.56 Studentky se střídaly každý den při 

vaření různých pokrmů a vyučování na starost měly vždy dvě učitelky. 

V roce 1890 byla spolkem vydaná „Kuchařská kniha“ s 1113 vyzkoušenými 

recepty pod redakcí Věnceslavy Lužické-Srbové.57 Další hodnotnou 

aktivitou bylo během první světové války zřízení deseti bezplatných míst pro 

sirotky po padlých českých vojácích.58 

 

2.7. Spolek Minerva  

Nejradikálnější proud emancipace představoval spolek pro ženská 

studia - spolek Minerva, který vznikl za finanční podpory veřejnosti během 

roku 1890 po provolání Elišky Krásnohorské pod názvem „Vzdělanstvu 

českému“, který podepsal velký počet významných českých osobností a 

který se objevil ve většině českého tisku. Výsledkem tohoto prohlášení bylo 

založení spolku Minerva a následně dívčího gymnázia, ojedinělé školy ve 

střední Evropě. Spolek také usiloval o možnost vysokoškolského studia žen. 

Hned v roce vzniku začala Minerva zasílat petice, kde požadovali na říšské 

radě přijetí zákona, který by umožnil studentkám studovat na lékařských a 

filosofických fakultách za stejných podmínek, jako mají muži.59 
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Proti založení dívčího gymnázia se ale ozvalo mnoho hlasů. Eliška 

Krásnohorská dlouhou dobu připravovala vytvoření dívčí střední školy a ve 

svých plánech počítala s pomocí a zapojením Ženského výrobního spolku, 

ale narazila na odlišný názor Karoliny Světlé, která si uvědomovala 

skeptický názor společnosti na dívčí vzdělání, navíc se strachovala o zdraví 

Elišky Krásnohorské, jak je patrné z dopisu, který zaslala Teréze Novákové 

1. září 1890: „Je k smrti znavena. Psala v zájmu Minervy devět set dopisů! 

Jak tu Minervu nenávidím! Snadno jsme ji mohli ještě nějaký čas 

postrádat.“60 Světlá se „v soukromé korespondenci sice vyjadřovala 

k dosavadním možnostem dívčího studia a zaměstnání veskrze kriticky, ale 

na veřejnosti se podobně radikálním výrokům vyhýbala, aby tím Ženskému 

výrobnímu spolku neuškodila.“61 Navíc se Světlá po založení gymnázia se 

školou smířila a o škole se vyjadřovala pak jen pozitivně. 

Krásnohorská se silně obávala, že se ke studiu přihlásí malý počet 

dívek  a nebude tak mít prostředky, jak školu udržet. V den zápisu dívek do 

školy potkala Vojtu Náprstka, který se ji snažil povzbudit a nabádal ji, aby 

školu otevřela, i kdyby počet přihlášených dívek nebyl veliký. „Přiblížil se 

den, určený k zápisu žaček. ,Ach, pane Náprstku,´ posteskla jsem si, ,teď 

teprve přichází na mne tréma. Jakž, nepřihlásí-li se dostatečný počet žaček, 

aby se škola Minervy udržela? Jak bolestná by to byla rána, kdyby zápis 

skončil zklamáním!´ Tu se na mne Náprstek podíval pohledem 

nezapomenutelným a řekl: ,A kdyby se Vám přihlásilo jen pět žaček, pravím 

Vám: zapište a přijměte je! Minerva stůj co stůj již couvnouti nesmí, a nějak 
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se to prorazí!´ A dnes jsem přesvědčena, že kdyby se bylo přihlásilo jen pět 

žaček, Náprstek by byl přinášel velké peněžité oběti, aby Minervu udržel.“62 

Její obavy ale nebyly na místě. Téhož dne Vojtěch Náprstek donesl 

Elišce Krásnohorské 51 růží – za každou přihlášenou studentku do prvního 

ročníku dívčího gymnázia Minervy. Sama Krásnohorská vzpomínala: „Když 

jsem pak Náprstkovi po zápise neodkladně vzkázala, že máme žaček 51, a 

doma psala tu zvěst ještě několika zvláštním přátelům, zazvonil někdo u 

mých dveří. Otevřevši spatřila jsem ohromnou kytici růží mně podávaných, 

tak velikou, že jen stěží dveřmi prošla, a za ní teprv se objevil Vojtěch 

Náprstek, jemuž se ruce třásly únavou a po jehož zrudlém čele tekly 

praménky potu. „Na zdar, slečno!“ zdravil mě, „gratuluju Vám a Minervě! 

Více není třeba říci, však víte, co si myslím. Mnoho štěstí.“ A než jsem se 

vzpamatovala z nevýslovného dojmu, spěchal již se schodů – po kratičké té 

první a poslední návštěvě u mne.“63  

Gymnázium Minerva, první soukromé dívčí gymnázium, se stalo 

výsledkem mnohaletého snu Elišky Krásnohorské, protože dívky dostaly 

možnost dosáhnout rovnocenného nejvyššího středoškolského vzdělání 

jako chlapci. Krásnohorská před založením Minervy získala podporu 

mnohých vlivných mužů a žen. Aktivní spolupracovnicí Krásnohorské se 

stala začínající spisovatelka a překladatelka Pavla Maternová. V polovině 

80. let získali v Čechách Češi většinu ve sněmu, navíc Vojta Náprstek měl 

výrazné slovo v pražské radě – to vše přispělo k založení gymnázia. Učební 

plán pro dívčí gymnázium sepsal František Prusík, ředitel chlapeckého 

akademického gymnázia, který byl plánem založit gymnázium pro dívky 
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zcela nadšen.64 Škola byla určena jak pro pražské, tak i mimopražské dívky, 

kterým zajistila po dobu studia ubytování. Výuka byla zahájena ve dvou 

místnostech ve Vojtěšské ulici v Praze. Tuto jednu třídu a jednu malou 

kancelář dopomohl sehnat svými vlivnými kontakty Vojta Náprstek a Josef 

Bauer. Studium trvalo šest let, první dva přípravné roky sloužily k doplnění 

učiva z obecných škol a další čtyři roky trvala samotná výuka gymnaziálních 

vědomostí. Probraná látka za celých šest let odpovídala obsahu osmiletého 

chlapeckého gymnázia.65  

V roce 1895 skládalo prvních šestnáct dívek z Minervy maturitní 

zkoušku na Akademickém gymnáziu, protože Minerva jako soukromá škola 

neměla právo poskytnout studentkám vykonání platné maturitní zkoušky. I 

přes značné nevýhody Minervistek tři dívky odmaturovaly s vyznamenáním, 

sedm prospělo, čtyři musely vykonat opravnou zkoušku z jednoho předmětu 

a pouze dvě dívky neprospěly.66 Absolventky dostaly šanci se od roku 1896 

přihlásit jako hospitantky na univerzitu, kde mohly se souhlasem vyučujícího 

navštěvovat přednášky. V roce 1897 získaly ženy možnost studia na 

filosofické fakultě a v roce 1900 jim bylo zpřístupněno řádné studium 

medicíny. I když se dívkám dostalo vzdělání, jejich profesní život byl často 

velice složitý, v konkurenci mužů se jim dostávalo posměchu a nedostatku 

vhodné práce, proto se často pod podmínkou celibátu vracely jako učitelky 

na Minervu. 67 
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V roce 1909 se gymnázium Minerva stalo gymnáziem reálným, aby 

studentky po absolvování školy mohly být ekonomicky soběstačnými i bez 

vysokoškolského vzdělání. I když s tímto krokem zakladatelka 

Krásnohorská nesouhlasila, dále se školou spolupracovala. „Je zajímavé, 

že tato škola byla pravděpodobně první, na níž bylo začátkem r. 1912 

zavedeno pravidlo, že zde mohou dál působit učitelky i po sňatku pod 

podmínkou, že v případě mateřství si na určitou, blíže nespecifikovanou 

dobu, najdou za sebe náhradu.“68 

„V roce 1917, u příležitosti 70. narozenin E. Krásnohorské, bylo 

gymnázium přejmenováno na Městské dívčí reálné gymnázium 

Krásnohorská (pozn.: dnes na jeho historii navazuje dnešní Gymnázium 

Elišky Krásnohorské v Praze).“69 

                                                 
68

 NEUDORFLOVÁ, Marie. České ženy v 19. století: Úsilí a sny, úspěchy i zklamání na 

cestě k emancipaci. Praha: Janua, 1999, s. 125. 

69
 PÁNKOVÁ, Markéta. Vzdělání dívek v Čechách. Praha: Pedagogické muzeum J. A. 

Komenského, 2008, s. 21.  



38 

 

3. Americký klub dam 

 

3.1. Vojta Náprstek 

Otec zakladatele Amerického klubu dam Vojty Náprstka, Antonín, se 

narodil jako sedmé dítě v české selské rodině Náprstků; při křtu v roce 1775 

byl v rámci germanizačních snah německy pokřtěn na Antona Fingerhuta, i 

když ostatním členům rodiny zůstala česká podoba jména. Antonín se vyučil 

pivovarníkem, odstěhoval se do Prahy a roku 1822 si vzal za ženu vdovu 

Annu Novákovou rozenou Homovou (narozenou v roce 1788), dceru 

mlynáře.70 

Anna, maminka Vojty Náprstka, byla významnou a veřejností 

uznávanou ženou a v životě svého syna hrála výraznou roli. Anně Homové 

se vzdělání příliš nedostalo, navíc byla, jako většina dívek v dané době, od 

útlého dětství zvyklá pracovat. V roce 1808 si vzala za muže Jana Nováka a 

společně si pronajali stravovatelství a výčepnictví, jejich zaměstnání bylo 

velice namáhavé, ale také i výnosné. Navíc Anna dosáhla nejen obchodních 

znalostí a zkušeností, ale získala mnoho zajímavých příležitostí při 

seznámení s různými lidmi. Výnosná práce jim umožnila pronajmout si 

malostranský pivovar U Hermonů. Vysoká úmrtnost dětí, která byla v 19. 

století v rodinách běžná, se projevila i u této rodiny – v roce 1828 zemřel 

syn Jan, o dva roky později třináctiletá dcera a v roce 1836 i druhý syn 

Antonín. Anna Nováková se stala vdovou 19. července 1819, kdy zemřel 

Jan Novák, od té doby se již zkušená obchodnice začala o chod pivovaru 

starat sama. Sládka Antonína Fingerhuta si vzala roku 1822. Nyní už Anna 

Fingerhutová přesídlila na Staré Město ke Šturmům na Uhelný trh. V době 

jejich manželství se jim narodili dva synové – v roce 1824 Ferdinand a 17. 

dubna 1826 U Šturmů Adalbert (Vojtěch) Fingerhut, kterému šel 
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následujícího dne za kmotra starší nevlastní bratr Jan Novák a matčina 

sestra Barbora Serafínová. Téhož roku si rodina koupila dům na západní 

straně Betlémského náměstí s pivovarem, sladovonou, vinopalnou a 

hostincem, který byl nazýván podle majitele Jana Halánka z Jičína U 

Halánků, který dům obýval v druhé polovině 17. století.71 Manželům se 

v podnikání dařilo a hostinec se stal oblíbeným místním lokálem. Antonín 

Fingerhut zemřel roku 1832, přesto Anna dokázala výnosný obchod, 

pivovarnictví a obchod s lihovinami dál rozvíjet. Její obchody šly natolik 

dobře, že roku 1841 přikoupila sousední domek U zlaté botky, který se po 

stavbeních úpravách stal součástí areálu domu U Halánků. 72 

Anna Fingerhutová byla známá svou dobročinností a soucitem s 

chudými, pro syny i známé se stala „panímaminkou od Halánků“. Její 

štědrost k chudým byla známá po celé Praze a později i na venkově, o její 

lidumilnosti vypovídá například i to, že jednou měsíčně, někdy i jednou 

týdně, rozdala pražské chudině až dva tisíce bochníků chleba. Také byla 

velice žádanou kmotrou desítkám narozených dětí.73 Syn Vojta o své matce 

Anně později řekl: „Toť žena, jíž děkuji za smysl pro všeobecné blaho, žena, 

jež mi dala víru v samostatnost ženy, jejíž neúnavná píle mi poskytla, čeho 

mám potřebí k uskutečnění svých snah.“74 

Oba synové byli zapsáni do školy v dominikánském klášteře u 

kostela sv. Jiljí a posléze na šestileté Akademické gymnázium, kde v té 
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době zastával funkci ředitele, studenty velice oblíbený, Josef Jungmann. 

Protože Anna Fingerhutová kladla velký důraz na vzdělání, které se jí 

samotné příliš nedostalo, najala svým synům soukromého vychovatele 

Němce Jiřího Krämera, knihvedoucího, který se stal součástí Fingerhutovy 

rodiny a kromě výuky obou synů vedl i účetní knihy. Často s oběma chlapci 

trávil volný čas v přírodě nebo na výletech. V domě kromě obou bratrů, 

Anny Fingerhutové a učitele Krämera bydlel také syn paní Anny z prvního 

manželství Antonín Novák a později jeho syn Jan Antonín Novák. Kromě 

jmenovaných bydlelo v domě také početné služebnictvo, jako byli sládci, 

vinopalci, mládek, skladník a další pomahači, jejíchž vztah byl 

k Fingerhutovým velice rodinný. Anna Fingerhutová například platila svým 

zaměstnancům návštěvy divadel, které je měly nejen pobavit, ale především 

poučit.75  

Ferdinand následně odešel na přání matky studovat pivovarnictví na 

pražskou technickou školu a revoluční rok 1848 prožil v Paříži, kde se snažil 

získat zkušenosti ve výrobě francouzských destilátů, navíc se začal 

intenzivně věnovat studiu francouzštiny. Po návratu byl znám jako jeden 

z předních českých vlastenců a mecenášů, překládal z francouzštiny a 

zajímal se o divadelní činnost.76 

Vojtěch měl již od mládí rád společnost svých přátel. Své spolužáky 

často zval domů, besedovali, zpívali národní písně nebo chodili na výlety. O 

Vojtěchovi matka rozhodla, že po dvou letech na filozofické fakultě pražské 

Karlo-Ferdinandovy univerzity bude studovat práva, i když jeho přáním bylo 

studium Dalekého východu ve Vídni. Ke kompromisu s matkou došlo, když 

Vojtěch začal studovat práva na Vídeňské univerzitě, kde se mohl věnovat 

také milované orientalistice. Ve Vídni se často scházel s ostatními studenty, 
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společně zpívali, diskutovali, debatovali, mimo to se Vojtěch stal 

organizátorem mnohých výletů, slovanských besed, vlasteneckých večerů a 

plesů. Mezi předními českými vlastenci si Náprstek získal své postavení i 

v době studií, když ho ve Vídni navštívil mimo jiné František Palacký či 

Pavel Josef Šafařík. Pro své vlastenecké aktivity byl vyslýchán na 

policejním komisařství a navíc mu byly zabaveny knihy a rukopisy, z nichž 

některé se mu nikdy nevrátily. V revolučním roce 1848 se Vojtěch aktivně 

účastnil různých slovanských akcí, besed, plesů či masopustu, pronášel 

prohlášení, kde hovořil o rovnoprávnosti všech národů, která musí nastat, 

účastnil se i boje za konstituční práva.77 Věděl, že mu hrozí zatčení a 

výslechy u policie, a proto se rozhodl odejít. Navíc již před rokem 1848 byl 

rozhodnut odcestovat a získat nové životní zkušenosti. Do Ameriky, která 

byla jeho cílem, neodcestoval sám, spolu s ním odjela jeho dívka Kateřina 

Krákorová, zvaná Tinka, ochotnická herečka, dcera pražského kavárníka, 

která se v dopisech podepisovala jako Tinka Náprstková. I Vojtěch 

v Americe a i potom po návratu výhradně užíval jména Náprstek, i když 

úřední změna a uznání jména Náprstek nabylo platnosti až v roce 1880.78 

V Americe se Náprstek zpočátku snažil uživit různými pracemi, pracoval u 

truhláře jako výrobce rakví, jako kameník nebo výrobce obálek.79 Z finanční 

tísně mu později vypomáhala jeho matka a její sestra, Vojtova teta,  Barbora 

Serafinová, která vlastní děti neměla a ke svým synovcům měla vždy velice 

vřelý vztah.80 
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Od červa 1850 se s Tinkou přestěhoval do Milwaukee, které se stalo 

jeho domovem po dobu pobytu v Americe, protože zde byla obrovská 

komunita přistěhovalých Němců, kterým Vojta s Tinkou rozuměli. Zařídil si 

knihkupectví, prodával hudební nástroje, obrazy, voňavky mýdla, hračky aj. 

Po čase knihkupectví rozšířil na půjčovnu knih - s touto aktivitou se 

veřejnost u Náprstka setkala i v následujících letech v Praze. Náprstek se 

také rozhodl vydávat německý časopis Milwaukeer Flugblätter, který měl i 

své české čtenáře, a proto v Náprstkovi zrála myšlenka o českých novinách 

v Americe. „Náprstkova snaha o české noviny přinesla ovoce: vznikly dva 

časopisy, „Národní noviny“ v St. Louis a „Slowan Amerikánský“ v Racine.“81 

Jeho zájmy byly široké, zajímal se o otroky, Indiány, černošské školy, o 

vzdělání, stál v čele dělnického spolku a byl činným jednatelem německé 

vystěhovalecké společnosti.82 Ve Spojených Státech projel mnoho měst, ve 

kterých se setkal s řadou českých krajanů, všímal si školských systémů, 

fungování dobročinných spolků a ústavů.83 Roku 1852 se Náprstek se svojí 

první osudovou ženou Kateřinou Krákorovou rozešel, čemuž 

pravděpodobně přispěla i snaha Anny Fingerhutové. V roce 1856 se stal 

členem vládní výpravy k dakotským Indiánům, odkud si přivezl řadu 

cenných informací, zážitků a památek, které jsou do dnešní doby 

dochovány v Náprstkově muzeu. Také si byl neustále vědom potřeby 

českého tisku a tuto myšlenku rozvinul na schůzi českých krajanů v Chicagu 

roku 1857.  

Téhož roku rakouská vláda vyhlásila všeobecnou amnestii pro 

politické provinilce. Náprstek tedy ukončil svou činnost v Americe a vydal se 

zpět domů, do Prahy, kam dorazil 25. února 1858. Božena Němcová o 
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návratu Vojtěcha do vlasti napsala manželovi: „Velkého hluku tu dělá příjezd 

Vojty Náprstka. Matka dává po kolik dní už chudým jíst, na poděkování. 

Každý o něm mluví a divže se na něho nejdou lidé dívat. Je ale ten starý 

podivítr, jaký býval. Viděla jsem ho v neděli v divadle.“84 Návrat Vojtěcha 

bylo společenskou událostí, hned další dny po příjezdu jej navštěvovala 

řada osobností české vědy, kultury i politiky, jako byli například František 

Palacký, František Ladilav Rieger, Karel Jaromír Erben, Václav Hanka, 

Božena Němcová a další. „Z původně náhodných a spontánních setkání se 

začal vytvářet jeden z českých politických salonů, orientovaný podle 

naturelu pána domu výhradně anglofilsky. Od počátku 60. let 19. století se 

zde až do Náprstkovy smrti v roce 1894 plánovaly téměř všechny hlavní 

politické a kulturní akce české vlastenecké společnosti té doby.“85 Náprstek 

přijel do Čech se třemi hlavními sny a plány: založit průmyslové muzeum, 

založit spolek dam, který by jim doplnil vzdělání a za třetí založit ženský 

sirotčinec, který by se staral o dívky, jak po hmotné stránce, tak po stránce 

duševního vývoje.86 

V roce 1862 se v Londýně konala světová výstava průmyslu a umění 

„na nichž předváděly státy celého světa, co by měly nejznamenitějšího a 

čím by se mohly pochlubit.“87 Náprstek s dalšími českými krajany (F. L. 

Rieger, A. Frič) zakoupili řadu předmětů, které  následně ukazovali českým 

řemeslníkům a průmyslníkům. Roku 1863 též navštívil Hamburk, kde se 

pořádala výstava a kde zakoupil např. ždímačku na prádlo, přístroj na 
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pražení kávy plynem, lampu na petrolej, Papinův hrnec a další. Zároveň se 

s přáteli rozhodli uspořádat veřejnou výstavu v Praze, ta se uskutečnila 

v prosinci téhož roku na Střeleckém ostrově. Vystavované předměty byly 

různorodé, jednalo se např. o americké stroje pro domácnost, učební 

prostředky, fotografie, obrazy apod. Přístroje pro domácnost byly potom 

uloženy v domě U Halánků, kde se staly základním jádrem pro sbírku 

zamýšleného Průmyslového muzea. Téhož roku založil Náprstek Spolek pro 

zřízení Průmyslového muzea, které vyrůstalo Náprstkovi přímo pod rukama. 

V domě se mu hromadily materiály, artefakty a různé dokumenty, které 

přivezl z Ameriky, které dostal od cestovatelů nebo krajanů z různých koutů 

světa nebo které sehnal a koupil v Praze.88 „Základní myšlenkou muzea 

bylo probouzet život a posilovat českou podnikavost a výrobu ukázkami, jak 

to v technice, řemeslech  a průmyslu vypadá jinde. Tento úkol, už tak dost 

široký, vzrostl ještě o národopis, o sbírky etnografické, o lidovém umění, o 

přehled sociální péče, školství a jiné, jak se to vše za ta léta sešlo z různých 

koutů světa a z různých oborů „U Halánků“. […] Základní kámen byl 

položen na jaře roku 1876, ale až v roce 1886 byla hotova stavba první části 

muzea ve dvoře starého domu „U Halánků“ do ulice Zlaté, která dnes nese 

Náprstkovo jméno.“89 

Panímaminka od Halánků zemřela po krátké nemoci 19. října v roce 

1873. Ferdinand zdědil po matce Černý pivovar na Karlově náměstí. Dům U 

Halánků a dům U černého orla odkázala panímaminka Vojtovi, kterému 

uložila povinnost dům U černého orla věnovat průmyslovému muzeu. „Co 

se týká mého domu č. 1072-II. v Praze tak nazvaného – „U černého orla“, 

ukládám svému hlavnímu dědici Vojtěchu povinnost tento dům věnovati 
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průmyslovému museu v Praze, které a jaké on v Praze zaříditi si 

předsevzal…“90 

 Průmyslové muzeum bylo otevřeno v provizorních prostorách v roce 

1874. Instalované předměty byly podle svého původu umístěny ve třech 

místnostech nazvaných Amerika, Afrika a Čína a Japan. Charakter 

exponátů byl tedy multikulturní, přesto název muzea zůstal u Českého 

průmyslového muzea. Muzeum bylo soukromé, zpočátku otevřeno 

veřejnosti jen dvakrát do roka – o svatojánské pouti a svatováclavském 

posvícení, kdy do Prahy cestovaly tisíce poutníků. V den Náprstkových 

padesátých narozenin, tedy 17. dubna 1876 byl slavnostně položen 

základní kámen k nové budově Českého průmyslového muzea, které mělo 

být vystavěno na dvoře domu U Halánků. V ten samý den Americký klub 

dam uspořádal dětskou slavnost, kdy přes 400 dětí přišlo Náprstkovi domů 

popřát.91 

Roku 1856 nastoupila do domu U Halánku jako pomocnice do 

obchodu a výčepu slečna Josefa Křížková (1838 - 1907), dcera sladovníka 

a vinopalce v pivovaru U Halánků, pozdější aktivní členka Amerického klubu 

dam, kterou si Náprstek vzal 25. února 1875 na Staroměstské radnici. Jejich 

civilní sňatek, který byl přitom na radnici něčím novým a naprosto 

neobvyklým, byl stvrzením jejich vztahu, který trval více než šestnáct let.92 

Jejich sociální rozdíl neumožňoval, aby se vzali v době života paní 
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maminky, protože ta chtěla být jedinou paní domu až do své smrti.93 „Paní 

Pepička se zcela a bezvýhradně přizpůsobila svému manželu, jeho povaze, 

jeho zvykům, jeho způsobu života. I jeho zálibám.“94 Stejně jako Náprstek i 

ona působila skromně, podporovala různé dobročinné a vlastenecké sbírky 

a účastnila se v záležitostech muzea, stala se důležitou kulturně aktivní 

osobností. Renáta Tyršová o ní napsala: „Bylať bezděčnou dědičkou 

vzácných vlastností panímaminky. Jako ona vyrostla v omezených 

poměrech a tvrdou prací si musela klestit cestu k lepšímu postavení 

životnímu. Byla stejně skromná v požadavcích, stejně prostě se strojila, 

stejně dovedla skrblit vlastním pohodlím a štědře rozdávati pro veřejné 

podniky, jako ona dovedla jíti za povinností do vyčerpání sil a měla také 

stejnou energii a silnou vůli.“95 

V domě U Halánků s nimi žilo i pět dívek, sirotci, které si vzali do 

domu na vychování. Nejznámější z děvčat se stala hned první schovanka, 

Klára Špecingerová, která jako sirotek přišla k Náprstkům ve dvanácti 

letech. Studovala ve škole Ženského výrobního spolku a po složení 

knihovnické zkoušky se jako první žena – knihovnice – starala o Náprstkovu 

knihovnu.96 Stejně jako mnoho dalších žen se ale s nabídkou k sňatku 

vzdala svého povolání a své ekonomické samostatnosti. I dalším dívkám, 

které manželé Náprstkovi vychovali, se dostalo vzdělání, podpory jejich 

                                                 
93

 ŠTĚPANOVÁ, I., SOCHOROVÁ, L., SECKÁ, M. Ženy rodiny Náprstkovy. Praha: Argo, 

2001, s. 92. 

KODYM, Stanislav. Dům U Halánků: Vzpomínky na Vojtu Náprstka. Praha: 

Československý spisovatel, 1955, s. 98-99. 

94
 KODYM, Stanislav. Dům U Halánků: Vzpomínky na Vojtu Náprstka. Praha: 

Československý spisovatel, 1955, s. 128. 

95
 ŠTĚPANOVÁ, I., SOCHOROVÁ, L., SECKÁ, M. Ženy rodiny Náprstkovy. Praha: Argo, 

2001, s. 103. 

96
 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: Dívčí vzdělávání a ženské 

spolky v Praze v 19. století. Praha: Libri, Slon, 2005, s. 19.  



47 

 

nadání a možnosti uplatnit se ve společnosti.97 Jediná přímá vnučka 

panímaminky, Božena Náprstková, dcera Ferdinanda Náprstka vzpomínala: 

„Strýc rozdával knížky, noviny, dětem cukrátka, - tolik dobrých snah zde 

bylo, ale pro vlastní rodinu v našem slova smyslu nic se z toho nehodilo; 

rodina byla vždy v poslední řadě, bylo hanbou takřka míti děti, vše bylo jen 

pro veřejnost a veřejné dobro – a pro koho by bylo bývalo, kdybychom 

nebyli zase my ostatní vychovávali s láskou a obětavostí řádné členy 

našemu národu?“98 Jeho vstřícnost, otevřenost a vztah k veřejnosti byl u něj 

zakotven již v mládí, např. jako dvacetiletý si Vojtěch zapsal: „Úkol života 

záleží v zdokonalování sama sebe. Žít pro jiné a ne pro sebe, toť povinností 

člověka.“99 

Náprstkovy příjmy byly z hotových peněz a z cenných papírů, které 

po matce zdědil, z pronájmu domu U černého orla, kde byl hostinec, a 

z obchodu (hostinec U Halánků přinášel zdroj příjmů z obchodu s lihem a 

lihovinami). I samotná Josefa získala po paní mamince dědictví a to 30 akcií 

živnostenské banky, což svědčí o jejich vzájemném přátelském vztahu.100 

Náprstek se často a rád obklopoval osobnostmi z různých 

společenských kruhů, ať už se jednalo o spisovatele, malíře, členky 

Amerického klubu dam či hudebníky. Řadě z nich také finančně i svými 

kontakty pomáhal, např. o jeho vztahu k Boženě Němcové v jejich 

posledních letech se píše: „Vojta Náprstek byl jediný, kdo se o ni pravidelně 

                                                 
97

 STUDNIČKOVÁ, Božena. Z dávných vzpomínek. In: Památce Vojty Náprstka: ve sté 

výročí jeho narozenin: 17.4. 1826-1926. Praha: Kuratorium musea, 1926. 

98
 ŠTĚPANOVÁ, I., SOCHOROVÁ, L., SECKÁ, M. Ženy rodiny Náprstkovy. Praha: Argo, 

2001, s. 212. 

99
 KODYM, Stanislav. Dům U Halánků: Vzpomínky na Vojtu Náprstka. Praha: 

Československý spisovatel, 1955, s. 29. 

100
 ŠTĚPANOVÁ, I., SOCHOROVÁ, L., SECKÁ, M. Ženy rodiny Náprstkovy. Praha: Argo, 

2001, s. 95. 



48 

 

staral v době, kdy u ní propukla tuberkulóza a rakovina a kdy už jí síly 

nestačily na žádnou systematičtější práci.“101 Navíc se snažil jednotlivé 

osobnosti mezi sebou navzájem představovat. Těmto schůzkám Náprstek 

říkal „dýchánky“, a protože se hosté při příchodu k Náprstkovi zapisovali 

do pamětní knihy, je i dnes možné zjistit, kdo všechno se dýchánků účastnil. 

Nejčastěji to byli František Palacký, Václav Hanka, František Ladislav 

Rieger, Jan Evangelista Purkyně, Antonín Jaroslav Vrťátko, Karel Jaromír 

Erben, Vítězslav Hálek, Jan Neruda,  Tomáš Garrigue Masaryk, Josef 

Durdík, Josef Václav, Božena Němcová, Karolina Světlá,  Eduard Grégr a 

mnoho dalších spisovatelů, novinářů, politiků a jiných veřejně aktivních 

osobností. Hosté se scházeli v jeho široce známé knihovně. Náprstek byl již 

od mládí horlivý čtenář, v Americe si založil knihkupectví a půjčovnu knih. 

V Praze české knihy neustále nakupoval v antikvariátech, nechával si je 

zasílat ze zahraničí, a kromě knih si předplácel i noviny a časopisy. Navíc 

řada českých umělců, vědců a spisovatelů pokládala za čest věnovat svá 

díla do vzrůstající knihovny.102 V době Náprstkovy smrti jeho knihovna 

obsahovala kolem 50 000 svazků. „Náprstkova knihovna, to byl také 

opravdický první demokratický salon bez tísně a škrobenosti – hosté 

odcházeli, kdy chtěli. Nebylo pravidelné hodiny, kdy by se čítárna 

zavírala.“103 Knihovna fungovala jako kulturně vzdělávací centrum, měla být 

zpřístupněna všem, kdo měli zájem, byla místem setkání řady umělců, 

spisovatelů, politiků, dobrodinců, kulturně aktivní lidí, organizovali se zde 

nejrůznější akce, diskuze a přednášky z různých oborů. 
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Náprstek byl aktivním nebo čestným členem řady spolků, např. roku 

1888 si jej zvolil výbor Klubu českých turistů jako svého prvního předsedu, 

v letech 1881-1892 byl členem městské rady, dále byl např. ve spolku 

Svatobor a Společnosti muzea království Českého, Klubu českých 

velocipedistů, Spolku sladovníků v Praze, v Jednotě pro povzbuzení 

průmyslu v Čechách, v Akademickém čtenářském spolku v Praze, ve Sboru 

pro zřízení Národního divadla v Praze, předsedou Spolku pro budování 

pomníku Mistru Janu Husovi a mnohých jiných.104 Roku 1863 byl Náprstek 

také zvolen poslancem do zemského sněmu, i když jeho pravé pole 

působení nebyla politická, nýbrž kulturní a osvětová činnost, a roku 1873 byl 

zvolen do sboru starších královského hlavního města Prahy.105 Byl 

demokrat. „Největší český demokrat“, jak napsal pod jeho portrét M. 

Švabinský z roku 1893.106 

30. srpna roku 1894 dostal Náprstek, o kterém se také hovořilo jako o 

„dobrodinci lidstva“, mrtvici a 2. září téhož roku zemřel. „Očitá svědkyně, 

knihovnice Ludmila Kottnerová to později popsala: Telefonní seznam ležel 

na zemi, sluchátka byla vyvěšena, pan Náprstek v polovědomí ještě, 

ukazoval, že nemůže vládnouti pravou rukou. Chtěl něco říci, nerozuměli 

jsme, a on se již vůbec o to nepokoušel. Mrtvice. Chvíle děsu a zmatku. … 

Pan Šimáček se rozjel po lékařích …zatím jsme zkoušeli domácí 
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prostředky: tření, obklady, čichání křenu, ale nadarmo. I námaha lékařů byla 

marná… Třetí den nemoci … v zoufale smutné noci o 2. hodině nedělní 2. 

září 1894 tichounce dodýchal…“107 

Ve čtvrtek 6. září se odpoledne konal pohřeb, zpopelněn byl 

v krematoriu v Gothě. Podle jeho poslední vůle se jeho žena stala 

uživatelkou veškerého jmění, z něhož měla být ale také zřízena nadace na 

vydržování Průmyslového muzea a jeho knihovny. Urna s popelem je 

uložena v dnešním Náprstkově muzeu, na ní je Zeyerův nápis: „Co z těla 

zbylo, snadně se vejde v nádobu malou, srdce jeho přece však nosilo 

v sobě celý svět.“108 

Josefa Náprstková, která se po smrti Náprstka zaměřila na pořádání 

tzv. „Nedělních dýchánků pro dělné ženy a dívky všech oborů“,  zemřela po 

dlouhé plicní nemoci dne 13. září 1907. 

 

3.2. Založení Amerického klubu dam 

U zrodu Amerického klubu dam stál Vojta Náprstek, který byl 

stoupencem ženské emancipace a který byl přesvědčen, že vzdělávání žen 

je důležité pro pokrok celého národa. Už v roce 1843 napsal své přítelkyni: 

„O jakž mnoho můžete Vy dívky k zachování národního jazyka přispěti! Z 

vás vyrostou panny, z panen budou manželky a matky – k matkám se dítky 

nejvíce tulí, jich se na věci nejvíce dotazují, k nim větší důvěrnost než 

k otcům mívají. Matky tedy mohou nejprvnější přirozenou lásku v outlá 

srdéčka dítek svých i k řeči mateřské vštěpovati, neboť ony jsou nejprvnější 
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jich učitelkyně.“109 Za jeho velké zásluhy v českém ženském hnutí ho lidé 

také občas nazývali „advokátem žen“. 

 

Jádrem Amerického klubu dam se staly Náprstkovy přednášky 

z přelomu roku 1862 a 1863, které uspořádal na pražském Střeleckém 

ostrově a jejichž témata byla pečlivě vybírána s ohledem na ženské potřeby 

– hovořil o nových přístrojích v domácnosti, o sociální péči v zahraničí či o 

usnadnění práce žen v domácnosti. První přednášky se uskutečnily 18. a 

21. prosince a kromě Vojty Náprstka dále přednášel dr. Antonín Frič, 

správce přírodovědeckých sbírek Českého vlasteneckého muzea, později 

Národního, a vysokoškolský učitel, který poukazoval na to, v čem jsme byli 

oproti cizině pozadu. Frič přednášel o výchově a péči o vzdělání dětí a 

mládeže, Náprstkovo vystoupení bylo „o předmětech domácího 

hospodaření“. Ústřední objekty, které se staly tématem, byly kuchyňské a 

prací stroje. Tyto stroje Náprstek buď přivezl z USA nebo si je nechal zaslat. 

O významu těchto přednášek vypovídá i zpráva v novinách: „Přednášky tyto 

mají podati důkaz, že i naše obecenstvo, zejména krásná pleť má smysl 

vedle zábavy, bálů, koncertů, besed atd. také pro to, čím se klestí cesta 

pokroku, ušlechtilejším náhledům a názorům, čím život veřejný a domácí se 

povznáší, čím duch lidský se osvobozuje tížících jej pout, čím konečně se 

dosahuje úspory času, práce a kapitálu, čím se podporuje zdraví a blahobyt 

množí.“110 

Zájem o přednášky neutichl ani nadále, a proto hned 4. ledna roku 

1863 měl Náprstek další přednášku, hlavními předměty zájmu byly ten den 

šicí stroje, domácí lednice a kuchyňské nářadí, které byly pro obyvatelstvo 
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novinkou a které vzbudily velké ohlasy.111 „Šicí stroj znamená osvobození 

ženy, řekl Náprstek v úvodu. Vysvětlil jeho vývoj i funkci a opět poukázal na 

to, že současná cena, 70 až 100 zlatých, by se dala vykompenzovat 

například menším počtem porcelánu, peřin nebo šperků, které dostávají 

mladé hospodyňky do výbavy. Také lednice (spíš dřevěná skříň, ve které se 

musel led vždy nejméně po dvou dnech vyměňovat) je účinným zařízením 

se zdravotním dopadem.“112 Následující den hovořil Náprstek o možných 

činnostech v nově nabytém volném času žen, který mohly využít k 

sebezdokonalování, k výchově a ke vzdělání. Líčil svým posluchačům a 

hlavně posluchačkám, jichž se sešlo okolo jednoho tisíce, jak skvěle se 

například uplatňují ženy jinde ve světě. Mluvil o jednotlivých vynikajících 

ženách, seznamoval s jejich činností, tvorbou a ukazoval jejich podobizny. 

Volal po duševním pokroku žen, po zlepšení jejich postavení. „Ženská má 

zajisté tolik nadání jako mužský, proč nemohla by se tedy účastniti ve 

vyšších úkolech života, když ji důmysl lidský osvobodí od všelijakých 

nízkých zaneprázdnění? Mluví se tolik o vychování a vzdělávání mládeže, 

nuže, nechť se mu věnují u větší míře. Mluví se o chudobě literatury, umění, 

nuže, nechť ženské zkusí, aby i na tomto poli zanechaly po sobě památky. 

A že to mohou, o tom není již žádné pochybnosti.“113 Na další přednášky, 

které se pro stále větší zájem konaly ve velkém sále na Žofínském ostrově, 

přicházelo přes 1500 posluchačů, z toho byly dvě třetiny ženy. Třetí 

Náprstkova přednáška na Žofíně se věnovávala duševnímu pokroku žen, 

další pak ženským vzděláním a zaměstnáním, následovala přednáška 

zaměřená na dobročinné a vzdělávací ústavy v cizině. Také opět v rámci 

                                                 
111

 SECKÁ, Milena. Vojta Náprstek: Vlastenec, sběratel, mecenáš. Praha: Vyšehrad, 2011, 

s. 120-121. 

112
 ŠTĚPANOVÁ, I., SOCHOROVÁ, L., SECKÁ, M. Ženy rodiny Náprstkovy. Praha: Argo, 

2001, s. 75. 

113
 Památník třicetileté činnosti bývalého amerického klubu dam v Praze (1865-1895) jejž 

založil Vojta Náprstek. K památce jeho 70. narozenin. Praha, 1986, s. 7. 



53 

 

přednášek povídal o stavu žen u nás a v cizině.114 „Co uváděl v předešlé 

přednášce, opakoval a rozmnožil dalšími zajímavými podrobnostmi, jimiž 

dokazoval způsobilost ženy k pracím téměř ve všech oborech lidské 

činnosti. Opět byly předváděny a zkoušeny domácí stroje a nové vynálezy, 

při čemž Náprstek uplatňoval, v jak těsné souvislosti je vzdělání lidu, hlavně 

vzdělání žen, a pracovní síly s používáním strojů. Při této přednášce byl 

žofínský sál přeplněn, přišlo na půl druhého tisíce posluchačů, z toho dvě 

třetiny žen, některé, doslechnuvše se o těchto zajímavých výkladech a o 

nových užitečných strojích, přijely i z venkova.“115 Mezi další zajímavé věci, 

jejichž funkčnost ukazoval Náprstek při dalších přednáškách, patřily 

stříkačka na vodu, kleště na cukr, stroj na mražení, postel na kolečkách, 

rychlovařiče, loupače na ovoce, sušáky, různá struhadla, stroj na lisování 

zeleniny, Papinův tlakový hrnec, šlehače, mlýnky, plynový vařič a další.116 

Byla zde ale také řada lidí, kterým jeho snahy o emancipaci žen 

nebyly po vůli. Kritizovali např., že mnoho švadlen se zavedením šicích 

strojů přijde o práci. Eliška Krásnohorská popsala obtížné zavádění 

moderních vynálezů a novot: „… byly též stroje šicí, ano i stroje jiné, 

s kterými nás Náprstek seznamoval a jichž účelem byla vesměs úspora 

času při pracích v domácnosti, zvláště v kuchyni. Byly to stroje prací a 

ždímací, různé sekáčky na maso, šlehačky na sníh, loupadla na jablka a 

citrony, cídidla vidliček a nožů, čistidla koberců, oken, nátěru podlah, 

praktická zvonidla a domácí telegrafy, skládací nábytek pro úsporu místa, 

různé vynálezy pro pohodlí nemocných, na sta a sta věcí. … Dnešní mládež 

nedovede si ani představiti a snad ani neuvěří, s jakým odporem ba hořkým 
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nepřátelstvím potkávaly se tyto nevinné, praktické … věci v tehdejších 

konzervativnějších domácnostech našich. Zlověstně se jim vytýkalo, že 

směřují jen k tomu, aby z nás nadělaly zlenošilých, zpouštělých daremnic, 

které se štítí práce a chtěji vyhazovati peníze za nesmyslné hračky.“117 Na 

další námitku, že muži se nebudou ani potřebovat ženit, reagoval Náprstek 

nedůtklivě „neboť nelze si mysliti, že by si který muž bral proto ženu, aby mu 

konala práce, které může vykonati každý jednoduchý strojek.“118 Především 

Vojta Náprstek si musel vyslechnout řadu kritik a nenávistných útoků na 

jeho osobu. Univerzitní profesor, pozdější rakouský ministr, o něm prohlásil 

„Náprstek je přepiatec a jeho přednášky jsou ničemná věc – každá pořádná 

ženská má v neděli po kostele stát u trouby, aby se nepřipekla pečeně, o 

Franklinovi vědět nemusí.“119  

Na Náprstkovy přednášky zareagovala skupina relativně vzdělaných, 

vlastenecky smýšlejících českých žen, které si uvědomovaly výraznou 

Náprstkovu osobnost, výzvou nazvanou „Češkám“, která byla otištěna 25. 

ledna 1863 v Národních listech a tzv. „Adresou českých paní“ z 3. února 

téhož roku, kterou sepsala Karolina Světlá a kterou podepsalo tři sta 

pražských žen např. Karolina Světlá, Anna Holinová či Baruška Křížková 

(sestra Josefy Náprstkové) a která vyjadřuje poděkování Náprstkovi a 

souhlas s jeho názory.120  
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„Adresa českých paní. 

Pane! 

V proudu společenského života našeho vynořují se mnohdy myšlenky, jež zaujímají 

okamžitě všeobecnou pozornost, neb se v nich tuší zárodky důležitých obratů; ale ukáže se 

přečasto, že byly jen lesklými bublinami, rozplynou se, aniž splnily naděje v ně vložené. 

Jiné naopak vzniknou tiše a skromně, mnohý si jich ani nepovšimne, mnohý se jim jen 

pousměje; ale ony vpouštějí mohutné kořeny do půdy, rostou a za krátko se vyvinují 

v krásný, silný strom, z jehožto květů se těší přítomnost, z jehožto ovoce těží vděčná 

budoucnost. Takovou tichou, nadějnou myšlénkou byly přednášky Vaše; mnohý si jich 

nepovšiml, mnohý se pousmál, že věnujete čas svůj předmětům tak malicherným, pouze 

ženského života se týkajícím: ale zrnka, která jste rozsil, již klíčí v půdě kypré a za krátký 

čas překvapí Vás osením, bohatou žen slibujícím. Sezval jste krajanky své, abyste je 

obeznámil se stroji, jichž zavedením by se docílila znamenitá úspora času a peněz; mnozí 

viděli jen stroje a vypočítávali výhody z nich vyplývající. My Vám ale porozuměly a 

pochopily jsme, že nám ukazujete, jak se jedině jimi otevře ona tuhá brána stoletých 

předsudků, která před námi uzavírá duševní svět, a viděly jsme za ní se lesknouti zlatý 

chrám, v němž trůní pravá důstojnost a ženskost, jak si ji myslila příroda stvořivší nás. 

Vám, pane, náleží čet, že jste měl v národě našem první cit pro bídu naši; neboť bídou jest, 

umírá-li švadlena při vší své pilnosti hlady; bídou jest, musí-li matka zanedbati ducha svých 

dítek proto, že vyžadují klopotné práce hospodářské její činnost; bídou, vychová-li se dívka 

jen pro muže a vstoupí-li v sňatek jen proto, že nedojde jinak zaopatření; bídou, cítí-li 

ženština v prsou svých vlohy a musí-li je umořiti proto, že společnost jich použiti nedovede 

a nechce. My hluboce cítily tuto bídu a musely jsme mlčeti, jen v tichosti jsme nad ní 

zaplakaly; neboť každá která propůjčila stesku svému slova, ta byla považována za 

mužatku a mrzké se jí podkládaly pohnutky, že si přeje svobody, by prosta byla posvátných 

povinností všech a hověti  mohla choutkám licoměrným. Vy, pane, první jste k nám volal: 

Buďte činny, rozdělíme se s vámi o poklady vědy, umění a průmyslu, závoďte s námi a 

těšiti se budeme, dostihnete-li nás pracemi svými. Vaše ruka, pane, ukázala nám první na 

nové působiště ve vlasti, na nové, krásné dráhy, na nichž nám vyvinouti bude lze všecky 

ušlechtilé vlastnosti, které v nás dřímají a jen porůznu vykvétají. Ano, my se budeme učit, 

my se budeme vzdělávat, nedbajíce na posměch, vtipkování a krčení ramen, neboť bez 

boje není vítězství. Opírajíce se o výtěžek práce naší, jež nám pojistí samostatnou 

budoucnost, podáme pak ruku jen tomu, kdo vládne i srdcem naším, manželka nebude již 

závažím, nýbrž spolupracovnicí, milenkou, skutečnou družkou muži, a otec, jejž vyrve 

předčasná smrt z náručí mladé jeho rodiny, opustí ji aspoň bez hlodající bolesti, že 

zůstavuje děti své veřejné dobročinnosti, a zanechá jim matku, která bude hrda, že je s to, 

aby sama je uživila a vychovala. Nepatrný se zdál úkol, který jste si zvolil, a přec se ukáže, 



56 

 

že byl ten největší. Proto jste mluvil k nám slova mnohému k smíchu: ale ohlas jejich 

prochvěje věky; neboť kam vnikla, tam se povznese mravnost. Zda člověku lze zanechati 

po sobě stopy shnilejší? Toto vědomí a uznání naše Vás odměnit za vše, co jste pro nás 

podnikl a co ještě pro nás učiníte. 

V Praze, v lednu 1863. 

Jenny kněžna Taxisová, Karolina Světlá, Anna Uhlířová, Bohumila Macháčková, Fána 

Zapová, Anna Holinová, Juliana Pechová, Ludmila Schmidtová, Baruška Křížková.“
121

 

 

Ženy, které podepsaly Adresu českých paní, se nepřestávaly 

scházet, jejich malý sbor, který se snažil porozumět a podpořit Náprstkovy 

myšlenky, jako bylo založení Průmyslového muzea, se stal základním 

kamenem pro budoucí Americký klub dam. 

Na počátku roku 1865 se Náprstek obrátil na Karolinu Světlou a 

nabídl jí, aby k němu do salonu U Halánků pozvala ženy toužící po 

vzdělávání. V Náprstkově knihovně se ženy sešly 12. ledna 1865, toto 

shromáždění je považováno za první neoficiální činnost budoucího 

Amerického klubu dam, který byl oficiálně založen 15. ledna 1865 

proslovem Karoliny Světlé. Téhož dne se uskutečnila také přednáška o 

astronomii pana profesora Studničky, které se zúčastnilo 49 žen. Počet 

členek klubu záhy vyrostl na téměř 200.122 Název Americký klub dam se 

„začal používat spontánně, pod vlivem prvních přednášek týkajících se 

Náprstkových zkušeností z Ameriky“123, navíc slovo „americký“ bylo 
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chápáno jako synonymum pro slovo „moderní“, čímž klub naznačil, že se 

řídí pokrokovými a moderními myšlenkami.124 

Mezi nejznámější členky patřily: Karolina Světlá, Sofie Podlipská, 

Věnceslava Lužická-Srbová, Eliška Krásnohorská, Teréza Nováková, 

Klemeňa a Dora Hanušovy, Anna a Eliška Řehákovy, Marie Neffová 

(manželka známého pražského vlastence Jana Neffa), Zdeňka Havlíčková 

(dcera Karla Havlíčka Borovského), Anna Holinová, Anna Bayerová (první 

česká lékařka), Marie Kalašová (operní pěvkyně), Božena Viková-Kunětická 

(první žena - poslankyně), Zdenka Braunerová (malířka) aj.125 

Členkou Amerického klubu dam se mohla stát dívka a žena starší 

patnácti let, pouze však na doporučení Vojty Náprstka nebo některé členky 

klubu. Např. spisovatelku Terézu Novákovou do Amerického klubu dam 

uvedla Karolina Světlá. Toto doporučení ale značně omezovalo ženy 

z nižších vrstev bez společenských kontaktů a spolek se stál do jisté míry 

elitní a prestižní záležitostí, a tak většina žen navštěvující přednášky 

Amerického klubu dam patřila často do hmotně zabezpečených vrstev 

obyvatelstva. Členky vlivem klubu mohly aktivně naplnit svůj volný čas a 

získat vědomosti a dovednosti ke kvalifikované práci. Jejich veškerá činnost 

v rámci klubu byla dobrovolná.126 
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Spolek měl svým členkám zajistit především dostatek vědomostí a 

sebevědomí, aby se v případě potřeby dokázaly samy o sebe postarat.127 

„Cíle klubu byly vyjádřeny v následujících formulích: vzdělávat sebe a získat 

tolik vědomostí a zručnosti, aby se každá členka v případě potřeby dokázala 

sama uživit; podporovat „blahodárné“ (tzn. dobročinné) ústavy; propagovat 

zavádění nových myšlenek a strojů do domácnosti; pečovat o děti a školní 

mládež.“128 Vojta Náprstek umožnil klubu stýkat se v jeho knihovně, ta jim 

byla vyhrazena ve středu a sobotu odpoledne a v neděli dopoledne, kdy 

měly ženy zajištěny v knihovně naprosté soukromí. V rámci klubu byla 

jednou za rok volena předsednice, jednatelka a pokladniční. Protektorem 

byl uznán doživotně Vojta Náprstek.129 I když byly stanoveny určité funkce a 

rámcové stanovy, policii nebyly zaslány ke schválení a klub tak nebyl 

právně zaregistrován a scházel se jako volné sdružení.130 

Americký klub dam měl mnohé kontakty se zahraničím, jeden 

z kontaktů byla česká organizace v Chicagu s názvem Slovanská lípa, ta 

svou činností přispěla na stavbu Národního divadla, zakoupila velkou řadu 

českých knih a zasílala finanční obnosy pro potřebné. Členky klubu, hlavně 

spisovatelky, se často věnovaly překladatelské činnosti, např. Karolina 

Světlá, Eliška Krásnohorská, Pavla Moudrá, Božena Viková-Kunětická aj.131 
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Náprstek se snažil udržovat kontakty s lidmi v Americe a bylo zvykem, že 

každý Čechoameričan, který navštívil Prahu, se zastavil v domě U Halánků, 

kde jej vítal nápis kolem  dveří: Co srdce pojí, moře nerozdvojí.132 

 

3.3. Činnost klubu  

Toto volné sdružení žen mělo svá určitá pravidla: všechny akce, 

které se pořádaly v domě U Halánků byly pouze pro ženy a dívky starší 

šestnácti let, muži se jich mohli účastnit pouze jako přednášející. Jedinou 

výjimku v tomto pravidle měl Jan Evangelista Purkyně, který připisoval 

povolení svému vysokému věku.133 Náprstek do knihovny nechal vybudovat 

malé okénko, kterým pak mohl ze svého pokoje slyšet, co se v knihovně 

děje, aniž by ženy zahlédl a ty by tak byly zkompromitovány. Mezi další 

pravidla patřily také časy setkání členek – přednášky se konaly každé 

nedělní dopoledne od listopadu do dubna, v období od května do října se 

pořádaly naučné vycházky a výlety, knihovna a čítárna byly pro členky klubu 

otevřeny vždy ve středu a sobotu odpoledne. Naučné vycházky směřovaly 

jednak do různých míst Prahy, ale také na hrady, zámky a stará královská 

města, navštívili například Karlštejn, Křivoklát, Kutnou Horu, Mělník. První 

naučná vycházka na hvězdárnu a do univerzitní knihovny se uskutečnila 23. 

dubna prvního roku klubovní činnosti. Několikahodinové i celodenní výlety 

byly velmi oblíbené, navíc se jich mohli účastnit také muži, čehož hojně 

využívali. Stálým průvodcem na výletech byl Vojta Náprstek.  
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Náprstek usiloval o to, aby přednášky měly odbornou úroveň. Mezi 

nejpopulárnější přednášející patřili profesor matematiky na pražské 

univerzitě František Josef Studnička (25 přednášek), Josef Durdík (52 

přednášek), Vojta Náprstek (19 přednášek), Karel Tieftrunk (18 přednášek) 

či Sofie Podlipská (31 přednášek). Členkám také řečnil Tomáš Garrigue 

Masaryk, Jan Evangelista Purkyně, Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer, Josef 

Václav Sládek, z žen to byla Klemeňa Hanušová, Sofie Podlipská, Marie 

Kalašová, Karolina Světlá, Anna Bayerová a další.134 Počet přednášejících 

žen se rozmohl hlavně na konci osmdesátých let 19. století, kdy jejich počet 

převýšil muže. První přednášející ženou v klubu byla slečna Klemeňa 

Hanušová, jejíž přednáška se uskutečnila v prosinci 1865 a byla o jejích 

zkušenostech z konference o ženské emancipaci v Německu.135 Náměty 

přednášek nebyly nijak koncipovány, byly vybírány z různých oblastí a 

oborů – z historie, literatury, psychologie, chemie, náboženství, umění, 

práva, přírodních věd, zeměpisu, lékařství, techniky atd. Pro ucelený 

přehled uvádím některé názvy přednášek: Astronomie, O dobročinných 

ústavech, O vzduchu, Člověk a příroda, Člověk a rostlinstvo, Řeči starého 

světa, Co jest národní povaha?, Darwinismus a mravouka, Mikuláš 

Koperník, O temperamentech, O smrti, O modě, O vývinu hudby od století 

18. do naší doby, Jedy v domácnosti, Popis cesty do Londýna, Výklad o 
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Shakespearově Hamletu,  O českých tancích.136 „Hlavní problém zřejmě 

spočíval v tom, že Vojta Náprstek, hlavní organizátor přednášek, nedovedl 

odhadnout, který z oborů bude pro ženy atraktivní a přitažlivý, proto se jim 

snažil nabídnout vše, co bylo dostupné. Konečný rozsáhlý seznam 

přednášek, volající po přívlastku megalománský, je tedy výsledkem veskrze 

kladných úmyslů. Nelze totiž popřít, že ať už byl program přednášek jakkoli 

chaotický, byl zároveň dosud ojedinělým pokusem o komplexní rozšíření 

duševního obzoru žen.“137 S obrovským zájmem veřejnosti se setkávaly 

přednášky, které ukazovaly funkčnost nových domácích vynálezů, např. 

v dubnu 1868 se konala výstava s Náprstkovou přednáškou přístrojů a 

nádobí k vaření na plynu. Tato přednáška byla doplněna i o praktickou 

ukázku, kdy Náprstek nechal na pódiu nainstalovat plynové vařiče, na 

kterých klubistky z Amerického klubu dam připravovaly česká, francouzská 

a anglická jídla. Náprstek tak prakticky ukázal, že jídlo takto uvařené je 

dobré a nezávadné, práce je rychlejší, pohodlnější a spotřeba plynu je 

finančně dostupná.138 

 

Během prvního roku se uskutečnilo 24 přednášek, na které přišlo 

okolo 1300 posluchaček139, 31 naučných vycházek a 14 zábavných výletů. 
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„V letech 1865-84 se uskutečnilo 475 přednášek, které vyslechlo 26 750 

dam, to znamená průměrně 1 337 dam ročně. S výjimkou roku 1876 roční 

návštěvnost vždy přesahovala číslo jeden tisíc, rekordu bylo dosaženo ve 

třetím roce existence klubu, kdy se přednášek zúčastnilo 1 841 dam.“140 

V těchto letech klub uskutečnil 283 výletů do přírody, z toho 16 bylo 

vícedenních a 266 naučných vycházek, na výlety si členky sebou braly 

doprovod, který tvořili přátele nebo členové rodiny. Za prvních třicet let se 

uskutečnilo 497 přednášek, které vyslechlo 28 000 posluchaček. Vystoupilo 

na nich 117 přednášejících, z toho 16 členek klubu.141 „V letech 1865 – 95, 

k nimž existují přesné záznamy, bylo členkami klubu celkem 893 žen. 

Nejčastěji se jednalo o příbuzné vědců, umělců a politiků, ke členkám dále 

patřily učitelky Vyšší dívčí školy, pracovnice Ženského výrobního spolku 

českého, členky Spolku českých učitelek, Tělocvičného spolku paní a dívek 

pražských a spisovatelky.“142„Statistika naučných vycházek vykazuje 

podobný trend jako předchozí údaje. V prvních devatenácti letech (roku 

1884 se vycházky nekonaly) se 8 563 dam zúčastnilo 266 vycházek, tj. 

průměrně 450 členek ročně. Maximálním počtem bylo 31 vycházek ročně 

(roku 1865 a 1869) a 1 151 účastnic jedné vycházky (roku 1865).“143 

Naučné vycházky a návštěvy se týkaly hvězdárny, knihovny, ústavu 

hluchoněmých, ústavu slepých dospělých, ústavu slepých dětí, opatrovny u 

sv. Štěpána, Pražského hradu, chrámu sv. Víta, Kinské zahrady, blázince a 

chudobince u sv. Bartoloměje, městské plynárny, továrny na čalouny a 
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papír, národního muzea, židovské synagogy a hřbitova, Rudolfina aj. 

Během výletů klubistky navštívily Chuchli, Závišť, Bezděz, Beroun, Šárku, 

Okoř, Nebozízek, Kladno, Tetín, Točník, Žebrák, Stromovku aj.144 

 

1. ledna roku 1866 byl zahájen novoroční dýchánek, který se stal 

pravidelnou novoroční akcí a oblíbenou událostí členek klubu, na které byly 

zvány i s dětmi ze sirotčince, s hluchoněmými dětmi z ústavu a s řadou 

významných osobností. „Podle vzpomínek pamětníků se zde scházeli 

cestovatelé, učenci, spisovatelé, filozofové, výtvarní umělci, průmyslníci, 

inženýři, politikové, kteří všichni pomáhali budovat úroveň národní 

vzdělanosti. Jiná pamětnice vzpomíná na dobu svého dětství: A což rušné a 

pestré dýchánky novoroční U Halánků, kde jsme se sešli nejen s tolika 

milými známými, ale poznali též naše veličiny a slovutné muže, ať básníky, 

učence, spisovatele, politiky, cestovatele a vynikající muže neb ženy 

každého oboru, cizince do Prahy zavítavší, nevyjímaje. Bylo to prostředí 

nezapomenutelné, kam přišel každý rád a vždy byl vítán bez ohledu na své 

politické či jiné přesvědčení.“145 

  

Další sebevýchovou a sebevzdělávací akcí byla výuka jazyků 

(angličtiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny a esperanta), hudební výchovy a 

pravidelného sborového zpěvu, který zkoušely jednou týdně, vždy po 

přednáškách, na výletech a akademiích. Také pod vlivem členky Klemeni 
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Hanušové ženy pravidelně cvičily v soukromé tělocvičně na Vinohradech.146 

Americký klub dam v čele s Náprstkem podporoval také Spolek pro 

pěstování květin školními dětmi. Klubisty pomáhaly organizovat mnohé 

výstavy, navíc Náprstek propůjčil k výstavám i dům U Halánků. Klub 

dokázal často organizovat finanční sbírky pro podporu svých aktivit, ale také 

finančně přispíval na veřejné akce, jako byla stavba Národního divadla, 

Českého průmyslového muzea, Národního muzea, pomníku mistra Jana 

Husa, dostavba katedrály sv. Víta aj.   

 

Z počátku byl klub pro policii podezřelým spolkem, ale po roce 1866, 

kdy členky pečovaly o raněné z prusko-rakouské války, začala veřejnost 

činnost klubu uznávat. Ženy přispívaly šitím prádla na šesti šicích strojích, 

které zakoupil Náprstek, navštěvovaly raněné, přinášely jim kromě prádla, 

pití, obvazy, hrací karty, psací potřeby, knihy, noviny. Také za ně psaly 

dopisy, které jim vojáci diktovali atd. Dle záznamů členky navštívily raněné 

vojáky 64 krát, z toho nejvíce návštěv bylo v Karlových kasárnách (21krát), 

jejich pomoc byla obrovská, např. počet knih, které donesly raněným, se 

dostal na číslo 1171 a jen o něco málo bylo časopisů. Členka klubu, Helena 

Konrádová-Rӧslerová, která se aktivně této pomoci účastnila vzpomínala: 

„Dopoledne se šilo, odpoledne dva- až třikráte za týden se šlo do některé 

nemocnice. Před takovou návštěvou tu stál veliký koš květin, ze kterých se 

vázaly kytičky, chystalo prádlo a dopisní potřeby, dvě velké baňky limonády 

k tomu, a odpoledne sebral vše sluha z pivovaru na dvoukolový vozíček a 

jel s námi. Šly jsme vždy čtyři nebo pět žen a jedné z nás vždy Náprstek 

svěřil odpovědnost. V nemocnici šly jsme od postele k posteli, ptaly jsme se 

raněných, co by si přáli, pakli mohli sami psát, daly jsme jim psací potřeby. 

Když psáti nemohli, napsaly jsme si adresy a vzkazy nemocných. Bylo tu 

dosti Poláků a Vlachů; tři Polky, slečny Machotkovy, převzaly polská psaní a 
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já vlašská. Jelikož z Prahy žádná pošta nešla, posílal Náprstek dvakrát 

týdně posla do Plzně, který tam vyplatil dopisy a dal na poštu. Tak se nevím 

kolik set dopisů od raněných dostalo do rukou jejich rodin.“147 

Pravděpodobný počet odeslaných dopisů, které byly napsány v šesti 

jazycích, byl 518.148 

 

Následujícího roku (1867) byla klubem uspořádán první velká dětská 

slavnost na Rohanském ostrově v Praze, této klubové akce se zúčastnilo 90 

klubistek jako doprovod a dozor a 1400 dětí ze dvou pražských škol (škola 

sv. Jiljí a sv. Štěpána), pro které byl připraven kulturní a sportovní program 

a které přihlíželo okolo 600 hostů. Od té doby se kladl důraz na výlety a 

aktivity spjaté se školními dětmi. Této první oficiální dětské slavnosti 

předcházela jedna akce, která se týkala výletu s dětmi, a to výlet 

hluchoněmých dětí do Roztok, který se uskutečnil 5. června 1865. V dalších 

letech již nebyly dětské slavnosti s takovým počtem dětí, jejich počet již 

nepřevyšoval účast více než 500 dětí,  ale sportovní ani kulturní program se 

nijak nezmenšil, dětem byly připraveny různé hry, zábavy, představení, 

kolotoče a zpěvníky. Tyto dětské zábavy byly pro veřejnost novinkou a 

občané o nich byli často informováni z novin, např. v Pražském deníku z 30. 

června 1867 se píše: „Americký klub uspořádal v neděli odpoledne 150 
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školním děvčatům vycházku do přírody, a sice dovedl je do Stromovky. 

Dítky byly tam uctěny jídlem a pitím a vyrážely se tam zpěvem a rozličnými 

nevinnými dětskými hrami. Pohnutlivý výjev pak následoval, když ve středu 

hrajících dítek se náhle objevil císařský povoz, v němž J. V. císař Ferdinand 

se nacházel. Dítky obklopily hned povoz a házejíce před něj květiny 

provolávaly slávu milovanému stařičkému mocnáři, který přívětivě děkoval 

nevinným dítkám.“149 Tyto výlety měly dětem vynahradit nedostatek 

pražských prostorů, kde by si děti mohly hrát. Děti při průchodu Prahou 

nesly barevné praporky, zpívaly a bubnovaly. Celý zástup klubistek a dětí 

pak uzavíral kůň od Halánků, který za sebou táhl vozík s pitím a jídlem, 

protože všechny akce, obzvláště ty pro chudé, děti a mládež, zahrnovaly 

také stravu, kterou členky připravily z vlastních zdrojů. Ale i tyhle záslužné 

akce se zpočátku setkaly s nedůvěrou, např. Anna Řeháková, členka klubu, 

vzpomíná: „Připomínám toliko dětskou slavnost, která se konala dne 29. 

června r. 1867 na Rohanském ostrově a která byla pro Prahu něco dosud 

nevídaného. Obecenstvo sledovalo průběh dětského dne s kritickou 

nedůvěřivostí, k jaké zavádí každá novota. Nechybělo ani vtipu, že městem 

pokutálí se tolik klubíček, že chodcům až nohy se podrazí. Klubíčky byly 

totiž posměšně nazývány klubistky.“150 Za prvních dvacet let se uskutečnilo 

padesát výletů, které však po smrti Vojty Náprstka skončily.151 
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„Důležitou roli v zaměření charitativní péče klubu sehrály určitě dvě 

skutečnosti. Za prvé to bylo to, že bratr zakládající členky Josefy Křížkové 

byl známým lékařem v městském chorobinci, a později i to, že Náprstek byl 

za svou lidumilnou činnost zvolen do vedení městského chudobince a 

chorobince. Vzhledem k této „známosti“ si členky vybraly kromě dalších 

městský chorobinec a chudobinec a pravidelně zde konaly návštěvy 

s kulturním programem.“152 Členky se staraly o zdravé, nemocné, postižené 

i osiřelé děti, navštěvovaly je, obdarovávaly je oblečením, botami, psacími 

potřebami, drobnými dárky, knížkami, cukrovinkami nebo ovocem. 

Navštěvovaly také ženské věznice, pořádaly finanční sbírky pro chudé, 

chodily pravidelně předčítat do slepeckého ústavu, dávaly příspěvky do 

hluchoněmého ústavu, do blázince, chorobinců - jejich spolupráce a 

lidumilná činnost je zaznamenána především v chorobinci sv. Bartoloměje a 

v chorobinci na Karlově. „Také k hluchoněmým nás pan Náprstek vodil, kde 

bývaly jsme přítomny jejich divadelním představením. Dojemné bylo, 

s jakým nadšením volali ti ubozí – při spatření p. Náprstka – jeho jméno, jež 

se byli – s velkým přičiněním – naučili…“153 Mimo to dostávaly písemné 

prosby o pomoc, kterým se snažily vyhovět. Především o svátcích se jejich 

charitativní činnost dostávala na první místo veškerých aktivit.  Například od 
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roku 1866 chodily členky o vánocích zdobit vánoční stromky pro děti 

z opatrovny U sv. Štěpána, z opatrovny Na Hrádku a do Vlašského 

sirotčince. Zdobení vánočního stromku způsobilo v tehdejší době velký 

rozruch. Členky za klubové peníze také nakupovaly látky, šily a pletly dětem 

oblečení, např. roku 1868 bylo z ústavů obdarováno 712 dětí, přičemž jim 

bylo rozdáno 1488 kusů šatstva a bot, vánoček a různých cukrovinek. 

Jednalo se jak o pravidelné, tak o jednorázové akce, které se zaměřovaly 

k určitým institucím pečující o chudé.154 

 

Další činností byla péče o hroby významných českých osobností, 

členky klubu hroby čistily a zdobily, hlavně v předdušičkovém období se 

snažily o jejich úpravu. Klub dokázal zorganizovat sbírky na pomník Boženy 

Němcové, Magdaleny Dobromily Rettigové, Otýlie Sklenářové-Malé, Elišky 

Krásnohorské a dalších významných žen. Odhalení pomníku bylo vždy 

velkou událostí, např. odhalení pomníku Boženy Němcové v červnu 1869 se 

stalo společenskou záležitostí; do základního kamene pomníku byla 

uložena kovová skříňka, která obsahuje řadu dobových artefaktů – 

skupinové fotografie členek Amerického klubu dam, deník Amerického 

klubu dam za rok 1865, fotografie Vojty Náprstka s matkou, fotografie 

raněných vojáků ošetřovaných klubistkami v roce 1866, vydání Babičky, 

číslo časopisu Světozor z dubna 1869 s fotografií pomníku, další fotografie 

a dobové doklady a seznam těch, kteří přispěli na vybudování pomníku.155 
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3.4. 70. léta a zákaz činnosti 

V únoru 1870 došlo k oficiálnímu zákazu veškeré činnosti klubu. Od 

klubu byly požadovány spolkové stanovy, ale klub si chtěl i nadále udržet 

volné vztahy s pouze přátelskými závazky. Pro reálnou hrozbu zákazu si 

členky vytvořily návrh stanov, ale policejní místodržitelství je odmítlo jako 

nevhodné a 15. února 1870 byla oficiálně zakázána veškerá činnost 

klubu.156 V tisku vyšlo: „Americký klub dám se rozešel. Po pětiletém 

blahodárném působení viděl se americký klub dám nucena na neurčitou 

dobu zastaviti svoji činnost, která ve vděčné utkvěla paměti přečetných 

chudých a osiřelých dítek, nešťastných mrzáků a raněných vojínů. – Bez 

překážky mohly potud obětavé tyto dámy hověti šlechetnému svému účeli, 

až vyšel nový spolkový řád, kterému podrobiti hodlalo zdejší c. k. policejní 

ředitelství žádajíc, aby mu dámy předložily stanovy, a aby se budoucně 

řídily dle předpisů spolkového zákona. […] Těžko však sparagrafovati, kde 

se vůbec nic sparagrafovati nedá. Či možno sestaviti podle nějakého 

spolkového řádu paragrafy pro případ, když chudému poskytnouti chceme 

potravy nebo šatu? – Když slepcům pro jejich vyražení chceme čísti nebo 

zazpívati? Když s hluchoněmými chceme podniknouti vycházku do okolí 

pražského, anebo když se vespolek sejdeme u dobrého přítele a tam někdo 

z nás nám přednáší o znamenitějších zjevech praktického života, nebo nám 

vykládá o vychovatelství, o země-, děje-, přirodopisu a podobných jiných 

věcech? […] Loučíme-li se tudíž nyní s americkým klubem dám, doufáme, 

že to nebude na dlouho a že zavítají snad brzo časy, kde ženám našim 

bráněno nebude osvědčiti svou dobročinnost a obětavost kdy a jakkoliv se 

jim líbí. […] Odporučujíce šlechetné účele americkému klubu všem dámám 

po venkově a upozorňujíce všechny národovce na velkou jich důležitost pro 

národní a pospolitý náš život, přejeme si zajisté, s přemnohými štědře 

obdařenými ubožáky, aby americkému klubu dám co nejdříve dopřáno bylo, 
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aby k obnovené přikročiti mohl činnosti a aby beze všech překážek bráti se 

mohl za lidumilným a šlechetným účelem.“157  

Členky se scházet nepřestaly, začaly si říkat „dámy bývalého 

Amerického klubu dam“, čímž se situace na určitý čas vyřešila. Nastalá 

situace byla zajímavá, protože školní instituce i magistrát stále klubu 

zasílaly poštu, ale pro policejní místodržitelství byl problém s klubem a jeho 

stanovami oficiálním zákazem vyřešen.158 

Roku 1874, kdy bylo otevřeno české průmyslové muzeum, jehož 

činnost Americký klub dam výrazně podporoval, klubistky  zajišťovaly dozor, 

instalovaly předměty, provázely návštěvníky. V 80. letech 19. století se klub 

začal aktivně podílet na podpoře divadelní činnosti. Členky vítaly hosty, 

cizince, umělce.  

 

Náprstek se s členkami klubu snažil uskutečnit i svůj další sen a to 

založení ženského sirotčince. K získání financí pro sirotčinec pomohly dámy 

bývalého Amerického klubu dam, ale také uskutečněné výstavy, jako byla 

výstava předmětů z Afriky, které poslal doktor Emil Holub; navíc finančně 

dopomohli také krajané v USA, a proto se měl sirotčinec jmenovat 

„českoamerický“. Dříve než ale tento sirotčinec vznikl, byl na Hradčanech 

otevřen sirotčinec arcivévodkyní Giselou, a proto Náprstek při příležitosti 

dvacetiletého trvání klubu předal sbírku peněz pražskému primátorovi 

k vytvoření nadačních míst pro ženské sirotky. Až do druhé světové války 

existovala „Nadace českých dam bývalého Amerického klubu v Praze 

k opatření a vychovávání zcela osiřelých dívek českých“, která vychovala 15 
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dívek, finančně přispívala na výchovu sirotků a snažila se pro ně nalézt 

náhradní rodiny. Samotní manželé Náprstkovi, kteří neměli vlastní děti, se 

ujali pěti dívek, kterým se snažili zajistit klidnou budoucnost.159 

 

3.5. Vztahy k ostatním sdružením 

Klub se nebránil spolupráci s dalšími spolky, v roce 1871 několik 

vlastenek z Amerického klubu dam včele s Karolinou Světlou či Dorou 

Hanušovou založilo Ženský výrobní spolek český. Jeden z dalších spolků, 

na kterém členky aktivně spolupracovaly byl spolek Domácnost a jeho 

česká kuchařská škola, stejně tak je důležité zmínit Minervu Elišky 

Krásnohorské, která vznikla s velkou podporou Vojty Náprstka. Americký 

klub dam se také stal pro mnohé inspirací k vytvoření dalších ženských 

spolků, jako je Tělocvičný spolek paní a dívek pražských, Ženská jednota 

svaté Elišky na Královských Vinohradech, pěvecký sbor Libuše v Libni, Sbor 

dam ve prospěch stavby nového kostela na Smíchově, Čtenářský a 

dobročinný spolek svaté Milady. Úzké vztahy měl klub také s Vyšší dívčí 

školou a tradiční spolupráce byla s Uměleckou besedou v Praze.160 „Klub 

spolupracoval se Sokolem, v jehož místnostech u Žitné brány nacházely 

útočiště děti, které pro nepřízeň počasí nemohly na výlet.“161 
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„Nepopiratelným faktem dále zůstává, že v prostředí Náprstkova 

salonu vykrystalizovaly myšlenky na vyšší ženské vzdělání, jehož hlavní 

zastánkyně se rekrutovaly právě z řad členek Amerického klubu dam.“162 

Přestože se ženská emancipace rozvíjela také zakládáním ženských 

spolků stal se spolek Domácnost pro Vojtu Náprstka určitým krokem zpět. 

Po několika odborných přednáškách se přívrženkyně spolku Domácnost 

opět zaměřily na rodinu a hospodaření v domácnosti. Josefa Náprstková 

píše: „(…) již před časem jsem s Vojtěchem o tom rozprávěla, že by na 

dívčí škole mělo se též přednášet o domácím hospodářství, a však můj 

manžel se mně vysmál a řekl, že se to každá dočte v knihách.“163 I když se 

Vojta Náprstek stavěl zpočátku k založení tohoto spolku skepticky, snažil se 

ženy v aktivitách podporovat a hned druhá schůzka zájemkyň o práci ve 

spolku proběhla v domě U Halánků (první proběhla v bytě manželů 

Neffových). Sama Josefa napsala: „(…) plakala jsem radostí, když jsem 

viděla to hemžení; neb podobnou školu jsem vždy měla na zřeteli a teď 

konečně se stalo dávnoleté přání mé skutkem.“164 Podobně na tom byl i 

Vojta Náprstek, jehož podporu spolku popsala Anna Podlipná: „Pan Vojta 

Náprstek byl celý šťastný a běhal a pomáhal, kde mohl, a největší radost 

měl z toho, že konečně byl položen základní kapitál této akce.“165  
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3.6. Aktivity klubu po smrti Vojty Náprstka 

Po smrti Náprstka roku 1894 činnost klubu stále přetrvala, protože již 

za života Náprstka byl chod klubu v rukou členek, které byly vzdělané a 

schopné předávat dále své vědomosti a zkušenosti. Klubu však chyběly 

finanční prostředky a Náprstkovy kontakty, které by jim ulehčily práci. 

Velkou akcí se stalo vybudování pomníku Vojty Náprstka k jeho nedožitým 

70. narozeninám. Památník Vojty Náprstka, ve tvaru kamenného stolu, byl 

po peripetiích s knížetem Jiřím Lobkovicem nainstalován na Nebozízku. 

Mramorový stůl, který připomíná Náprstkovy zásluhy především v péči o 

mládež, nese nápis: „Na památku pohoštění, jež poskytoval Vojta Náprstek 

v letech 1865 – 1883 mládeži pražských škol“. K odhalení pomníku, kterého 

se zúčastnila Josefa Náprstková, řada žen z Amerického klubu dam, školní 

děti a Náprstkovy přátelé, se uskutečnilo 17. dubna 1896.166 

  

Josefa Náprstková za podpory ostatních členek klubu dosáhla 

uskutečnění akcí pod názvem „Nedělní dýchánky pro dělné ženy a dívky 

všech oborů“. Tyto kulturní pořady pro pražské služky zahrnovaly četbu, 

zpěv, hudbu či dramatické scénky. Cyklus jejich nedělních dýchánků, který 

byl velice oblíben, začal roku 1901, kdy na něj přišlo 420 dívek a žen. Hned 

další dýchánek již navštívilo 750 žen a během 12 let, kdy se dýchánky 

konaly, v nich vystoupila řada umělců jako Hana Kvapilová, Vlasta 

Pittnerová, České pěvecké kvarteto a další. Místem, kde se dýchánky 

uskutečňovaly, byla nejdříve učebna svatohavelské školy, ale pro velký 

zájem, byla kapacitně tato místnost nevyhovující, proto se dočasně využil 

sál v Měšťanské besedě a nakonec se dýchánky konaly až do roku 1913 ve 

velkém sále Konviktu, který byl nedaleko domu U Halánků. Klubistky 

Amerického klubu dam pomáhaly s organizací a navíc seznamovaly 
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příchozí s historií muzea, upozorňovaly na dny, kdy je otevřeno veřejnosti 

nebo ukazovali jednotlivé exponáty.167 

 

Zajímavostí bylo, že v den Náprsktových nedožitých 80. narozenin, 

roku 1906, zavedly v jeho knihovně možnost v určité hodiny návštěvu 

dětem, pro které se předem připravily vhodné knihy a časopisy.168 

 

13. září 1907 zemřela Josefa Náprstková, o rok později byl klub 

oficiálně zaregistrován pod jménem Český americký klub dam, do té doby 

se používaly různé varianty původního názvu: Bývalý americký klub dam, 

Česko-americký klub dam, Americký klub českých dam. Jeho aktivitou bylo 

nadále pokračovat v nedělních dýcháncích, v péči o muzeum a v řízení 

nadací, které klub spravoval. Zároveň kuratorium, které vedlo Náprstkovo 

muzeum, potvrdilo klubu používání knihovny a čítárny. Ve 20. století 

převažovala činnost charitativní. Starostkou klubu se stala mnoholetá 

členka klubu Josefa Jirásková, rozená Tressingerová, náměstkyní Marie 

Zettlová a jednatelkou Božena Studničková.169 V průběhu 1. světové války 

se činnost klubu zaměřovala především na charitativní činnost, řízení 
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nadací, které dámy spravovaly, a práci pro muzeum. Po jejím skončení 

dobročinná činnost zcela převládla, klubovou finanční pomoc obdržela řada 

spolků: Deylova výchovna slepých, Tělocvičná jednota Sokol, Kulturní 

jednota československá, Český spolek pro ochranu mládeže pro Horní 

Litvínov a Chuděřín, Domov pro děti opuštěné a osiřelé v Praze, Ochrana 

opuštěných a zanedbaných dětí v Praze, Dámský kruh – spolek pro 

osamělé paní a slečny, Záchrana – Ústřední sdružení ženské pro mládež 

v Praze, Minerva, Jednota učitelek mateřských škol královského hlavního 

města Prahy, Paní svaté Ludmily v Praze, okresní komise pro péči o mládež 

v soudním okresu Vršovickém, Spolek pro ženské studium v Praze, České 

srdce – národní sdružení pomocné, Sdružení akademicky vzdělaných žen a 

jiné.170 

 

 Klub existoval a aktivně působil až do května 1941, kdy byly schůzky 

přerušeny a kdy klub přijal nový název – Náprstek´s Damenklub in Prag. 

Schůzky byly znovu zahájeny roku 1944 na Žofíně a první poválečná 

schůzka proběhla v domě U Halánků 20. června 1945. Schůzky v této době 

nebyly pravidelné, členky se soustředily na činnost v knihovně a podporu 

charitativních akcí, které byly po válce zapotřebí. Pravidelnost do schůzek 

přišla až rokem 1947, kdy se opět změnil název klubu a ustálil se na 

Americký klub českých dam. V roce 1948 došlo s politickou změnou 

v Československu k zákazu činnosti řady spolků a organizací, hlavně těch, 

které měly něco společného s Amerikou a kapitalismem. „3. 3. 1948 

oficiálně ukončil činnost Americký klub dam, požívající pohostinství 
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v knihovně Náprstkova muzea vůlí jeho zakladatele od roku 1865 až do 

zmíněného data.“171 

 

V roce 1932 se muzeum stalo státní institucí pod názvem Náprstkovo 

muzeum všeobecného národopisu. Bylo stanoveno, že muzeum bude sbírat 

a uchovávat: 1. Předměty cizokrajného a slovanského národopisu; 2. 

Památky rodinného a hospodářského života rodiny Náprstkovy; 3. Domácí 

archiv rodiny Náprstkovy, jejich přátel a známých; 4. Knihovnu s připojenými 

sbírkami fotografií, grafických prací, scrapbooků zanechat jako celek.“172 

Muzeum existovalo samostatně až do roku 1942, kdy bylo připojeno 

k Národnímu muzeu a kdy byla řada cenných dobových artefaktů umístěna 

do Národního technického muzea nebo do národopisného oddělení 

Národního muzea, čímž bylo porušeno přání a poslední vůle Náprstka, 

neboť od té doby nelze jeho sbírku zkompletovat. „…Že Vojta Náprstek si 

nikdy nepřál, aby cokoliv z jeho sbírek přešlo v majetek jiného Musea, 

nejlépe dosvědčil výrokem, když jsme při přenášení časopisu „Times“ do 

nové budovy se zmínila, že by časopis ten se mohl věnovat Museu 

zemskému. Řekl tenkrate Vojta Náprstek: Pepičko vše co bylo zakoupeno a 

nasbíráno i darováno pro knihovnu a museum musí zůstat v domě a na tom 

místě, kde to bylo nastřádáno.“173 V současné době se muzeum nazývá 

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur a jeho 

knihovna vede mimo jiné rozsáhlý archiv, který je rozdělen na Náprstkův 

rodinný, krajanský a cestovatelský. 
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Od roku 1996 byla činnost Amerického klubu dam, který existuje do 

dnes při Náprstkově muzeu jako občanské sdružení, obnovena. V ten samý 

rok byl zorganizován Jahodový dýchánek, videoprojekce filmu „V. Náprstek 

a jeho doba“, módní přehlídka předních českých návrhářek a od tohoto roku 

se Americký klub dam podílí na každoročním novoročním dýchánku, 

koncertech, přednáškách, výstavách a vernisážích nebo výletech. Americký 

klub dam se účastní divadelních představení, koncertů, besed, mimo jiné 

věnoval finanční pomoc na sochu T. G. Masaryka, která byla postaveno 

v Mexico city.174 Dům U Halánků je v současnosti sídlem Náprstkova muzea 

asijských, afrických a amerických kultur. Náprstkova knihovna je od roku 

2012 otevřena vždy první středu v měsíci v rámci pravidelných prohlídek, 

navíc se v knihovně konají různé přednášky, autorská čtení a diskuze.175  
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4.  Členky Amerického klubu dam podílející se na 

výchovně vzdělávací oblasti 

 

4.1. Tereza Mellanová  

Tato učitelka na obchodní škole v Praze 3 se narodila 22. listopadu 

1863 v Praze, kde roku 1946 zemřela. Mimo své učitelské povolání se 

Tereza Mellanová věnovala publicistice a vlastní autorské tvorbě. Z její 

spisovatelské činnosti je především ceněna tvorba pro mládež, v rámci 

které vydala celou řadu svazků veršů, pohádek a próz. Například pro děti a 

mládež napsala „Z dětského světa“ (1902), „Pohádky“ (1906) nebo „Rada 

na cestu života mládeži ze školy vyšlé“ (1902). Kromě této činnosti se 

významně podílela na rozvoji feriálních (prázdninových) osad pro školní 

mládež, především se zaměřením na děti z chudých rodin.176  

V její spisovatelské výchovně vzdělávací činnosti se vyjímá kniha 

„Rada na cestu života mládeži ze školy vyšlé“. Tato kniha kromě úvodu 

obsahuje 12 kapitol, které dávají rady mládeži pro jejich vhodné soužití se 

společností: Dobrá kniha buď tvým přítelem, Usiluj býti zdatným a 

dokonalým ve svém povolání, Konati svou povinnost buď tvým 

nejpřednějším heslem, Práce jest požehnáním, lenost klatbou člověka, 

Jakou váhu v životě má vytrvalost a odhodlanost, S poctivostí nejdál dojdeš, 

Buď přímý a pravdivý v slovech činech, Způsoby dělají člověka, Mocnost 

zvyků, Zlého tovaryšstva se varuj; pokušení utíkej!, Spořivost vede 

k neodvislosti a samostatnosti, Povinnost k své rodné zemi a k svému 

národu měj ustavičně na paměti. 

V první kapitole nazvané „Dobrá kniha buď tvým přítelem“ Mellanová 

píše: „Slýcháš: „Peníze jsou moc“, však vzdělání je také moc. Čím budeš 

vzdělanější, tím lépe budeš k nastávajícímu životnímu boji vypraven a 
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vyzbrojen.“177 Ukazuje mládeži, že člověk se nejlépe vzdělává ve 

společnosti vzdělaných, moudrých a zkušených, ale také upozorňuje, že ne 

vždy budou mít možnost setkat se s takovou společností, proto nesmí 

zapomenout na knihu, která jim bude vždy přístupna a ve které naleznou 

informace a poučení. Proto studenti nemají litovat peněz, které utratili za 

nákup vhodných knih, jako jsou životopisy významných lidí nebo dějiny své 

vlasti. Studenti ale musí dát pozor na knihy zábavné, které mohou vést ke 

ztrátě času,  a tzv. „krvavé romány“, které je mohou svést na špatnou cestu. 

Autorka píše také o členství ve spolcích: „Až dospěješ, staň se 

členem řádného, ušlechtilého spolku; co by se ti nepodařilo jako jednotlivci, 

domůžeš se spolkem, sdružením. V té příčině doporučujeme ti: 

hospodářské besídky, jednoty sokolské, spolky čtenářské, pěvecké, 

hasičské, pro podporu chudé mládeže apod.“178  

V dalších kapitolách pobízí studenty, aby se poradili s rodiči a s 

dalšími zkušenými osobami, které je pro ně nejvhodnější povolání, a 

zdůrazňuje, aby si studenti své povolání zamilovali: „nic tak neškodí, jako 

nespokojenost se svým stavem.“179 Upozorňuje, aby se studenti vyhýbali 

povrchnosti, polovičatosti, a naopak aby se snažili vyniknout a vždy přijali 

dobré rady a poučení zkušenějších. „Bez práce není uspokojení, není 

pravého štěstí v tomto časném životě; v práci a činnosti spočívá život, 

zdraví, klidná mysl.“180 Také poukazuje na trpělivost a vytrvalost v práci 
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člověka, klade důraz na překonávání obtíží, které v každém životě člověka 

někdy přijdou, dále ukazuje, že důležitá je veselá mysl, která člověku 

pomůže překonat nepříjemné problémy a nezdary. Mimo jiné upozorňuje na 

důležitost povinnosti k obci, tedy nezapomínat plnit své občanské 

povinnosti, jako je volební účast nebo výkon práce. 

Studenty nabádá, aby si vážili svého života, zdraví a nezapomínali 

ani na své rodiče. V jednání s ostatními mají být zdvořilí, laskaví a přívětiví. 

„Velmi doporučení hodna jest tedy mladému člověku vlídnost, zdvořilost, 

ochotnost, úslužnost a příbuzné vlastnosti, však nesmíš v této příčině 

pokročiti až k zneuctění sama sebe, proto: varuj se patolízalství, nelichoť 

každému, nepřisvědčuj k nešlechetnosti atd.; neboť při všem tom zůstává 

pravdivým poctivost, upřímnost a pravda mají vždy větší cenu než sebe 

pěknější a uhlazenější způsoby.“181  

Lež pokládá za nemravnou a naprosto nevhodnou pro člověka. 

Studenti se mají lži vyhýbat, protože „častějším lhaním otupil bys svůj cit pro 

pravdu tak, že bys pak ani neznamenal, lžeš-li čili mluvíš pravdu.“182 

Knihou vede studenty k dbaní o čistotu svého těla i oblečení, na což 

je třeba si zvyknout, protože špatný zvyk pak může vést až k osobní zkáze. 

Člověk má být zvyklý žít prostě a střídmě, otužovat se, starat se o čistotu, 

chovat se slušně, jednat podle vhodných společenských způsobů a důležité 

je si také zvyknout na pravidelnou práci a činnost.  

Dále Mellanová zmiňuje i chudobu, kterou lidé nemají brát jako svůj 

neúspěch, hanbu a neštěstí, ale jako stav, ze kterého se mohou dostat jen 

poctivým způsobem. Studentům radí, aby si peníze šetřili, aby neutratili více 

peněz, než je jejich vlastní příjem, a aby si o svým příjmech a výdajích vedly 
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účty. Pokud budou mít peněz nadbytek, je vhodné je věnovat těm, kteří je 

potřebují, a tak zároveň i oni ucítí štěstí a stanou se potřebnými pro 

společnost. 

V knize je také řada poučných příkladů, např. „Mladík 

k marnotratnosti svedený nadělal dluhův, z kterých hleděl se vyprositi lží, 

hazardní hrou, karbanem, až jako podvodník a šejdr odsouzen byl do 

žaláře. Marnotratnictvím začal a jako zloděj končil.“183 
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4.2. Pavla Moudrá 

Pavla Moudrá se narodila 26. ledna 1861 a zemřela 10. září 1940 

v Praze. Do života pražské společnosti se zapsala jako kulturní a osvětová 

pracovnice, šiřitelka mírových myšlenek a pacifismu a také jako 

spolupracovnice v tzv. „Miličově domě“ na Žižkově v Praze. Studovala 

náboženství Východu a srovnávala velká světová náboženství. Křesťanství 

a láska ke Kristu ji ovlivnila i v sociální oblasti. Usilovala o duchovní a 

sociální pomoc všem potřebným, snažila se o zákonnou ochranu zvířat jak 

na našem území, tak i v zahraničí, a týraných zvířat se i sama ujímala.184 

„Měla neskonalou víru v lidi. Bylo jí prostě nemožné si o někom myslit něco 

zlého. Nepěkní lidé využívali její dobroty pod různými záminkami, ale ona 

jejich sebe průhlednější předstírání neprokoukla. Když jsem jí jednou 

vytknul její přílišnou důvěřivost, řekla mi: „Víte, já se dám radši podvést a 

raději utrpím škodu, než abych snad z nedůvěry nepomohla 

potřebnému.“185 Otakar Březina k jejím šedesátým narozeninám napsal: 

„učila jste lásce, milosrdenství, radosti z poznání duchovního, soucitu 

s utrpením každé bytosti na této zemi. V šílenství válečných let 

nezemdlívala Vaše víra v člověka, ani Vaše odvaha hlásat mír mezi 

národy.“186 

Kladla důraz na mravní a sociální význam ženy. „Jako byla první 

uvědomělou a důslednou mírovou pracovnicí v Čechách, tak patřila i mezi 

první české průkopnice hnutí za osvobození a povznesení ženy.“187 Hájila 
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práva žen, ale také jim kladla určité povinnosti – přála si, aby česká žena 

byla ušlechtilá, aby si ženy byly vědomy svého poslání pro vývoj lidstva a 

aby svých úkolů dosáhly.188 Ve své úvaze „Žena budoucna“ rozlišuje dvě 

ženy, za prvé ženu, která tvoří přechod ženy z minulosti k ženě současnosti 

jako bytost trpící a průkopnici nových snah; za druhé ženu, která tvoří 

přechod od ženy současnosti k ženě budoucnosti jako ženu vítězící, 

sebevědomou a silnou, která bojuje proti třem hlavním nepřátelům lidstva a 

to je alkohol, militarismus a prostituce. Aby se žena stala ženou vítězící, je 

třeba, aby došla k důslednému sebepoznání, aby zmizel typ žen nervově 

labilních a závislých na mužích.189 

Provdala se za spisovatele Pavla Albeiriho, kterému pomáhala 

redigovat týdeník „Ratibor“, navíc do něj psala povídky, články či divadelní 

kritiky. Často také přednášela - sály, ve kterých měla přednášky, byly vždy 

zcela naplněny. Po smrti manžela založila časopis „Ladu“, ale rok poté 

odjela na ruskou Volyni, kde působila jako vychovatelka. Po návratu se 

věnovala veřejné činnosti, seznámila se s Janem Nerudou, který otiskoval 

její fejetony v Národních listech. V letech 1895-1899 působila jako divadelní 

referentka v Ženských listech. Působila ve spolku opisovatelů „Máje“, v 

„Ženské národní radě“. Spolu s Přemyslem Pitterem vydávala měsíčník 

„Sbratření“, kde působila jako odpovědná redaktorka a do něhož přispívala 

mnohými články a úvahami. 

Do veřejného společenského života vstoupila Moudrá už jako 

žurnalistka, její prvotina se jmenuje „Do rozmaru i do pláče“; napsala i 

autobiografie „Z dětství do života“ a „Do dívčích let“. Je autorkou také 
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zajímavé psychologické trilogie „Rok dětství“, „Dívčí léta“ a „Život jde dál“, 

psala také povídky např. „Za světlem Komenského“, divadelní hry - 

„Lekníny“ a její přednášky lze nalézt ve výboru „Ze studánky vody živé“. 

Kromě spisovatelské činnosti byla také aktivní překladatelkou, překládala 

z angličtiny, francouzštiny, němčiny a ruštiny. Jejím oblíbeným překladem 

byl životopis Mahatmy Gandhiho, kterého nazývala „největším žijícím 

následovníkem Ježíšovým“.190 

  Její památce bylo věnováno roku 1836 zvláštní číslo 10. (172) 

ročníku XVI. časopisu „Sbratření“, kde Přemysl Pitter otiskl mimo jiné 

báseň, kterou recitoval na jejím pohřbu a jejíž autorkou byla sama Pavla 

Moudrá.  

 
Pavla Moudrá: Uklidnění. 

 
Již přešlo vše, co bolelo a škodilo – 

ty bouře letní, zhoubné krupobití, 
jež servalo i slibnou žeň i stromů plod… 

Teď ticho a klid již podzimu. 
Sluníčko níž se sklání, skromně zlatí 

slzičku na mezi i zvonek modrý 
a Příroda jde spát. A já jdu s ní, 
smířená s tím, co zbylo na poli 

po žni bohaté: pár chudých klásků, 
maceška planá, zorané hroudy 

s příslibem vloženého v ně osení. 
Jak se to bude krásně spát 

a snít o všem, co naposled vzplálo 
v podzimním slunce západu! 

 
A dík za vše, co dal mi Bůh, 

snad se vznese nad urnou s popelem, 
jak skřivánka trylek nad lícnou. 
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4.3. Barbora Ledvinková  

Barbora Ledvinková, narozena 10. února 1841, byla vynikající 

pracovnice v oboru mateřského školství. Studovala na českých školách, ale 

také ve Francii a v Německu. Své zkušenosti uplatnila jako vedoucí 

mateřské školy na Praze 2, kde působila od roku 1867. Poté v letech 1873 

až 1899 působila v bývalém ženském učitelském ústavu v Praze. Bojovala 

za rozvoj českého školství, zvláště se zaměřila na školství mateřské, navíc 

byla velice aktivní přispěvatelkou do mnoha pedagogických časopisů. Ve 

zvláště přátelských stycích byla s Ludmilou Tesařovou a Boženou 

Studničkovou, z mladších pracovnic pak s Idou Jarníkovou. Z jejich děl patří 

mezi nejvýznamnější: „Nástin vývoje opatroven a mateřských škol“ (1887), 

„Škola mateřská“ (1889), „Rady řídícím pěstounkám škol mateřských“, 

„Zpěvy pro  opatrovny a školy mateřské“ aj. Ledvinková zemřela v roce 

1922 v Praze.191 

Do dnešní doby se dochovaly mnohé dopisy Ledvinkové, které 

zaslala Idě Jarníkové. „Vážená paní redaktorko! Těším se, že bude Časopis 

m. škol pokračovati, neboť válečný rok, plný ruchu nepřipustil by ani 

redakční ticho.[…]192  

Ve sbírce Slavín Pedagogického muzea Jana Amose Komenského 

lze nalézt rukopis „Učební osnova Barbory Ledvinkové pro budoucí učitelky 

mateřských škol při českém ženském učitelském ústavu v Praze v roce 

1896“, jehož podnázev zní: „Mateřská škola ve světle dětské zahrady“ a 

který obsahuje ručně popsaných sto jedna stran. V rukopisu zmiňuje, že 

základem výchovy je rodina, zvláště matka, ale v obtížných situacích, 

v jakých se nacházela často tehdejší rodina, hraje důležitou roli výchova 

mimo rodinu ve školkách a školách. Píše, že „účelem škol mateřských jest 

podporovati a doplňovati domácí vychování dítek ve věku povinnosti školní 
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ještě nepodléhajícímu, tedy připravovati dítky k vyučování školnímu 

spořádaným cvičením těla a smyslů jakož i …(nečitelné)193 pěstováním 

ducha“194 I když je práce zaměřena na mateřské školy, zmiňuje i jesličky, 

které jsou určeny nejmladším, maximálně tříletým dětem, které rodiče 

nemohou vychovávat. Tyto ústavy podléhají úředním a zdravotním 

předpisům. Největší část práce věnuje mateřským školám, které navštěvují 

děti od čtyř let. Vychovatelkou v mateřské škole může být i učitelka, ale 

především musí mít prokázanou předepsanou způsobilost k danému 

povolání, protože sama může mít na starost až čtyřicet svěřených dětí. 

Zdůrazňuje, že mateřská škola je také kulturním činitelem. Prostředky 

k vychování dětí vidí v pohádkách, básničkách, hrách, ale především v 

lehkých zahradnických a jiných pracích, které děti učí napodobovat, tvořit 

nebo zlepšovat tělesnou konstrukci. 

Píše také o kritice, která se dostává mateřským školám, cituje 

univerzitního profesora Dr. Lidnera: „Dětská zahrada jest nejkrásnější 

výkvět novověké paedagogiky, ale zároveň sprostý plagiát spáchaný na 

rodinném životě.“ Ledvinková mu ale oponuje, že v dané době není možné, 

aby všechny matky své děti vychovávaly. Kromě dr. Lidnera píše o 

významných německých pedagozích, jako byli Bedřich Vilém Frӧbel, August 

Kӧhler, Dr. Bedřich Diffes.195 
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4.4. Věnceslava Lužická-Srbová  

Věnceslava Lužická, vlastním jménem Anna Srbová, se narodila 6. 

prosince 1835 v Hořicích. Ve 14 letech byla poslána na vychování do Prahy, 

kde se po ovdovění v roce 1867 natrvalo vrátila. Působila jako spisovatelka, 

redaktorka a učitelka. Byla velice literárně činná, své první práce zahájila v 

Otavanu. Hodně povídek a románů bylo otištěno v Libuši i Beletristických 

listech našich. Na krátkou dobu byla redaktorkou Ženských listů, ale pro její 

konzervativní smyšlení byla vystřídána spisovatelkou Eliškou 

Krásnohorskou. Kromě zmíněných časopisů byla činnou redaktorkou v 

příloze Květů, v Ženském světě, Tetíně, Ladě aj.196 Výrazná byla její aktivita 

v různých ženských spolcích, jako byl Spolek sv. Ludmily, Americký klubu 

dam, Tělocvičený spolek paní a dívek pražských, Domácnost aj. Roku 1872 

začala vydávat Kalendář paní a dívek českých, do kterého přispívala řada 

významných osobností a který se zabýval především ženskou tématikou, 

literaturou i historií. O ženské tématice, která byla v centru jejího zájmu, 

také často přednášela, např. uskutečnila přednášku O povolání českých 

dívek v národě. Věnceslava Lužická-Srbová zemřela v roce 1920. 

Lužická představuje autorku, která jednoznačně ve svém díle Žena 

ve svém povolání určuje působiště ženy v rodině a k tomuto poukazuje její 

vzdělání. Pro Lužickou představuje ideál ženy vzorná matka a manželka, 

dobrá hospodyně a zdárná zástupkyně národa. Kdykoliv v jejich dílech 

vystupuje typ ženy, jedná samostatně a dokáže svými názory a nápady 

pomoct mužům.197 Mezi její literární díla patří romány „Na zříceninách“, 

„Salomena“, „V Bílém dvorci“, „Výš a výše“. Kromě literatury pro dospělé se 
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věnovala také dětem, kterým napsala povídky „Babiččiny loutky“ nebo 

„Opuštěná“.198  

Roku 1897 jí byl věnován článek v Hlasu Národa k dvaceti pětiletému 

jubileu jako předsedkyně komitétu pro spoludozor na vyučování ženských 

ručních pracím na českých národních školách v Praze, v jehož čele stála 

hned od prvního roku vzniku. Jako předsedkyně komitétu byla velice aktivní, 

neustále se stýkala s učitelkami ručních prací a jejich žákyněmi, k tomuto 

tématu napsala i spis „Škola ženských ručních prací“. Lužické-Srbové bylo 

děkováno za dlouhodobou činnost národním pražským školám, školská 

rada jí věnovala pochvalný dekret „za horlivou a úspěšnou činnost, jakouž 

[…] po dlouhou dobu 25 let dozoru a řízení vyučování ženským ručním 

pracím na českých obecných a měšťanských školách pražských tak 

obětavě byla věnovala a ku povznesení a zvelebnění tohoto předmětu tak 

platně přispěla […].“199  
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4.5. Ludmila Tesařová 

Ludmila Tesařová, narozena 24. prosince 1857, byla dcerou 

vynikajícího Amerlingova spolupracovníka, Františka Tesaře, pracovníka na 

učitelském ústavu Budči a pedagogického spisovatele, který napsal mimo 

učebnic a zábavných knížek pro děti také německé mluvnice a rozmluvy, a 

Anny Tesařové, majitelky vyššího dívčího ústavu v Praze a také 

pedagogické spisovatelky, takže již od dětství vyrůstala v prostředí 

podporující ženské vzdělání a emancipaci.200  

Tesařová vstoupila v roce 1874 do kurzu při učitelském ústavu 

v Praze a za dva roky se stala pěstounkou na mateřské škole v Karlíně, kde 

byla od roku 1832 první opatrovna a mateřská škola v Čechách. Od 1. 

května 1883 po odchodu Boženy Studničkové byla jmenována řídící 

pěstounkou a později za vynikající činnost dostala čestný titul ředitelky školy 

mateřské. Po odchodu z funkce ředitelky zůstala stále velice činná, např. 

psala knihy pro nevidomé. Zemřela 22. dubna 1936 v Praze.201  

Byla vynikající učitelkou, znalkyní problematiky mateřských škol, 

odbornou spisovatelkou, redaktorkou přílohy Časopisu učitelek „Škola 

mateřská“ a autorkou knížek pro nejmenší. Ve své výchovně vzdělávací 

činnosti byla velice aktivní, psala do dětských časopisů, pořádala kurzy pro 

chůvy, přednášela o pěstounství a zaměstnávání a zabavování dětí do 6. 

roku v rodině. Absolvovala kurz modelování, který pak uspořádala pro 

pěstounky mateřských škol. Kromě toho absolvovala tělocvičný kurz se 

zřetelem na školy mateřské a také navštěvovala kurzy angličtiny. Často na 

vlastní náklady jezdila po různých mateřských školách a jeslích a následně 
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o svých zkušenostech z cest i z praxe přednášela ve Spolku pro zájmy škol 

mateřských v Praze.202 

Pro svou školu zařídila přenosný nábytek, což bylo v mateřských 

školách novinkou. Také uspořádala první výstavu činností, pomůcek a 

hraček pro mateřské školy a byla průkopnicí v oboru loutkového divadla. 

Její největší záslužná činnost byla právě v oblasti loutkového divadla, 

u kterého propagovala jeho výchovný význam hlavně na škole mateřské a 

nižším stupni národní školy. Její zájem o loutkové divadlo vznikl v mateřské 

škole, kde hlavně v zimě vypravovala dětem pohádky a předváděla jim děje 

za pomoci hraček a panenek a přitom používala i nábytek z dětských 

pokojů. Uvědomovala si význam loutkového divadla pro malé děti, a protože 

vhodné hry nemohla najít, začala je psát sama. Většinou převáděla do 

loutkových her známé pohádky, ale také napsala řadu her ze života dětí 

nebo dospělých. Děj her je krátký, posunuje ho pomalu, není nijak 

vzrušující, Tesařová se snažila, aby hry byly jemné a něžné. Dále pořádala 

loutkové hry pro pěstounky, aby zjistily, jak a co mají dětem hrát.203 

Její knihy, sbírky básní, písní, her a pohádek byly čteny nejen dětmi 

předškolního věku, ale také školní mládeží. Mezi její často čtené knihy 

patřily „Česká škola“ (1886), „Našim maličkým“ (1891), „Žáčkům školy 

mateřské“ (1899), „Maminčiny pohádky“, „Tatíčkovy pohádky“ (1901-1902), 

„Vánoční písně a koleda“ (1902). Také od roku 1898 redigovala sbírku 

„Loutkové divadlo pro školu a dům“, tato sbírka obsahovala řadu sešitů, ve 

kterých byla jedna nebo více her určené pro loutkové divadlo, například 

Vesnická pouť, Štědrý den, Princezna pampeliška, Narození Ježíšovo, Sůl 
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nad zlato, Pták Zlatohlav, Potrestaná husopaska, Dobrý skutek, aj. Za její 

redakce vyšlo třicet devět her, přičemž sama jich napsala dvacet šest. 

 

 Její práce byla často ceněna v novinách a časopisech, např. v Úhoru 

1927 bylo otištěno: „Opravdu, štědrá, naštědrá dárkyně jest Ludmila 

Tesařová, které vtiskla do ruky pero láska k drobotině, že se pro ni 

pokoušela pracovati v lyrice, epice i v dramatice v dobách, kdy se necenila 

ještě práce pro dětičky, zejména ne pro nejmenší z nejmenších, kdy literární 

dějiny se nezmiňovaly o této drobné, ale záslužné činnosti, kdy nebylo 

Společnosti přátel literatury pro mládež ani „Úhoru“, kritické revue pro 

mládež…“204 
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4.6. Božena Studničková 

Tato vynikající učitelka se narodila 31. ledna 1849. Byla dcerou 

Vincence Studničky, pražského měšťana a obchodníka. Po obecné škole, 

navštěvovala dívčí soukromý ústav Matyldy Peškové v Praze, poté 

absolvovala kurz pro pěstounky na ústavu ke vzdělání učitelek, ale již 

předtím působila jako pěstounka v dětských zahrádkách (v dívčím 

soukromém ústavu Matyldy Peškové, v soukromém ústavu ředitele 

Novotného v Praze). V září 1874 se stala ředitelkou mateřské školy 

v Karlíně, v roce 1883 přešla jako ředitelka do mateřské školy U sv. Havla 

na Uhelném trhu v Praze, kde pracovala až do roku 1906. Do jejich školek 

chodily jak děti z předních pražských rodin, tak děti chudé na pokraji bídy.205  

„B. Studničková odchovala velký počet mladých sil, neboť po 36 let 

její činnosti hospitovaly u ní kandidátky i mladé začátečnice, odnášejíce si 

do praktického života vzor a poučení pro své povolání. A odnášely si 

obrázky roztomilé, chuť a nadšení pro podobnou práci. Studničková, vždy 

usměvavá, dovolovala dětem hned při příchodu volné hovory, jichž se 

účastnila, dovedla děti upoutati, dojmout je i rozveseliti – neboť byla celá 

jejich: cítila s nimi a ony s ní. Měla ve své třídě to, čemu říkáme volná 

kázeň: veselé, čiperné děti, jež při veškeré volnosti byly hodné.“206 Podle 

Studničkové musely mít dobré pěstounky především lásku k dětem a 

k ostatním, musely být upřímné, vlídné a zdvořilé, mít smysl pro povinnost, 

mladším a méně zkušeným měly předávat své životní zkušenosti a rady a 

dokázat si osvojit všechny vlastnosti, které chtěly dětem naučit.207 
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Úzce spolupracovala mimo jiné i s Eliškou Krásnohorskou, J. K. 

Vitákem, který redigoval časopis Pěstoun. Další významné styky byly s 

Vojtou Náprstkem nebo s Ludmilou Tesařovou, také navštěvovala 

přednášky profesora G. A. Lidnera a jiné. K Vojtovi Náprstkovi vždy 

zachovávala vřelé city, do Amerického klubu dam vstoupila v roce 1867 

v jejich sedmnácti letech. Vzpomínala, že Náprstkův dům byl pro ni školou, 

kde se dozvídala informace od předních učenců a vědců; dům, kde si 

chodily pro útěchu, kde se pěstovala láska k vlasti, k bližnímu, k mládeži, 

k přírodě, k umění.208 

Studničková se zasloužila nejen o pozvednutí úrovně výchovně 

vzdělávací práce na mateřských školách, ale bojovala i za vyšší vzdělání 

učitelek a dívek. Publikovala odborně-pedagogicky i beletristicky 

v časopisech: Květy, Pěstoun, Škola mateřská (kterou několik let řídila), 

Lumír, Národní škola, Světozor, Ženské listy a jiné. Vydala ve své době 

významné a hodně rozšířené články pedagogických metod pod názvem 

„Pěstounkám škol mateřských“, což byla kniha pro výuku budoucích 

učitelek, „Úvahy i ukázky metodické z oboru škol mateřských“ (1891) a 

beletristickou sbírku „Snění a život“ (1885). S Josefem Klikou 

spolupracovala při vydávání „Stručného slovníku pedagogického“ (vycházel 

1892-1909), kde napsala stať o našem mateřském školství. Napsala také 

loutkové hry z 20. let 19. století: Zázračná koření, Ovečka v trní, Kdo to 

dovede?, Vděčný jelínek, Tuláček. Ve svých článcích ukazovala na 

výchovný význam dobré mateřské školy, pro které v roce 1877 také vydala 

první sbírku původních her, písní, básníček a přání s názvem „Dětská 

zahrádka“, dále pro školky a opatrovny vydala „Školka mateřská“, „Pro 

dětský svět“, „Kdo to uhodne?“, pro mládež „Gratulant a deklamátor“ nebo 
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„Z dětského života“. V knihách se objevily hry, písně, říkadla a přání. Ve 

Školce mateřské je např. toto přání:  

Milovaní rodičové! 
 

Nový rok zas přišel k nám 
a já říci spěju, 

co vše pro sebe a Vám 
k tomuto dni přeju. 

 
U Pánbíčka vyprosím 
pro Vás tolik štěstí, 

co na jaře v lučinách 
vidím kvítků kvésti. 

 
Sobě přeju, abyste 

nade mnou vždy bděli 
a při tom mne hodně moc 

také rádi měli. 
 

V proslovu Elišky Krásnohorské k oslavě jejích 75. narozenin se píše: 

„A Vaše skutky, šlechetná Vy paní, všem dí: Jest práce dobro, ctnost a čest. 

Dík Vám, že tímto blahonosným umem Jste odchovala mladé dcery Čech! 

[…] Vy naší hlavou Jste a naší duší! O přejte nám i dále Vás tak zváti a 

zůstaňte nám, čím jest vděčným dcerám máti.“209 V soukromé 

korespondenci Krásnohorská také Studničkové napsala: „Tolik čisté dětinné 

radosti bývalo kolem vás. Vždy jsem Vás měla nejvíce za to ráda, jak Jste ty 

děti milovala. Kus ideálního dětství byl vždycky ve Vás.“210 Částečně 

dochovaná je i korespondence mezi Boženou Studničkovou a Idou 

Jarníkovou, učitelkou mateřské školy v Praze 2 a redaktorkou Časopisu 

učitelek škol mateřských, která neskrývala obdiv ke své předchůdkyni. 

„Vážená paní ředitelko, v den Vašich 80. narozenin se skláníme v úctě a 

vděčnosti před Vaším velkým životním dílem, neboť Vaše průkopnická 
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práce prospěla celému mateřskému školství, jež se dnes tak utěšeně 

rozvíjí.“211 Božena Studničková zemřela v Praze 25. listopadu 1934. 
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4.7. Anna Řeháková 

Anna Řeháková se narodila 16. července 1850 v pražské měšťanské 

rodině, která jí vštěpila vztah k vlasti, ke čtení a k divadlu. Navštěvovala 

vzdělávací ústav Svatavy Amerlingové a i když uvažovala o herectví, 

nakonec se stejně jako sestra Eliška rozhodla pro učitelství. Mimo jiné 

překládala z francouzštiny, přispívala články do ženských časopisů a jako 

učitelka češtiny připravila učebnici literatury pro dívčí školy. Tato učebnice 

byla výjimečná svým obsahem, protože obsahovala mnohem více české 

literatury než předcházející učebnice. „Jako první světská učitelka 

absolvovala český klášterní ústav sv. Anny v Ječné ulici dokonce ve 

zkráceném termínu. Své první učitelské místo dostala do Čáslavi (1872-

1873), ale již v roce 1874 se jí podařilo vrátit do milované Prahy, kde získala 

místo na dívčí obecné škole u Sv. Tomáše na Malé Straně. Vytrvala zde 

třicet let a vychovala na sta dívek, které ji milovaly a obdivovaly. Vštěpovala 

jim nejen vědomosti, ale také lásku k vlasti, k cestování a rovněž 

sebevědomí a víru ve vlastní schopnosti. Ke všemu dostala sama základy 

v dívčích letech, kdy se stala aktivní členkou Amerického klubu dam.“212 

„Bylo jen přirozeno, že ve mně a mé sestře vzbudila se mocná touha, 

abychom i my byly přijaty v kruh Amerického klubu českých dam […]. Než 

bylo pravidlem, že musí býti nová členka doporučena a uvedena některou 

z dam, a my jsme žádné neznaly. Bylo nám, chudým, neznámým dívkám, 

společenské to prostředí vzdálené, nedostupné.“213 Díky výřečnosti sestry 

Elišky, která osobně šla za Vojtou Náprstkem a požádala jej o své přijetí i 

přijetí sestry Anny, se obě sestry 19. listopadu poprvé dostaly do 

Amerického klubu dam. Kromě hromadné fotografie, na které je vyfocena 
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 SECKÁ, Milena. Anna Řeháková – turistka a spisovatelka. In: Literární archív: Múzy na 
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jak Anna, tak sestra Eliška, existují záznamy, že si v Náprstkově knihovně 

půjčovaly české i cizí knihy a také, že Anna pravidelně navštěvovala 

odborné přednášky a účastnila se výletů.214 Samotného Vojtu Náprstka pak 

popisovala jako nejpovolanějšího buditele a učitele, vřelého a poctivého 

přítele lidu.215  

Kromě Amerického klubu dam byla členkou i jiných spolků, mimo jiné 

byla aktivní turistkou a cvičitelkou v Sokole, pohybovala se u zrodu Minervy 

a Spolku pražských učitelek, ve kterém se stala roku 1892 jeho 

předsedkyní. Anna Řeháková zemřela 27. května 1937 v Praze. 

Její literární tvorbu lze rozdělit na cestopisné črty, povídky pro 

mládež a dospělé, románovou literaturu pro ženy, vzpomínkové knihy a 

překlady. Podle současné ředitelky Náprstkovy knihovny Mileny Secké 

můžeme nazvat Annu jako naši první autorkou cestopisů. Z jejich děl je 

třeba zmínit „Vzpomínky z hor“, „V lepším světě“, „Z mého alba“ nebo 

„Pestré obrázky z různých končin“. Její povídky byly často publikovány 

v Lumíru, Květech, Osvětě, Listu českých učitelek, Besedě učitelské či 

Ženských listech. Zabývala se historií, lingvistikou a folkloristikou. Ve svých 

dílech popisovala krásu přírody, obyvatele hor a jejich zvyky. Také je z jejich 

knih patrný zájem o postavení žen, hlavně učitelek, pěstounek a umělkyň 

(román „Osud“, „Žena a život“, povídky „Andělská srdce“, „Jaro života“ aj.) 

„Vždyť i učitelky provdají se, aniž uvažují, jen aby nabyly trochu té lidské 

svobody. Bývať jejich společenské postavení, zvláště na venkově, přímo 

trapné…Odváží-li se pak některá z učitelek nejnevinnějšího projevu 
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samostatnějšího pojímání života, vyhošťují ji z tak zvané dobré společnosti, 

pomluva pak pronásleduje ji co nejnemilosrdněji.“216 

 

Sestra Anny Řehákové Eliška Řeháková (1846 - 1916) byla učitelkou 

a stejně jako její sestra se věnovala překladatelské činnosti – překládala 

literaturu z jihoslovanských jazyků. Ve výboru Minervy spolupracovala 

s Eliškou Krásnohorskou, přičemž jejich přátelství se dochovalo také ve 

vzájemné korespondenci. Roku 1895, kdy maturovaly první Minervistky, 

napsala Eliška Krásnohorská Elišce Řehákové: „Vám předrahá slečno, 

z plna srdce nevroucněji děkuji za tu upřímnou a šlechetnou lásku k věci, 

v níž jste mne po pět let tak velice podporovala […].“217 Její nezpracovaná 

pozůstalost je uchovaná v Literárním archívu Památníku národního 

písemnictví na Starých hradech.  
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4.8. Holinová Anna 

Tato význačná postava české vlastenecké společnosti je v dnešní 

době známá většinou jen jako velká láska spisovatele Jana Nerudy a jeho 

tzv. „věčná nevěsta“. Pocházela z rodiny českých vlastenců, kteří bývali ve 

vlastenecké společnosti velice oblíbeni a uznáváni. Také se čeští vlastenci 

a spisovatelé u Holinů často scházeli. „V útulném, šerém pokoji vítal je vždy 

pohostinný stůl, chléb máslo a sůl – Holinův deputát, a zde byl snad prvý 

český literární salon. Scházeli se tam tehdy Erben, Božena Němcová, 

Barák, Hálek, Goll, Sabina; i Havlíček býval hostem Holinových - celá mladá 

obec literární. Hovořilo se, debatovalo se a pracovalo se. Tam vznikla 

myšlenka almanachu „Máje“, tam předčítány práce před vytištěním, tam se 

přenesl literární parlament.“218 

Její činnost na poli ženské emancipace byla obrovská a jako aktivní 

členka Amerického klubu dam jistě stojí za připomenutí. Kromě zmíněného 

Amerického klubu dam, kde mimo jiné po dlouhá léta připravovala oficiální 

tištěné programy, se v první polovině 70. let stala členkou Ženského 

výrobního spolku českého, dále patřila k zakládajícím členkám spolku 

Domácnost a jejího vzdělávacího odboru a také podepsala Adresu českých 

paní pro Vojtu Náprstka.  

 V roce 1990 byla Anně Holinové udělena medaile královského 

hlavního města Prahy za působení v komitétu pro spoludozor na vyučování 

ženským ručním pracím při českých dívčích obecných a měšťanských 

školách v Praze, ve kterém v tu dobu působila dvacet dva let. Ženy 

v komitétu byly v roce 1870 městskou radou vyzvány, aby vyšetřily stav 

vyučování, podaly o tom zprávu,  učinily nápravy a zařídily stálý dozor.219 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo seznámit čtenáře s ženskou spolkovou 

činností v druhé polovině 19. století, a to se zaměřením na Americký klub 

dam, jeho vznik, činnost a významné členky. Tento klub, který vznikl 

z ženské touhy po vzdělání, byl prvním spolkem, jenž se aktivně podílel na 

ženské emancipaci a vzdělanosti. Výrazně podporoval ženské snahy a 

umožnil ženám aktivně se podílet nejen na svém sebevzdělávání, ale i ve 

veřejném životě. Činnost členek byla různorodá, týkala se výchovně-

vzdělávacích akcí, rozmanité charitativní činnosti a později také pravidelné 

péči o Průmyslové muzeum a knihovnu Vojty Náprstka. O nesmírném 

významu Amerického klubu dam svědčí i fakt, že byl v roce 1996 obnoven a 

samotné členství je dnes prestižní záležitostí. 

 

V práci se nejdříve dotýkám možnosti vzdělávání dívek a žen v 19. 

století, také zmiňuji vzdělávání učitelek, které se stalo významným projevem 

ženské emancipace. Poté se zaměřuji na vývoj ženské spolkové činnosti 

v 2. polovině 19. století a významnými spolky dané doby, jako byl Spolek 

sv. Ludmily, Tělocvičný spolek paní a dívek pražských, Vesna, Ženský 

výrobní spolek, Domácnost a Minerva. Byly to právě ženské spolky, které 

umožnily svým členkám smysluplně trávit volný čas např. charitativní či 

sebevzdělávací činností. Mimo jiné také členky zpravidla zřizovaly při svém 

spolku školy pro dívky a daly tak možnost vzdělání v oblastech, jako bylo 

například účetnictví, knihařství, výroba národních krojů, grafické práce, 

krejčovství nebo vaření.  

Největší pozornost věnuji Americkému klubu dam, jeho vzniku v roce 

1865, jeho činnosti, vývoji a osobnostem, které se v klubu scházely. Velkou 
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část věnuji také bezesporu nejvýznamnější osobnosti klubu, jeho zakladateli 

Vojtu Náprstkovi, a jeho prospěšnému veřejnému působení.  

V poslední části práce jsem se zaměřila na méně známé členky klubu, 

které se také výrazně podílely na výchovně-vzdělávací oblasti. Zabývám se 

učitelkou Terezou Mellanovou, spisovatelkou a osvětovou pracovnicí Pavlou 

Moudrou, vedoucími mateřských škol Barborou Ledvinkovou, Ludmilou 

Tesařovou a Boženou Studničkovou,  dále zmiňuji spisovatelku a aktivní 

členku různých klubů Věnceslavu Lužickou-Srbovou, učitelku českého 

jazyka Annu Řehákovou a v neposlední řadě Annu Holinovou, v dnešní 

době ženou nedoceněnou, avšak výrazně činnou v několika ženských 

spolcích. 

 

 Informace k sepsání práce jsem čerpala z dosud vydaných 

publikacích vztahujících se k dobové problematice, z materiálů knihovny 

Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur a ze sbírky 

Slavín Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. 

Mým dalším výrazným zdrojem byly tzv. Scrapbooks neboli výstřižkové 

knihy, uložené v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických 

kultur, které obsahují nespočet vystřižených článků z dobových periodik. 

Řadu poznatků jsem také získala od současné předsedkyně Amerického 

klubu dam PhDr. Mileny Secké, CSc., která mě hned ze začátku upozornila 

na kritický nedostatek materiálů souvisejících s vybranými členkami. Získání 

vhodného materiálu se tak pro mě stalo největší potíží. Navíc ačkoliv 

existuje řada publikací, které se věnují vývoji ženské emancipace a 

vzdělávání, Americký klub dam je v nich většinou jen obecně zmíněn 

v krátké kapitole. Obstarat tak dostatečné množství informací trvalo několik 

měsíců. 
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  Největší přínos ve své diplomové práci spatřuji v uceleném pohledu 

na Americký klub dam. Navíc jsem práci doplnila o informace získané 

z dobových novin a z archivních sbírek knihovny Náprstkova muzea 

asijských, afrických a amerických kultur a Národního pedagogického muzea 

a knihovny J. A. Komenského. Také mé zaměření na vybrané členky 

Amerického klubu dam, které se podílely na výchovně-vzdělávací činnosti, 

je v dosud vydaných publikacích ojedinělé. Tato diplomová práce podává 

čtenářům vhled do důležité etapy českých dějin, zároveň může být vhodným 

podkladem pro další bádání v této oblasti.  
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