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Abstrakt (česky) 

 

Diplomová práce rekonstruuje životní příběh Václava Smutného (1859 – 1922) 

dnes zapomenutého (a možná nikdy neobjeveného) ředitele měšťanské školy, nadšeného 

amatérského národopisce, přispěvatele do Českého lidu a dalších periodik, sběratele, 

kreslíře a badatele ze Sadské. Diplomová práce se pokouší představit různorodou činnost, 

úsilí a invenci tohoto „večerního vědce z maloměsta“ a v širším kontextu interpretovat 

a zhodnotit výsledky jeho celoživotní práce. 

 

Klíčová slova (česky) 

 

Václav Smutný (1859 – 1922), národopisná kresba, lidová architektura, 

archeologie, zeměměřictví, národopisné hnutí, svéráz, amatérský badatel, učitel, Sadská  

 

Abstract (in English) 

 

The diploma thesis closely observes the life story of Václav Smutný (1859 – 1922), 

a forgotten headmaster, enthusiastic amateur ethnographer, contributor to „Český Lid“ 

and other periodicals, collector, draughtsman and scholar from Sadská. The thesis 

introduces varied activities, efforts and ingenuity of this „part-time scientist“. 

The achievements of his lifelong work have been interpreted and assessed in a general 

context. 

 

Key words (in English) 

 

Václav Smutný (1859 – 1922), ethnography drawing, vernacular architecture, 

archaeology, land surveying, ethnographic movement, selfhood, amateur scholar, teacher, 

Sadská 
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1 Úvod 

 

V průběhu dlouhého devatenáctého století v nadmíru složitém a mnohovrstevnatém 

období prošla světová, evropská a v důsledku i česká společnost zásadními, či použijeme-li 

výraz historika Urbana, grandiózními změnami.1 Průmyslová revoluce přinesla zásadní 

objevy, díky nimž nebyl člověk vázán na své, zvířecí či přírodní síly. To s sebou přineslo 

zásadní zrychlení, které umožnilo nové způsoby dopravy a komunikace vůbec.2 Zásadně 

se změnil ráz krajiny, rozšiřovaly se silniční tratě a železnice, města se začala rozrůstat 

i za své středověké hradby a pěstovaly se nové plodiny za využití moderních metod.3 

Rozvoj průmyslu, technologií, strojírenství a elektrotechniky jde ruku v ruce s přeměnou 

hospodářství, zemědělství i společnosti. S industrializací je spojena sociální mobilita 

a sociální diferenciace, v 19. století se celkově mění životní styl člověka.4 

V druhé polovině 19. století společnost prochází výraznou proměnou 

mezigeneračních vztahů i vztahů mezi mužem a ženou.5 V letech 1848 – 1910 se počet 

obyvatel v českých zemích zvýšil o 50 %.6 Také došlo ke zkvalitnění školství a v českých 

zemích poklesl analfabetismus na 4,5 % (tehdy jeden z nejnižších na světě).7 Proměnila 

se též sociálně ekonomická struktura společnosti.8 Objevila se idea ekonomického 

liberalismu i hospodářská krize, která začala krachem vídeňské burzy v roce 1873.9 Vedle 

toho vznikaly první pojišťovny, spořitelny a záložny a budoval se státní systém sociálního 

zabezpečení.10 

Devatenácté století je také etapou formování novodobé české svébytnosti.11 Hroch 

tvrdí, že právě v tomto století se vytvořily objektivní vztahy a vazby, které připravily půdu 

pro úspěšné prosazení české národní identity.12 Národnostní otázka se výrazně 

a opakovaně řešila zejména v letech 1848 – 1918. Podstatou byly spory mezi 

                                                 
1 URBAN, Otto. Česká společnost 1848 – 1918, str. 7. 
2 Tamtéž, str. 275. 
3 EFMERTOVÁ, Marcela C. České země v letech 1848 – 1918, str. 158, URBAN, Otto. Česká 

  společnost1848 – 1918, str. 276. ROBEK, Antonín. Nástin dějin české a slovenské etnografie, str. 60. 
4 URBAN, Otto. Česká společnost 1848 – 1918, str. 276. 
5Tamtéž, str. 275. 
6 EFMERTOVÁ, Marcela C. České země v letech 1848 – 1918, str. 10. 
7 Tamtéž, str. 11. 
8 Tamtéž, str. 41. 
9 Tamtéž, str. 10. URBAN, Otto. Česká společnost 1848 – 1918, str. 277. 
10 EFMERTOVÁ, Marcela C. České země v letech 1848 – 1918, str. 250. 
11 Tamtéž, str. 9. 
12 HROCH, Miroslav. V národním zájmu, str. 146. 
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zvýhodňovanou německou menšinou a nerovnoprávnou většinou českou.13 V případě 

formování novodobého českého národa je specifický právě rozpor mezi poměrem sil 

v celém soustátí a ve vlastní zemi, tedy že uvnitř správně politického celku byl český 

„potlačovaný“ národ v početní převaze. Při zachování hranic celku a případného 

zformování národa by se tak stal národem vládnoucím. Tímto směrem se pak ubírala nejen 

objektivní vývojová tendence, ale smýšlení předáků hnutí.14 

V průběhu 19. století ale politická reprezentace ještě nemohla v rámci rakouské 

monarchie dostatečně ovlivňovat svůj osud a probíhal proces národního hnutí, které lze 

definovat jako cílevědomé úsilí dosáhnout pro (českou) etnickou skupinu všech atributů 

plně zformovaného moderního národa a odstranit deficity, které k tomu zatím chybí.15 

Miroslav Hroch vývoj národního hnutí rozděluje na tři části. Této diplomové práce se týká 

až třetí fáze, která začíná v 60. letech 19. století.16 

To je období, které se vyznačuje usilovným hledáním české národně politické 

identity.17 Rakouské císařství pod vládou Habsburské dynastie se zmítá ve složitých 

vnějších i vnitřních problémech. Pro české země to znamená Bachovský útlum 50. let 

a po jeho pádu oživení společenského a kulturního života. Pro „rozhodující kruhy“ ale jako 

by česká společnost po dlouhou dobu stále neexistovala. Podobná situace byla v ostatní 

Evropě – pro ni byl Čech Rakušan a Rakušan Němec.18 V roce 1866 proběhla Prusko-

rakouská válka a o rok později s ní spojené rakousko-uherské vyrovnání, které do české 

společnosti vneslo pocity frustrace a deziluze.19 Na základě toho se rozvíjejí různorodé 

české kulturně politické snahy, jejichž symbolickým vrcholem bylo v roce 1868 položení 

základního kamene Národního divadla.20 

Během 80. let se česká politická sféra radikalizovala (1887 drobečková politika 

staročechů a odpor mladočechů),21 od devadesátých let je česká politika pod vlivem 

mladočechů.  

Při politickém prosazování a snahách o sjednocení národa se pak usilovalo 

o usazení vědomí české identity prostřednictvím kultury všedního dne lidí těch vrstev 

                                                 
13 EFMERTOVÁ, Marcela C. České země v letech 1848 – 1918, str. 123. 
14 HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století, str. 242. 
15 Tamtéž, str. 14. 
16 Tamtéž, str. 239. 
17 EFMERTOVÁ, Marcela. České země v letech 1848 – 1918, str. 41. 
18 URBAN, Otto. Česká společnost 1848 – 1918, str. 155. 
19 Tamtéž, str. 200-211. 
20 Tamtéž, str. 231. 
21 Tamtéž, str. 386. 
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národa, jichž byla většina.22 A odtud vyrůstá národopisné hnutí, do kterého byly při konání 

veřejných národopisných akcí jako např. výstav, sjezdů, slavností a různých tvůrčích 

aktivit (jež byly zároveň i politickou manifestací) hromadně zapojeny především střední 

vrstvy.23 Vrchol znamenalo období v letech 1891 až 1895, kdy se uskutečnila celonárodní 

příprava na Národopisnou výstavu českoslovanskou. Nacionalismus velmi silně inspiroval 

národopisnou činnost a naopak. Zmíněné výstavy jsou také začátkem odborného 

etnografického studia. 

Do tohoto společenského klimatu se narodil učitel, ředitel, intelektuál a amatérský 

národopisec Václav Smutný a v této době žil a pracoval. K jeho jménu v dnešní době 

nenajdeme žádnou rozsáhlejší studii, ale spíše neucelené kusé zprávy a uvedení jeho jména 

(např. Václav Smutný – národopisec Polabí) bez dalšího kontextu. Vše, co po Smutném 

dnes zůstalo v hmotné podobě, je množství popsaných stran – zhruba 10 archivních 

kartonů, jeho dokumentační práce jsou roztříštěny mezi několik ústavů nebo ztraceny. Kdo 

tedy byl zapomenutý a možná i nedoceněný amatérský badatel z Polabí?  A čím přispěl 

etnografii či vědě? Záměrem této diplomové práce je přispět tématu, které zatím nebylo 

badatelsky vytěženo. Tato diplomová práce nabízí jeden z mnoha „způsobů čtení“ životní 

cesty, práce a textů Václava Smutného.24 

1.1 Struktura práce  

V úvodu práce je nastíněno dobové klima 19. století, ve kterém žil a tvořil 

Václav Smutný. V úvodní kapitole jsou dále představeny zdroje práce (archivní prameny 

a literatura), použité metody a cíle. Třetí a čtvrtá kapitola pak představují stěžejní text, 

který pojednává o životě, osobnosti a vykonané práci zkoumaného amatérského badatele. 

Závěrem práce je poukázáno na další možnosti studia tématu. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 BROUČEK, Stanislav. Mýtus českého národa: aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895, str. 8. 
23Tamtéž, str. 8. 
24 Tamtéž, str. 8. 
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1.2 Kritika pramenů a literatury 

1.2.1 Archivní prameny 

Hlavním problémem při studiu odkazu Václava Smutného je obtížná dohledatelnost 

a přístupnost pramenů. Materiály nejsou většinou uspořádané a inventarizované 

a jsou nahodile rozptýlené mezi několik institucí. Jeden soubor kreseb nebyl v rámci 

Etnografickém oddělení Národního muzea nalezen. O školní kronice psané Smutným není 

známo, kde se nachází. Je pravděpodobné, že některé prameny, které by mohly být 

důležité, jsou zatím „ztracené“ v některé z institucí. 

1.2.1.1 Osobní fond Václava Smutného 

Základním pramenem této diplomové práce je materiál z osobního fondu Václava 

Smutného, který je uložen ve Státním okresním archivu v Nymburku, se sídlem v Lysé 

nad Labem. Fond Václava Smutného čítá 1bm a není inventarizovaný. Uchování a cesta 

pozůstalosti do archivu v Lysé nad Labem není známa, z přípisků v materiálech 

a korespondence lze usuzovat, že se za jeho záchranu přičinila dcera Václava Smutného 

Anna Černá, jejímž majetkem byla pozůstalost ještě v roce 1933. Určitou roli sehrál i bratr 

Smutného – Karel, který v souvislosti s pozůstalostí v korespondenci figuruje také. Podle 

razítek na materiálech lze usuzovat, že mohl být uložen i jinde. Fond byl pro účel 

této diplomové práce studován celý.  

Nejmenší částí fondu je Smutného osobní dokumentace (vizitky, parte, 

vysokoškolská legitimace syna). Další část tvoří rodinná korespondence, která obsahuje 

důležité indicie k dohledání dalších informací o rodině Smutného. Díky poštovním 

razítkům, oslovením a adresám je zároveň nedocenitelným prostředkem k ukotvení životní 

cesty Václava Smutného v konkrétním místě a čase. Prázdnými místy ve fondu Václava 

Smutného jsou ale právě dokumenty osobnějšího rázu. Rodinná korespondence se týká 

většinou praktických záležitostí a oznámení. Výjimku tvoří dopisy Václava Smutného 

synovi a dva dopisy dcery Anny od tety Louisy25 a tety Anežky.26 Uložená korespondence 

s jednotlivci pak představuje určitý souhrn témat, která Smutný řešil a zároveň je zdrojem 

informací o celém spektru kontaktů, které měl. Z korespondence je ve fondu v poslední 

řadě uložena i písemná komunikace s institucemi. Tato část nabízí pohled do Smutného 

bohaté oficiální činnosti na obecní, ale i celostátní úrovni.  

                                                 
25 manželka bratra Václava Smutného – Karla Smutného, Klánovice 
26 sestra Václava Smutného, Smidary 
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Největší podíl fondu tvoří netříděné práce a jejich koncepty, torza rukopisů 

a přednášky. Jedná se o více než 120 položek různého rozsahu (od několika listů 

po několik poznámkových sešitů týkajících se jednoho tématu). Tento soubor představuje 

nejrozsáhlejší (nevíme, zda ucelenou) část tohoto osobního fondu a umožňuje studium 

odborné profilace Václava Smutného. 

Přípravy na vyučování včetně poznámek, postřehů a přípisků s dobovými reáliemi 

tvoří materiál, který slouží k seznámení s profesní stránkou jakožto pedagoga a ředitele. 

To stojí pro tuto diplomovou práci spíše na okraji zájmu a slouží k dokreslení obrázku 

o osobě a práci Václava Smutného. Tyto prameny jsou svým obsahem i rozsahem 

využitelné ke studiu dobových školních reálií či mikrohistorie.  

Obsahem fondu jsou také neuspořádané materiály různé povahy – jedná se o řadu 

novinových výstřižků, školní sešity dětí a manželky. Je zde uložen i Památník abiturientů 

jičínského učitelského ústavu, který je pozoruhodným zdrojem osobních informací nejen 

o Smutném, ale i o životní cestě dalších 29 kantorů.  

Zajímavý soubor tvoří více než 20 sešitů excerpt a poznámek z četby Václava 

Smutného a také celá řada torzovitých rukopisných poznámek. Na jejich základě 

lze alespoň částečně odhadovat úroveň jeho znalostí nabytých studiem.  

Poslední část fondu prezentuje umělecké a kulturní zájmy Smutného. Obsahem 

je jeho divadelní tvorba i jiných anonymních autorů (v rukopisech i tiscích) a torzo 

notového materiálu. Významné jsou s ohledem na Smutného kresebnou národopisnou 

dokumentaci skicáky a další grafická produkce. 

Protože fond není inventarizovaný a není snadné se v něm orientovat a citovat 

podle inventárních čísel, je práce s ním značně problematická. Úskalím tohoto souhrnu 

materiálu je, že se jedná o určitý výsek dokumentů a nevíme, jakým procesem výběru 

prošly. Jistou „cenzuru“ mohl provést už za svého života Václav Smutný. Je možné, 

že určitý typ dokumentů neuchovával pro svou zdánlivou nedůležitost či „nebezpečnost“. 

Jeden z dopisů synovi odeslal s tím, aby ho po přečtení zničil.27 Selekci mohl také 

před odevzdáním do archivu provést zachránce fondu. I samotná povaha jednotlivých 

druhů pramenů s sebou přináší nutnost kritického odstupu a uvědomění si specifik každého 

z nich (např. poznámky deníkového charakteru často podléhají autostylizaci autora). 

U textů je dále potřeba na materiál pohlížet s vědomím časové distance současného čtenáře 

od vzniku textů. 

                                                 
27 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis synovi, nedatovaný. 
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Fond poskytuje sumu podkladů, které mají pro studium života a díla Václava 

Smutného zásadní význam. Jeho hodnota spočívá v tom, že obsahuje zatím nezpracované 

a nepublikované údaje (a vodítka k dalším informacím). 

1.2.1.2 Torza pozůstalosti uložené v Polabském muzeu v Poděbradech a Sadské 

Podstatně menší části Smutného pozůstalosti jsou uloženy v Polabském muzeu 

v Poděbradech a v Sadské. Jde o různorodý a neutříděný materiál, který svou povahou 

odpovídá dokumentům uloženým v osobním fondu v Lysé nad Labem. Jedná se patrně 

o předměty, které po Smutném zůstaly po jeho smrti v muzeu v Sadské. 

1.2.1.3 Osobní fondy jiných osob (Otakar Paroubek, Čeněk Zíbrt) 

Záměrem nahlédnutí do fondů jiných osob bylo najít Smutného dopisy ze strany 

pisatele, nikoliv adresáta. Podařilo se to v osobním fondu Otakara Paroubka, který 

je uložený v Polabském muzeu v Poděbradech a u Čeňka Zíbrta, jehož fond je uložen 

v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze, kde jsou nejen dopisy 

Smutného, ale i několik jeho rukopisů v podobě jak je posílal do Českého lidu. Lze v nich 

pozorovat nejen redakční proces a úpravy, ale i rady a plány, které se Zíbrtem konzultoval. 

Zároveň jsou zde uloženy některé z jeho kreseb, opakující se však ve fondech popsaných 

výše. Dopisy z jednotlivých fondů ale bohužel nebylo možné vždy kompletovat do podoby 

dialogu. 

1.2.1.4 Soubor kreseb v Etnografickém oddělení Národního muzea 

V Etnografickém oddělení Národního muzea se nachází kolekce maleb lidového 

nábytku. O původním využití těchto maleb je zatím možné pouze diskutovat. Je možné, 

že se jedná o malby, které byly využity na jedné z četných výstav, které proběhly 

v posledním desetiletí 19. století (včetně Zemské jubilejní výstavy, některé z místních 

národopisných výstavek a výstavy Národopisné). Mohlo by se jednat o kolekci 50 maleb, 

které Smutný prodal p. Náprstkové po Zemské jubilejní výstavě. Přímé doklady o tom 

zatím nemáme. Kolekce není celá, další část nebyla v muzeu nalezena. Soubor není 

inventarizován. 

1.2.1.5 Jednotlivosti  

V neposlední řadě je velmi významným pramenem sešit nadepsaný Folkloristika 

1892, který laskavě poskytla Jana Hrabětová. Tyto zápisy jsou cenným pohledem 
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na začátky jeho národopisného zájmu. Obsahuje navíc osobní poznámky k Zemské 

jubilejní výstavě, způsob sběru a několik Smutného zápisů ústního podání. 

Sešit je důležitým mezníkem při pozorování vývoje jeho práce.   

Ke studiu a přípravě práce byly užity i další prameny citované a na konci práce 

uvedené (matriční knihy, seznamy padlých, Smutného otištěné práce v Českém lidu, 

strojopisný přepis Smutného práce Zakladatelé v Masarykově ústavu a Archivu Akademie 

věd ČR aj.). 

1.2.2 Literatura  

O Václavovi Smutném toho nebylo mnoho napsáno. Jedinou existující studií 

o jeho práci s názvem Václav Smutný a národopisné výzkumy Polabí napsala Jana 

Hrabětová k příležitosti vědecké konference Historie a současnost, konající se 

v Poděbradech na konci 80. let minulého století. Studie nebyla publikována. Práci jsem 

měla k dispozici díky laskavému poskytnutí autorkou. 

Jedná se o krátký, pětistránkový text. Studie je zacílená na Smutného práci týkající 

se Polabí. Autorka, jak sama uvádí, neměla k dispozici mnoho biografických 

dat ani pozůstalost, která je nyní uložena ve Státním okresním archivu v Nymburku 

se sídlem v Lysé nad Labem. Z toho důvodu je její pohled na práci Smutného v některých 

pasážích zúžený (např. její úvaha o zájmu o řemeslnické techniky či nepochopení 

jeho práce po přelomu 20. století). Na druhou stranu se autorce dostaly do rukou 

dva prameny, které pro tuto práci nemohly být využity z důvodu rekonstrukce muzea. 

Jednalo se o bibliografický seznam, který si Smutný sestavil a muzejní zápisník, který 

založil v roce 1911.  

Václavovi Smutnému je věnován také jeden odstavec ve studii Lubomíra 

Procházky Lidová architektura ve světle dobové dokumentace (od 80. let 19. století do 

současnosti). Studie pro tuto práci neobsahuje nová fakta, důležité je ale zhodnocení 

jeho práce, byť jen části a v několika větách, z pohledu současného odborníka na oblast 

lidového stavitelství. 

Z literatury regionální provenience jsem zužitkovala práci Vojtěcha Jelínka Sadská 

– popis dějepisný, místopisný a statistický. Jelínek byl sadským děkanem a práci sepsal 

na základě pamětní knihy a dvou diplomatářů po svém předchůdci. Jeho práce není 

odborným historickým pojednáním, ale spíše kronikou. Už úvodní slova naznačují, že byla 

sepsaná ve vlasteneckém duchu: „Vezmi a čti knihu dějin rodiště svého, a zajista 
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se přesvědčíš, že nezasluhuje, abys zaň se styděl, je snad tupil, haněl, podceňoval…“28 

Ve spojitosti s tím pak Jelínek do své práce mohl zařadit pouze informace, které byly 

v souladu s touto myšlenkou a problematické pasáže vynechat. Publikace byla vydaná 

v roce 1912, jedná se tedy o starší práci, nicméně jejím přínosem je, že byl Jelínek 

současníkem zkoumaného období. Kniha je cenná především díky faktografických údajům 

o životě v Sadské, které takto souhrnně nejsou k dispozici. 

Také jsem využila několik bibliografii a několik desítek ročníků recenzovaného 

časopisu Vlastivědný zpravodaj Polabí. Přestože zpravodaj nebyl pro tuto práci 

faktograficky příliš hodnotný, byl využitelný k vytvoření přehledu o tom, jakým 

regionálním osobnostem a záležitostem je věnována pozornost. To vrhá určité světlo 

i na odkaz Václava Smutného, který zde nebyl hlouběji reflektován. Využitelná byla 

pouze rubrika zpráv, ve které uveřejňovala Drahomíra Krátká texty týkající se především 

Městského muzea v Sadské a historie školství v Sadské. V těchto článcích byl Smutný 

několikrát zmíněn. Tyto zprávy posloužily pouze z hlediska podložení, komparace 

či zpřesnění již zjištěných údajů.  

K zakotvení života a činnosti Václava Smutného do širšího kontextu 

jsem vycházela z literatury týkající se dějin oboru etnografie. Protože zatím nemáme 

syntézy, které by zohledňovaly současný stav bádání, vycházela jsem z Národopisu 

českoslovanského od Jiřího Horáka a Nástinu dějin české a slovenské etnografie 

od Antonína Robka. Při využití těchto prací je nutné stále zohledňovat, že se jedná o starší 

díla a s tím spojená omezení (tehdejší stav bádání, u Robka silná ideologizace). Z prací 

lze čerpat zejména fakta. K nástinu tehdejší společenské atmosféry jsem dále čerpala 

z monografií, které se věnují problematice utváření moderních národů, zejména z díla 

současného historika Miroslava Hrocha. Opřela jsem se také o informační základnu 

Otty Urbana v jeho vrcholném díle Česká společnost 1848 – 1918. V neposlední řadě 

se tato práce opírá o tematické studie vztahující se k jednotlivým problémům, na které 

práce naráží, např. vývoj nauky o vlastních jménech, lidová architektura či národopisná 

kresba. Studie jsem vyhledávala v recenzovaných periodikách, případně jsem užila práce 

odborníků uznávaných současným odborným diskursem. 

 

                                                 
28 JELÍNEK, Vojtěch. Sadská: popis dějepisný, místopisný a statistický, úvod. 
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1.3 Cíle a metody práce 

Cílem diplomové práce je z dostupných pramenů zrekonstruovat životní příběh 

Václava Smutného. Záměrem je popsat, strukturovat a interpretovat jeho práci 

v souvislosti s obdobím, ve kterém působil. Snahou textu je také zachytit činnost Václava 

Smutného v širokém spektru rolí, které zastával, hledat vnitřní a vnější impulsy 

k jeho neutuchající různorodé činnosti. V poslední řadě bych ráda ukázala na potenciálně 

zajímavá místa a možnosti dalšího studia odkazu Václava Smutného. Text práce 

by pak měl odpovědět na následující otázky: Kdo byl Václav Smutný? Jakým způsobem 

pracoval a jaké vnitřní a vnější impulsy ho mohly ovlivňovat? Jaké po sobě zanechal dílo? 

Čemu se věnoval a jak z dnešního pohledu můžeme jeho práci interpretovat? 

Diplomová práce vychází z archivních pramenů, publikovaných prací Václava 

Smutného (v Českém lidu a studie z monografie Poděbradsko) a odborné literatury 

(monografie a tematické studie). S ohledem na omezený přístup do badatelny archivu, 

rozsah a neuspořádanost fondu bylo nutné nejprve vytvořit kopie převážné části fondu 

a poté strukturovat a tematicky uspořádat. Výsledný soubor v rozsahu 8 000 položek 

bylo následně možné zpracovat klasickými metodami historických věd s důrazem 

na biografickou metodu. Snažila jsem se uplatňovat i tzv. „literárně-hermeneutické čtení“, 

se kterým jsem se seznámila během studia bohemistiky na Ústavu literární teorie 

a komparatistiky. To obnáší opakované čtení materiálů, což mi umožnily právě kopie 

fondu opatřené fotoaparátem. Z důvodu snahy o autentičnost výpovědí užívám záměrně 

četné citace. 
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Obrázek 1. Z poznámek Václava Smutného      
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                              Obrázek 2. Václav Smutný    

 

 

VÁCLAV SMUTNÝ 

 

(22. 10. 1859 – 18. 2. 1922) 
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2 Důležitá životopisná data Václava Smutného 

 

Představit osobnost a životní cestu Václava Smutného nelze, pokud do výkladu 

nezahrneme jeho celoživotní práci. Stejně tak nelze zpracovávat a interpretovat 

jeho činnost bez vědomí okolností, které Václava Smutného mohly profilovat. Z obou 

hledisek by byl obraz pouze částečný. Jednou by chyběly kontury, jindy obsah. Proto 

následující kapitola představuje důležité události v životě Václava Smutného formou 

„kalendáře“, který tvoří páteř života Václava Smutného. Tak je možné se v dalších 

kapitolách zaměřit na jeho činnost v širším kontextu, hledat a poukazovat na to jakým 

způsobem výsledky jeho práce formovaly osobnostní charakteristiky a doba. 

 

1859 

Václav Smutný se narodil 22. října do manželství kolářského mistra Václava 

Smutného a Anny (roz. Feifalik) ve Smidarech č. p. 121 jako třetí z devíti dětí.29 30  

Smutného prarodiče z matčiny strany František Feifalik a Barbora (roz. Horáková) žili 

v Králové Městci, odkud také oba pocházeli. Ze strany otcovy jeho děd Jan Smutný 

pocházel ze Stříhova a babička Rosalie (roz. Novotná) z Hlušic.31 Jeho rodina, stejně jako 

on, byla katolického vyznání. Širší rodina a později i sourozenci žili převážně 

ve Smidarech, v Městci Králové a ve Stříhově. O dětství Václava Smutného nemáme více 

informací.  

 

1876  

Václav Smutný utrpěl úraz při (pravděpodobně sokolském) cvičení a nemohl 

nějakou dobu psát, z čehož byl rozmrzelý a spolu s několika přáteli napsal (Smutný 

diktoval) Z deníku mé nemoci, s autobiografickými prvky. 

 

 

                                                 
29 SOA v Zámrsku. Sbírka matrik východočeského kraje 1587 – 1949. ev. č. 190, Matrika narození Hradec 

Králové, kniha č. 148, fol. 9. 
30 Jeho sourozenci byli: František (1856 – ?), Anežka Anna (1857 – 1941), Josef Vincenc (1863 – ?), Emilie 

(1865 –?), Maria Albina (1868 –1868), Johanna (1869 – 1874), Karel (? – 1933), Rudolf (?) – SOA 

v Zámrsku. Sbírka matrik východočeského kraje 1587 – 1949. ev. č. 190, Matrika narození Hradec 

Králové, kniha č. 148. fol. 9, 3625. 
31 SOA v Zámrsku. Sbírka matrik východočeského kraje 1587 – 1949. ev. č. 190, Matrika narození Hradec 

Králové, kniha č. 148, fol. 9. 
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1878  

Absolvoval C. k. ústav ke vzdělání učitelů v Jičíně (tzv. Jičínské pedagogium) 

a jako devatenáctiletý mladík v září téhož roku nastoupil na místo podučitele v obecné 

škole v Sadské. 32 

 

1881  

Při zkušební komisi v Hradci Králové splnil zkoušku způsobilosti,33 tím se stal 

kvalifikovaným učitelem.34 V Sadské založil kroužek zpěvu, ve kterém vyučoval. 

 

1885 

Z postu podučitele postoupil na uvolněné učitelské místo.35 Byla založena 

dvoutřídní pokračovací škola. Navštěvovalo ji 95 žáků, vyučovalo na ní šest učitelů.36 

Smutný zde působil nejen jako pedagog, ale také jako správce.37 

 

1890  

Obecná škola byla rozdělena na chlapeckou pětitřídní a dívčí pětitřídní školu, každá 

z nich s vlastním řídícím učitelem.38 39 Václav Smutný působí na škole chlapecké. 

 

1891  

Václav Smutný začal pracovat na kolekci lidového malovaného nábytku a sbíral 

materiál pro expozici na Zemské jubilejní výstavě. Rok 1891 byl pro Smutného velmi 

naplňující. Píše o něm, že byl: „Bohatý na události, příznivý podnikům.“40 Mladý učitel 

                                                 
32 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. IV. Různé, památník abiturientů Jičínského ústavu ku vzdělání učitelů 1898, str. 11. 
33 Zkouška způsobilosti na obecné škole, na měšťanské po třech: mohl skládat absolvent po dvou letech, 

SKRUHROVSKÁ, Eliška. Učitelé obecných a měšťanských škol v druhé polovině „dlouhého” 19. století: 

Teoretická a praktická příprava pro výkon povolání, str. 49. 
34 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. IV. Různé, památník abiturientů Jičínského ústavu ku vzdělání učitelů 1898, str. 11. 
35 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. I. Osobní dokumentace. 
36 JELÍNEK, Vojtěch. Sadská: popis dějepisný, místopisný a statistický, str. 224. 
37 KRÁTKÁ, Drahomíra. Historie školství v Sadské, str. 179. 
38 JELÍNEK, Vojtěch. Sadská: popis dějepisný, místopisný a statistický, str. 194. 
39 Na dívčí škole byl řídícím učitelem Ludvík Strnad na chlapecké Emanuel Hervert. 

    KRÁTKÁ, Drahomíra. Historie školství v Sadské, str. 178. 
40 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. III. Práce, koncepty prací, proslovy, přednášky Václava Smutného. Zápisek Zemská jubilejní 

výstava. 
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byl nadaným kreslířem a našel hluboký zájem pro národopis. Začal se věnovat národopisné 

kresbě, jeho obrázky byly i na Zemské jubilejní výstavě. Píše také, že to byl rok 

„zapomnění a nadějí.“41  

 

1892  

Václav Smutný odjel na kurz kresby. Ve svém zápisníku píše: „V únoru 1892 žádal 

jsem, abych byl přijat do kurzu pro vzdělávání učitelů na kurz kreslení pro učitele 

pokračovacích škol průmyslových, který při c. k. nejvyšší státní škole byl pořádán a byl 

jsem tam přijat i dostal jsem od zemské školní rady dovolenou. Od 20. února pobyl jsem 

tam do 15. července. Na ten čas zastupovala mě H. M. Morávková.“42 

Osmnátcétho srpna se oženil.43 Jeho manželkou se stala o pět let mladší Anna 

Zellnerová (1864 – 1931) dcera Františka Zellnera a Antonie Zellnerové (roz. Janákové). 

Anna pocházela z obou stran ze starousedlických rodin, byla v Sadské „domácí“.44 

Slečnu Annu znal Václav Smutný už několik let před svatbou. To, že o sobě minimálně 

věděli (ostatně žili na maloměstě) už v roce 1880 potvrzuje jeho korespondence s bratrem 

Rudolfem, který píše: „Piš mne přece nějaké noviny ze Sadské, jak jsem již slyšel, zemřel 

prý p. Zellner, obchodník a poštmistr, kdo vede nyní jejich obchod, co dělají slečny, jsou 

všechny zaměstnány? Nemohly by mě tam v obchodě potřebovat?“45 Navíc Václav i Anna 

byli příznivci Sokola, Anna byla později dokonce kmotrou Sokolského praporu.46 Anince 

Zellnerové, jak byl telegram adresován, přišlo k přelomu roku 1890 tajuplné psaní: „Sličné 

prodávačce, výstavy do Paříže o sokolském výletu na valech, posílá nejpěknější blahopřání 

k novému roku neznámý odběratel.“47 Víme, že se Smutný Světové výstavy v Paříži 

v roce 1889 zúčastnil, stejně tak jako jezdil na sokolské výlety. A na „valech“ 

(pravděpodobně se jedná o Češovské valy), to také velmi dobře znal. 

                                                                                                                                                    
 
41 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. III. Práce, koncepty prací, proslovy, přednášky Václava Smutného, zápisek Zemská jubilejní 

výstava 
42 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. I. Osobní dokumentace. 
43 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. I. Osobní dokumentace. 
44 Janák – patřili mezi nejstarší rody v Sadské, usazené od roku 1716, JELÍNEK, Vojtěch. Sadská: popis 

dějepisný, místopisný a statistický, str. 259. 
45 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis od bratra Rudolfa ze dne 4. 3. 1880. 
46 V roce 1894 na slavnostech k výročí 10. let od založení, JELÍNEK, Vojtěch. Sadská: popis dějepisný, 

místopisný a statistický, str. 179. 
47 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. IV. Různé, telegram ze dne 31. 12. 1890. 
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Smutní bydleli v Sadské, č. p. 94.48 V tomto domě vedla rodina Zellnerova obchod 

se smíšeným zbožím a od roku 1868 poštu. Tu po smrti Františka Zellnera převzala jeho 

manželka, po ní pak jejich dcera M. Žertová.49  

 

1893 

Čtvrtého května 1893 se manželům Smutným narodil syn Stanislav.50 

 

1894 

Dvacátého prvního května se rodina rozrostla o dceru Annu.51 

Smutní se přestěhovali (neznáme konkrétní datum). Bydleli v nájmu a byt byl „velmi 

krásný, závisť budící, zahrada velká, ale nevhodná“.52 Po srovnání jmen z „Pořádku úklidu 

v domě“, který sepsal Smutný, a jmen učitelského sboru v Sadské je patrné, že se jednalo 

o služební učitelský byt.53 V Sadské byl založen Okrašlovací spolek, jehož byl Smutný 

členem.54 Václav Smutný složil zkoušky odbornosti a stal se odborným učitelem 

III. odbornosti.55  

 

1895 

Smutný shromažďoval materiál k Národopisné výstavě, které se také účastnil, 

v Průmyslovém paláci byly umístěny jeho kresby. 

 

1896   

Václav Smutný se stal řídícím učitelem obecné chlapecké školy v Sadské.56  

 

 

                                                 
48 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, poštovní obálka. 
49 Sadské Noviny. Sadská, 2010, 11(5), str. 6. 
50 SOA v Praze. Matrika narozených. Sadská 1880 – 1910. kniha 38, str. 91. 
51 Tamtéž, str. 109. 
52 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně   

karton č. IV. Různé, památník abiturientů Jičínského ústavu ku vzdělání učitelů 1908, str. 10. 
53JELÍNEK, Vojtěch. Sadská: popis dějepisný, místopisný a statistický, str. 224, 225. SOkA Nymburk 

se sídlem v Lysé nad Labem Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně karton č. IV. Různé, 

pořádek úklidu v domě. 
54 JELÍNEK, Vojtěch. Sadská: popis dějepisný, místopisný a statistický, str. 218. 

    SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. IV. Různé. 
56 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. IV. Různé, památník abiturientů Jičínského ústavu ku vzdělání učitelů 1898, str. 12. 
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1897   

Stal se předsedou Budče Poděbradské.57  

1898  

Na konci devadesátých let se u něj dostavila únava pravděpodobně ze soustavné 

práce. Začal trpět občasnou „nervosou“.58  

V památníku abiturientů jičínského pedagogia z roku 1898 je u Václava Smutného 

uvedeno: „tři malé děti (2 + 1)“59, v dalším památníku z roku 1908 u něj stojí: „Rodinné 

poměry nezměněny – jeden syn a dcera“60. Je tedy možné, že měli manželé na přechodnou 

dobu v péči další dítě, případně byla Anna Smutná v očekávání a dítě se narodilo mrtvé 

nebo zemřelo. Tuto informaci by bylo nutné ověřit v úmrtní matrice. 

 

1900 

Sadská získala povolení k otevření měšťanských škol. Pro ty město nechalo 

postavit novou reprezentativní třípatrovou budovu.61 

 Bylo by nepravděpodobné, aby se Václav Smutný neúčastnil jakékoliv školní 

a vzdělávací záležitosti. Nechyběl tedy ani u založení mateřské školy, která byla v Sadské 

otevřena na popud tělocvičné jednoty Sokol a dalších místních spolků. Václav Smutný 

byl členem zakládajícího komitétu.62 

 

1901 

Utrpěl blíže nedefinovaný úraz a nemohl se věnovat práci. Kolega z Nymburka mu 

píše: „Z toho, že nemůžeš psáti si nic nedělej, aspoň si od psaní, třeba nuceně, 

odpočineš.“63  

 

1902 

Slavnostní zahájení výuky v nové školní budově proběhlo 14. září, otevření spojené 

měšťanské školy bylo vnímáno jako velkolepý počin. „Skoro všecky budovy krášleny 

prapory v barvách národních a zelení a nálada všeobecná poukazovala na mimořádný, 

                                                 
57 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. IV. Různé, památník abiturientů Jičínského ústavu ku vzdělání učitelů 1898, str. 12. 
58 Tamtéž, str. 12. 
59 Tamtéž, str. 20. 
60 Tamtéž, str. 10. 
61 JELÍNEK, Vojtěch. Sadská: popis dějepisný, místopisný a statistický, str. 221. 
62 Tamtéž, str. 227. 
63 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis od Brzáka ze dne 11. 8. 1901. 
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významuplný děj.“64 „A tu budiž bez přehánění a bez nadsazování podotknuto, že každý, 

i z hostů pražských, i z těch, kteří viděli zařízení a provedení mnoha a mnoha škol jinde, 

byl překvapen.“65. Václav Smutný se stal ředitelem chlapeckých škol (dívčí vedl 

Ludvík Strnad). S chlapeckými školami byla spojena škola pokračovací.66  

 

1903 

Mnohostranná a vytrvalá práce Smutného vyčerpaly – v dopisu kolegovi napsal: 

„jsem trochu churav nervosou, měl jsem letos ohromnou práci…snad se zotavím a k vám 

se dostavím…“.67  

 

1908 

Na konci prvního desetiletí 20. století, přichází přes všechnu vykonanou práci 

skepse (možná právě pro všechnu onu vykonanou práci) a s ní spojený pocit zklamání, 

smutku, a životní únavy: „K milému a delší dobu očekávanému dopisu, sděluji, že těším se 

na schůzku, kdo ví, zdali ne poslední…“ Smutný v tomto období patrně cítí určité 

nenaplnění, únavu. Odžitá léta přehodnocovat nechce. „Člověk stává se lhostejným 

k mnohým věcem, přestal růsti, dosáhl cíle společensky i služebně, s nimi možná 

i zklamání, a kdyby měl dělati bilanci, jen by jej rozladila. Zanechávám pozemských věcí 

a žiji více duševně než dříve. Trpím, a působím, bližší ústně“.68  

 

1909  

Václav Smutný byl členem zakládajícího výboru Městského muzea v Sadské.69 

 

1910  

Stal se správcem Městského muzea v Sadské a muzeu věnoval svoji vzácnou 

národopisnou sbírku. O městské muzeum pečoval až do své smrti a „starožitnosti“ získával 

díky svým rozsáhlým kontaktům.70 

 

                                                 
64 JELÍNEK, Vojtěch. Sadská: popis dějepisný, místopisný a statistický, str. 222. 
65 JELÍNEK, Vojtěch. Sadská: popis dějepisný, místopisný a statistický, str. 222. 
66 Tamtéž, str. 223. 
67 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. IV. Různé, památník abiturientů Jičínského ústavu ku vzdělání učitelů 1908, str. 10. 
68 Tamtéž, str. 10.  
69 KRÁTKÁ, Drahomíra. O vzniku a počátcích muzea v Sadské, str. 89. 
70 Tamtéž, str. 89. 
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1911  

Václavův syn Stáňa nastoupil na České vysoké školy technické v Praze, obor 

technická chemie. Z dopisů otci lze tvrdit, že tím ředitel Smutný získal poměrně nadšeného 

spojence pro svá bádání. Stanislav pro něj chodil hledat, číst a případně přepisovat části 

starých rukopisů, které byly v univerzitních knihovnách.71  

 

1914 

Václav Smutný onemocněl. V pozůstalosti není více než tato informace v dopisu 

od přítele: „zvěděl jsem o Vaší dost těžké nemoci, avšak blahopřeji Vám, že jste vyvázl 

bez operace“72 

Po vypuknutí první světové války navíc nastaly těžké časy. „Užívám vycházek, 

ale už mě tak netěší, protože mám starosti se školou.“73, píše synovi. Jeho role ředitele 

nebyla lehká. Musel udržet chod školy i v nastalých podmínkách. K dispozici ale neměl 

dostatek lidí, materiálních a finančních prostředků. Navíc bylo na škole, aby zastala 

některé „válečné povinnosti“, např. vybírání mosazných hmoždířů, které se měnily 

za železné a sběr kaučukových a bavlněných věcí. „Tohle budeme prováděti my. 

Aby nás nenechali s pokojem učit!“74 stojí na jednom z korespondenčních lístků. 

Stáňovi také popisuje atmosféru v Sadské: „Jinak je tu neveselo, mužští jsou pryč, 

hospody jsou prázdné, ženy hubují na málo mouky a drahotu. Úřady nařizují oslavu 

vítězství a mrzí se, že je lid k tomu netečný. My jsme obviňováni z vlastizrady (…) 

a špatné výchovy dětí. (…) Pro Čechy jsou jen nadávky, pravda-li?“75 

Smutného syn, v tu dobu kandidát chemie na technice, totiž narukoval 

jako jednoroční dobrovolník. Stanislav se účastnil bojů na ruské frontě, kde sloužil 

u 70. pěšího pluku76 a dosáhl povýšení na praporčíka. Ve válce strávil třináct měsíců.77 

                                                 
71 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. I. Osobní dokumentace, legitimace syna na České vysoké škole technické v Praze, karton č. II. 

Korespondence, dopis od syna, nedatovaný. 
72 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný. (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis od Albína Koucourka ze dne 14. 5. 1914. 
73 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný. (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis Václava Smutného synovi ze dne 14. 9. 1914. 
74 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný. (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence: dopis Václava Smutného synovi 19. 9. 1915. 
75 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný. (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis synovi ze dne 14. 9. 1915. 
76 Záznam vojáka: Smutný Stanislav. Vojenský ústřední archiv [online]. 
77 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopisy synovi ze dne 14. 9. 1915 a 18. 9. 1915. 
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Václav Smutný si se synem často dopisoval. Válečné lístky Václava Smutného 

synovi Stanislavovi jsou jiné, jsou jedinou dochovanou osobní korespondencí, ze které 

nepromlouvá „Václav Smutný, ředitel škol měšťanských a chlapeckých v Sadské“. 

Jsou otcovsky starostlivé a intimní. Obzvláště poslední dopisy odkrývají vnitřní, důvěrnou 

polohu osoby Václava Smutného. 

 

1915 

V září se Stáňa v korespondenci odmlčel. Václav Smutný napsal několik 

starostlivých dopisů nevěda, co se děje: „Mám velikou starost, co se děje, 

že nepíšeš…“78„Jsme velmi napjati, a zvláště první dny, co jsme neobdrželi Tvých lístků, 

jež jindy téměř denně chodily, se nám velmi stýskalo.“79„Jsi zdráv a živ? Jsme o Tebe 

v obavách. Dočítám se v novinách, že vedete prudké boje…“80 I Anna Smutná přidává 

svých pár vět: „Drahý Stáňoušku, co se všichni nachodíme na poštu, zda-li něco od tebe 

nepřineseme, a ono stále nic, snad to někde leží, najednou to pak přijde…“81 

V polovině září do Sadské konečně dorazil lístek. Stanislav psal, že posledních 

14 dní hodně trpěli. Otec odpovídá: „Byli jsme nesmírně rádi, že ses ozval, maminka 

obzvláště, protože v noci nespala, pořád na Tebe vzpomínajíc.“82 

Dvacátého pátého dostali manželé Smutní zprávu, že byl Stanislav při akci na řece 

Sereně lehce raněn a je na cestě z fronty. Až prvního října pak přichází zpožděný lístek 

od Stanislava, kde oznamuje operaci, slabost a krev z prsou. V následujících dnech píše 

Václav Stanislavovi každý den… 

„Trpělivě čekáme, co nám přinese pošta. Bude-li to zpráva radostná, že se Ti lepší, 

že se uzdravuješ. Pevně v to doufáme. Přehlížím-li Tvoje vojákování, nyní již 

třináctiměsíční, vidím, že to byl samý závod, štvanice, duševní i tělesná. …. Není tedy div, 

že poslední meta tě schvátila a síly Tvoje otupěné na nejvyšší míru, přece vyčerpala. (…) 

Důvěřuj pevně svým silám mladistvým, jež vše napraví.(…) a já vidím, jak za rok budeš 

                                                 
78 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis synovi ze dne 14. 9. 1915. 
79 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence: dopis synovi ze dne 10. 8. 1915. 
80 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis synovi ze dne 18. 9. 1915. 
81 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis synovi ze dne 10. 9. 1915. 
82 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis synovi ze dne 14. 9. 1915. 
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zas chlapík, jak budeš choditi do techniky, mně do univerzitní knihovny, jak se budeme 

každou sobotu těšiti na Tvůj příchod domů.“83  

I v dalších větách zní slova povzbuzení a podpory (a víry), že se Stáňa zachoval 

čestně, morálně správně. A jako by Smutný konejšil i sám sebe. „Vojna bude po roce 

jako sen. A z ní zůstane Ti upomínka na vykonanou povinnost, na hrdinství. Nebudeš 

se rdíti, že jsi stál stranou, se vyhýbal 84a švindloval, jako dosti chytráckých lidí, kteří 

budou tím poznamenaní na celý život.“  

V některých větách jako by Václav Smutný mluvil více sám k sobě. „V sobotu jsme 

dostali lístky od Štěpána a Jeníka Salavce, takové krásné, jako dětské, v nichž vzpomínají 

na tebe, na lavičku u radnice, koupání, zkoušky a studie v Praze, inu v pravdě vzpomínky 

dětí a přec vojáků… “85  

Čekání na zprávu o synově stavu, bylo pro Smutného (a jistě nejen pro něj) velmi 

těžké: „Drahý Stáňouši, milý synáčku! Tak mě to pudí, abych Ti psal častěji, že nevím ani 

co jest.“86 Václav Smutný psal synovi každý den, přestože dobře věděl, že se od včerejšího 

dne nestalo nic zajímavého, co by synovi napsal… Václav Smutný nedokázal pouze sedět 

a čekat. 

Ani jeden z posledních dopisů si však Stanislav nepřečetl. Zemřel před jejich 

napsáním, dne 30. září 1915 v Olejówě, Lvově.87  

 

1919 

V dubnu zažádal o odchod do výslužby, v květnu se vzdal své pozice 

i na pokračovací škole a v září pak nastoupil zasloužilý ředitel měšťanských škol a správce 

školy pokračovací po 41 letech do výslužby.88  

 

1922 

Václav Smutný pro krátké nemoci 18. února zemřel ve věku 63 let.89 Jeho pohřbu 

se zúčastnilo mnoho přátel a známých. Smuteční řeč pronesl starosta Sokola Klicpera 

                                                 
83 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis synovi, nedatovaný. 
84 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis synovi ze dne 4. 10. 1915. 
85 Tamtéž. 
86 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis synovi ze dne 6. 10. 1915. 
87 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, parte. 
88 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Měšťanská škola v Sadské, školní kronika, díl II, str. 12. 
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a v kostele sv. Apolináře děkan Drašner. Na hřbitově za školní radu, učitelský sbor 

a rodinu „shrnuv a vystihnuv v tklivé řeči své mnohostrannou činnost a celou ušlechtilost 

zesnulého“90 školní inspektor Munzar. Učitelský sbor chlapeckých škol pak uctil 

jeho památku symbolickým gestem – věnováním finančního obnosu na postavení 

sokolovny, o které Smutný ve výslužbě usiloval.91  

 

 

                                                                                                                                                    
89 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. I. Osobní dokumentace, parte. 
90 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Měšťanská škola v Sadské, školní kronika, díl II, str. 26. 
91Tamtéž, str. 26. 
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*** 

 

O odkaz Václava Smutného a jeho pozůstalost se s největší pravděpodobností 

postarala dcera Anna, jejímž majetkem byl dnešní obsah jeho osobního fondu ještě v roce 

1944. Určitý zájem o zachování jeho práce projevil i Václavův bratr Karel. 

Osud Smutného rukopisů, studií a kreseb je stále provázen řadou otázek stejně jako 

u zbytku jeho pozůstalé rodiny – zejména manželky a dcery.  

Dostupný archivní materiál bohužel neumožňuje nahlédnout hlouběji do rodinných 

poměrů (v případě jeho dcery na jeho názory ohledně ženské emancipace a role ženy).  

Z dopisu z roku 1917 je patrné, že Václav Smutný sháněl pro svoji dceru manžela ještě 

za svého života, není ovšem jasné, z jakých pohnutek.  

Adolf Šustr, řídící učitel v Chrudimi Smutnému píše: „Pamětliv jsa svého slibu, 

poohlédl jsem se po ženichu pro tvou sl. dceru. Řekl jsi, že bys nejraději hodného učitele. 

Náhodou našel jsem takového.“ 92„Jest asi 32 roků stár, dobrý hudebník, hodný člověk, 

pracovník menšinový, vůdce české menšiny v Oseku. Řekl mi, že by se rád ženil…“ 93  

Anna se ale provdala až o osm let později – 11. ledna 1925. Jaké důvody 

zapříčinily, že se nakonec stala ženou sadského řezníka Josefa Černého (patrně se jednalo 

o souseda) nevíme. Po svatbě se přestěhovala do domu č. 89, ve kterém bylo tehdejší 

řeznictví. Podle korespondence zde žila ještě v roce 1933.  

Pár měsíců po svatbě přestala být Anna činná ve spolku Městského muzea. 

V dubnu 1925 jí poslal tehdejší muzejní spolek písemné poděkování za její obětavou práci: 

„Odchodem Vaším utrpělo muzeum nenahraditelnou ztrátu“, píše tehdejší jednatel spolku 

Pokorný, dále Annu prosí, aby muzeu zachovala přízeň a v případě potřeby pomohla 

skutkem i radou.94 Z ústního podání dlouholetého správce Sadského muzea p. Němečka 

manželství nebylo příliš šťastné a Anna se nemohla účastnit veřejného života.95 Nicméně 

                                                 
92 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis od Adolfa Šustra ze dne 19. 4. 1917.  
93 Tamtéž.  
94 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis Anně Černé od Městského muzea v Sadské ze dne 20. 4. 1925. 
95květen 2017, Poděbrady, ústní podání, informace od Jany Hrabětové (k tomuto tvrzení přistupuji 

s rezervou, je možné, že jde o prezentaci dojmů a vzpomínek a nelze ho považovat samo o sobě 

za empirický materiál) 
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ještě roku 1928 zapůjčila klavír na sokolskou slavnost konanou k příležitosti deseti 

let od vzniku republiky.96  

Z dochovaných dopisů se lze domnívat, že Anně se příliš dobře nedařilo, Smutného 

sestra, teta Anežka píše: „a aby tebe žádná nehoda více již tebe nezastihla, to ostatní 

musíme snášet, každý svůj osud i těžký.“97 Dále píše: „Dověděla jsem se náhodou 

o jednom panu učiteli ze Sadské, zprávu tak zanechávám.“98 

Jednou z domněnek je to, že se Anna později přestěhovala. V roce 1944 bydlí totiž 

na adrese Dobrovského 814. Stejnou adresu měl i místní učitel Jaroslav Skoch, který 

byl činný v městském muzeu.99 Je možné, že se Anny ujal, nebo jí nabídl podnájem, 

okolnosti ovšem nevíme a je nutné dohledat konkrétní fakta. Poslední otázkou v osudu 

Anny je její syn. V korespondenci stojí: „Co ten tvůj capart, on ale roste, již bude veliký, 

vzpomínám na něho často, jak pro Karlíčka100 našeho plakal, dobráček malý.“101 

Jedinou další zprávou o životě dcery Václava Smutného, ředitele škol a nadšeného 

amatérského badatele, je až její smrt. Anna Černá zemřela na konci dubna roku 1955 

v Nymburku.  

V současné fázi studia Smutného života a díla (a jeho odkazu) není možné 

na všechny otázky uspokojivě odpovědět. 

 

                                                 
96 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, děkovný dopis od výboru Sokola v Sadské z červena 1928. 
97 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis od tety Anežky Anně Černé ze dne 23. 7. 1933. 
98 Tamtéž. 
99 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis od Jaroslava Skocha za Městské muzeum v Sadské 20. 4. 1944. 
100 Jednalo se o Karla Smutného, bratra Václava Smutného. 
101 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis od tety Anežky Anně Černé ze dne 23. 7. 1933. 
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   Obrázek 3. Stanislav Smutný         
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3 Václav Smutný a jeho práce  

 

 

„Přátelé moji,“ praví Smutný,  

„nevím, zdali vám to bude vhod,  

a oběd nezkazím vám chutný,  

když přednášku přečtu, můj  

to plod!“ 

… 

Kdo po vědomostech z vás tu  

lační, 

poslouchej a všeho pití nech.“ 

 

A poslouchali, zbožně,  

divili se práci pilné,  

k níž potřebí je zvláště,  

znalosti a vůle silné.“ 

 

(Báseň vzpomínající na jednotlivé učitele 

Z památníku absolventů Jičínského pedagogia, díl IV., str. 13) 
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3.1.1 První roky v Sadské      

„Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti.“  

motto Hlaholu 

 

V roce 1878 se Václav Smutný přestěhoval do Sadské, kde po absolvování 

učitelského ústavu získal místo podučitele. Sotva dvacetiletý mladík se brzy zapojil 

do zdejšího spolkového života, resp. jej začal iniciativně spolutvořit. Zařadil se tím mezi 

aktivní činitele, kteří se podíleli na zdejším veřejném životě (a zůstal jím až do konce 

svého života). Ostatně v té době mladý, idealistický kandidát učitelství snad ani nemohl 

jinak. 

Václav Smutný se narodil necelého čtvrt roku po prohrané válce Rakouska 

se Sardinií a Francií, která měla mj. za důsledek odchod Alexandra Bacha z vlády.102 

Během jeho působení se zcela zásadním způsobem omezily možnosti spontánní veřejné 

aktivity.103 Po desetiletí útlumu se tedy mohla potlačovaná česká společnost vzpamatovat 

a „začala prolamovat zakletý kruh vnitřní otupělosti a malátnosti“.104  

Projevem probouzející se občanské aktivity se stal bohatý spolkový život, který 

v podstatě nahrazoval dosud neexistující české politické zázemí.105 Spolky vytvořily nový 

prostor, kde bylo možné demonstrovat české státoprávní požadavky a politické postoje, 

protože poskytovaly určitou základnu pro české vlastenecké aktivity.106 Například 

„pod vlajkou Sokola“ se pak lidé účastnili jak protestních tak slavnostních událostí.107 

V šedesátých letech mimo jiné vznikly tři spolky, do kterých se později jako dospívající 

mladý muž Smutný zapojil. Jedná se o pěvecký sbor Hlahol (1861), tělovýchovnou jednotu 

Sokol (1862) a Uměleckou besedu (1863 v návaznosti na Svatobor), jejímž cílem bylo 

podchytit všechny české umělecké tvořivé síly.108 To, co s sebou přinášely činnosti i ideje 

těchto spolků, ho v mládí zásadně formovalo.  

Václav Smutný se zapojil do aktivit Hlaholu Poděbradského, také působil 

v pěveckém kvartetu (dle stanov Hlaholu se měl pěstovat právě mužský čtyřzpěv).109 

                                                 
102 URBAN, Otto. Česká společnost 1848 – 1918, str. 138. 
103Tamtéž, str. 124. 
104 Tamtéž, str. 230. 
105 EFMERTOVÁ, Marcela C. České země v letech 1848 – 1918, str. 299. 
106 Tamtéž, str. 293. 
107 Tamtéž, str. 303. 
108 Tamtéž, str. 296. 
109 Tamtéž, str. 293. 
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Kvarteto vystupovalo například na zádušní mši za zesnulou matku O. G. Paroubka.110 111 

Smutný v Sadské také založil kroužek, ve kterém zpěv vyučoval, byl dobrým hudebníkem, 

hrál na klavír a pravděpodobně i na housle. Ostatně hudební vzdělání patřilo k „výbavě“ 

učitele.112 113 

Spolek Hlahol spolupracoval s ostatními sdruženími zejména Sokolem.114 Ten byl 

v Sadské založen v roce 1883. Václav Smutný byl patrně v některé ze sokolských jednot 

již za studií. V Sadské se pak stal jednatelem Sokola. Přestože se po bachovském útlumu 

český spolkový život rozmohl, neznamenalo to, že byly aktivity rakouskou vládou vítané, 

přeci jen měly i politický ráz. I Sokolové v Sadské byli podrobováni kontrole a někdy 

docházelo ke sporům. Smutný například vyřizoval jednu ze stížnostní na okresní finanční 

ředitelství. Už v této stížnosti se projevuje jeho typická dikce, kterou čteme v jeho 

oficiálních dopisech. Smutný píše rozhodně, pevně a neústupně, ovšem vždy 

kultivovaně.115 

Zdá se, že byl Václav Smutný horlivý mladý muž, který se aktivně zapojoval 

do všech činností, které tehdejší spolkový život nabízel. Účastnil se Sokolských sletů, 

výletů a hrál ochotnické divadlo. Všetečný Smutný, který se zajímal i o literaturu a umění, 

také sám několik divadelních her napsal např. Pro péro sokolí (1885), které věnoval právě 

„Milým bratřím Sokola sadského“.116 To že spolkový život byl i politickým aktem dokládá 

fakt, že byl obsah podroben cenzuře. Své dramatické pokusy také Smutný šířil do dalších 

sokolských žup. Například z Kolínska mu odpověděli: „Potěšeni jsouce snahou tvou získati 

i na poli dramatickém příznivcův ideám sokolským, děkujeme vřele za zaslaný nám 

nejnovější plod Tvůj.“117 V jeho poznámkových sešitech byl též náčrt k veselohře 

ku příležitosti Tyršova večeru v Sadské či náčrt k intrikové veselohře, kterou psal 

                                                 
110 Více o rodu Paroubků viz www.polabskemuzeum.cz/images/stories/Sadska/Paroubkove_a_Sadska.pdf . 
111 PM Poděbrady, Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond, dopis G. O. Paroubkovi ze dne 19. 2. 1884. 
112 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně   

     karton č. IV. Různé, poznámkový blok 1888/9. 
113 Domnívám se, že Václav Smutný pěstoval hudební vzdělání u svých dětí, Anna pravděpodobně hrála na    

     klavír. 
114 EFMERTOVÁ, Marcela C. České země v letech 1848 – 1918, str. 293. 
115 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. IV. Různé, poznámkový blok 1888/9. 
116 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. IV. Různé, divadelní hry 
117SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis od Kolínské jednoty Sokola z roku 1887. 

http://www.polabskemuzeum.cz/images/stories/Sadska/Paroubkove_a_Sadska.pdf
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na prázdninách u rodičů ve Smidarech. Smutný psal ponejvíce humoresky, frašky 

a „odlehčená“, zábavnější témata.118  

Jedna z domněnek také je, že se díky svému působení v Sokolu poprvé nešťastně 

zamiloval a později se zde setkal se svojí ženu Annu Zellnerovou. Jeho aktivní 

společensko-kulturně-politické činnosti dokreslují další dochované materiály jako 

např. divadelní hry anonymních autorů (pravděpodobně také učitelů), kuplety, písně, 

notové sešity a seznam tanců na taneční večer atd.119 

V tomto období Smutný také překládal z ruštiny.120 Do jeho pozůstalosti se však 

žádný překlad nedostal. Mladý učitel hovořil a psal francouzsky, pravděpodobně i anglicky 

a pochopitelně výborně ovládal němčinu. Své jazykové znalosti pak využíval k studiu 

cizojazyčné literatury a periodik. 

Po ukončení pedagogia se dále soustavně vzdělával. V památníku jičínských 

abiturientů, v kolonce pro další vzdělání, jsou jeho snahy shrnuty vypovídajícím způsobem 

– jeho kolega ze studií Fučík píše: „po absolvování a vykonání zkoušek halda kursů, 

zkoušek a vysvědčení“121. Také zde stojí: „čte mnoho a za mnoho peněz“.122 

V jeho pozůstalosti v Lysé nad Labem je uloženo množství výstřižků z novin. 

Najdeme zde například Národní politiku, Národní listy a její přílohy: nedělní zábavnou 

přílohu, literární přílohu, večerní vydání či vzdělávací přílohu. Jsou zde i výstřižky 

z politického koutku, z kulturního života, „večerní české slovo“ a mnoho fejetonů 

(např. Čapkovy, Dykovy). Najdeme zde také Čas či německé N. W. Journal aj. Smutný 

odebíral časopis Lumír, Osvětu, Učitelské noviny a mnohé další. Pozoruhodný je rozptyl 

témat, která si uchovával. Jeho zájem vede od rostlinstva a meteorologie Poděbradska přes 

politiku k nigerským plastikám po výzkumné cesty do Tibetu až k světovým literátům.  

V prvních letech v Sadské Václav „mnoho spolkařil“, ale později se „z toho 

se vyzul“, jak se píše v památníku abiturientů jičínského ústavu. Vnímavého a hloubavého 

mladého muže to pravděpodobně přestalo uspokojovat. Václav Smutný se stále více 

vzdaloval spolkovému vyžití k práci odbornějšího – společensky závažnějšího rázu. 

Výše popsaným činnostem se věnoval i nadále, ale příležitostně. Například ještě 

                                                 
118 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. IV. Různé, divadelní hry. 
119 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. IV. Různé. 
120 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. IV. Různé, památník abiturientů Jičínského ústavu ku vzdělání učitelů 1898, str. 11. 
121Tamtéž, str. 11. 
122 Tamtéž, str. 11. 
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v roce 1910 vypomohl Poděbradskému Hlaholu a za chybějícího herce si zahrál roli Karla 

v aktovce Viloušku dej mi cukr.123 A na samém konci života působil jako předseda Sokola, 

jenž se zasadil o postavení nové sokolovny. 

Spolkový život se pro Václava Smutného stal odrazovým můstkem k dalšímu 

působení. Použijeme-li příměr k heslu Hlaholu, tak se Smutný v prvních letech v Sadské 

dostal „zpěvem k srdci“ a nyní se vydával „srdcem k vlasti“. 

 

                                                 
123 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, děkovný dopis od Hlaholu Poděbradského ze dne 16. 4. 1910. 
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 Obrázek 4. Skica městského znaku Sadské 

 

 

                      Obrázek 5. Městský znak Sadské      
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   Obrázek 6. Sadská 1 

 

 

Obrázek 7. Pohled na kostel 
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Obrázek 8. Kostel sv. Apolináře v Sadské 
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Obrázek 9. 7/11/1890 Sadská 

 

 

Obrázek 10. Lázně Sadská 
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3.2 Učitel a ředitel Smutný 

 

 „Máme-li se jednou těšiti z rozkvětu domácího umění, bude to zásluhou  

mecenášů, umělců a škol.“124 

 

Zásadní roli ve formování osobnosti a činnosti Václava Smutného měla jeho role 

učitele a ředitele školy. V průběhu celého 19. století procházelo školství postupnou 

transformací. Výraznou proměnu přinesl v roce 1869 Hasnerův zákon o všeobecné povinné 

školní docházce, kterým byl zrušen dosavadní systém triviálních, hlavních a normálních 

škol, jež nahradila pětiletá škola obecná a tříletá škola měšťanská, školní docházka byla 

prodloužena o dva roky. Z měšťanských škol bylo možné pokračovat na střední školu.125 

Tato změna potkala Václava Smutného nejen jako žáka. V tomto modelu působil 

i jako pedagog. Devatenácté století přineslo také pestřejší skladbu typů a oborů škol 

a všeobecně rostla jejich kvalita i kvantita.126 Po vzoru prvních reálek vznikaly během 

40. až 90. let 19. století odborné střední školy – nejdříve v podobě pokračovacích škol 

pro mladé řemeslníky či nedělních a večerních škol pro dělnictvo a poté školy 

průmyslové.127 Mezi lety 1880 a 1885 stoupl jejich počet z 26 na 81.128 V Sadské byla 

otevřena pokračovací škola, v roce 1885 a Smutný se stal jejím správcem. V 90. letech 

19. století pak v českých zemích existoval propracovaný systém středních škol – vedle tří 

typů gymnázií (klasické, reálné a reformní-reálné) i průmyslové školy a obchodní.129  

S Hasnerovým zákonem přišla i přeměna vzdělávání budoucích učitelů. 

První tendence o jeho zkvalitnění se objevily už s Karlem Slavojem Amerlingem, který 

v roce 1839 založil ústav Budeč. Ten se měl stát lidovou universitou o čtyřech ročnících, 

zaměřených na přípravu učitelů, vychovatelů a matek, hospodyň.130 Až Hasnerův zákon ale 

přinesl změny plošného charakteru. Na místo dosavadních jedno až dvouletých 

přípravných kurzů, tzv. preparand byly zakládány čtyřleté učitelské ústavy, které se řadily 

do kategorie středních škol.131 Václav Smutný nastoupil na Jičínský ústav ku vzdělání 

                                                 
124 SMUTNÝ, Václav. „sešit Folkloristika“, přípisek na první straně. 
125EFMERTOVÁ, Marcela C. České země v letech 1848 – 1918, str. 347., ZÁVESKÁ, Monika. Podoba      

    maturitních zkoušek na učitelských ústavech v letech 1870 – 1948, str. 11. 
126 Tamtéž, str. 11. 
127 Tamtéž, str. 348. 
128 Národopisná Výstava Českoslovanská v Praze 1895. Praha: L. J. Čech, str. 472. 
129 EFMERTOVÁ, Marcela C. České země v letech 1848 – 1918, str. 349. 
130 Tamtéž, str. 346. 
131 VALIŠOVÁ, Alena ed. Pedagogika pro učitele, str. 29. 
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učitelů přesně v době, kdy na něm bylo prodlouženo studium na čtyři roky.132 V roce 1876 

se stal ředitelem ústavu Ferdinand Macháček, který byl velkým milovníkem hudby, 

a to se odrazilo na výuce hudební výchovy. Od ledna 1877 byly pořádány každoroční 

hudební akademie.133 Tyto události měly vliv na Smutného pozdější práci. Na ústavu získal 

Smutný všeobecné vzdělání.134 135 Mimo jiné měl Smutný také průpravu krasopisu. 

Účelem tohoto předmětu bylo nacvičení zřetelného a úhledného písma, navíc během 

celého studia vyučující sledovali všechny studentské psané projevy a požadovali, aby bylo 

písmo pravidelné, úhledné a text byl sepsán čistě – bez kaněk a rozmazání.136 Přehled, 

který Smutný získal na učitelském ústavu, mu poskytoval poměrně dobrý výchozí bod 

pro jeho amatérské bádání. V souvislosti s kvalitou učitelského vzdělání, navíc Václav 

Smutný studoval v nejlepším čase – za pět let od jeho absolutoria (1883) vyšla v platnost 

tzv. Taafova školská novela, která je z dnešního hlediska dějin pedagogiky považována 

spíše za krok zpět.137 Situace se začala zlepšovat až po přelomu století.138 

 

3.2.1 Učitelé jako nositelé národního vědomí 

 

„Třicet let ořeme a vláčíme ten národ a pro národ  

už jsme sestarali, sešedivěli, někdo i vlasy ztratil…139 

 

 

Jedním z důležitých činitelů při formování moderního národa shledává Miroslav 

Hroch společné historické vědomí. Vnitřně jednotný národ by měl mít mj. konsenzuální 

                                                 
132 ZÁVESKÁ, Monika. Podoba maturitních zkoušek na učitelských ústavech v letech 1870 – 1948, str. 22. 
133 Tamtéž, str. 22. 
134 SKRUHROVSKÁ, Eliška. Učitelé obecných a měšťanských škol v druhé polovině „dlouhého” 19. století: 

Teoretická a praktická příprava pro výkon povolání, str. 40. 
135 Na mužských učitelských ústavech se vyučovaly tyto předměty: náboženství, nauka vyučovací, historie,    

     pomocné vědy, mluvnice, písemnosti a znalost literatury, matematika (počítání, algebra a geometrie),      

     přírodověda (zoologie, botanika a mineralogie), přírodozpyt (fyzika a chemie), geografie, nauka o ústavě  

     vlastenecké, polní hospodářství, psaní, kreslení, hudba, tělocvik a jiný zemský jazyk. ZÁVESKÁ,    

     Monika. Podoba maturitních zkoušek na učitelských ústavech v letech 1870 – 1948, str. 12. 
136 SKRUHROVSKÁ, Eliška. Učitelé obecných a měšťanských škol v druhé polovině „dlouhého” 19. století:   

     Teoretická a praktická příprava pro výkon povolání, str. 40. 
137 Tamtéž, str. 39. 
138 ZÁVESKÁ, Monika. Podoba maturitních zkoušek na učitelských ústavech v letech 1870 – 1948, str. 13. 
139 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. IV. Různé, památník abiturientů Jičínského ústavu ku vzdělání učitelů 1908, str. 7, odstavec Jan 

Janata. 



 

42 

 

pohled na dějiny, který jej bude stmelovat.140 K tomu, aby se z etnické skupiny stal národ, 

je nutné, aby si příslušníci národa osvojili znalost dějin, které jsou vnímány jako dějiny 

jednoho kolektivu – „osobnosti“.141 Kolektivní identita ovšem není přirozeně vytvářená, 

ale sociálně konstruovaná.142 A zde v procesu národní emancipace hraje významnou roli 

právě škola. Role učitelů jakožto regionálních pracovníků, sběratelů, kronikářů, 

dokumentátorů, autorů etnografických textů různé úrovně, spoluautorů výstav, iniciátorů 

místního muzicírování od kostela po hospodu a v neposlední řadě šiřitelů „národní 

myšlenky“ je nezanedbatelná.143 Nositelem národního uvědomění byla zpočátku právě 

drobná inteligence, reprezentována učiteli (spolu s nimi kněžími, úředníky…). 

První generaci vlasteneckých učitelů (působících zhruba do třicátých let 19. století) 

charakterizuje převážně individuální činnost. Oproti tomu generace následující 

se vyznačuje naopak organizovaností. Vznikají centra pedagogického hnutí – například již 

zmiňovaná Amerlingova Budeč či Porady pražského učitelstva.144 V tomto duchu 

pokračovala i následující generace a v 90. letech se učitelstvo velkou měrou podílelo 

na přípravách Národopisné výstavy českoslovanské145 a poté vydávalo např. krajinské 

monografie. Byly to učitelské sbory, které „pečlivě snesly rozptýlené zprávy k popisu 

ze svého okolí…“146 a vydávali regionální časopisy i monografie, které vznikly jako 

„…výsledek několikaleté, svědomité a nezištné práce, učitelstva vykonané, vlastní silou 

na prospěch školství, kraje našeho i české vlastivědy.“147 

Václav Smutný začíná vyučovat na přelomu 70. a 80. let 19. století. Osmdesátá léta 

přináší pro českou společnost po útlumu hospodářské krize (krach Vídeňské burzy 

1873) politickou, hospodářskou i kulturní aktivitu. Čeští poslanci ukončili 16letou pasivní 

rezistenci a vstoupili do říšské rady (1879)148 a v roce 1880 začala platit tzv. Stremayerova 

nařízení, která posilovala a rozšiřovala postavení češtiny jako úřední řeči.149 Začalo 

vycházet více českých novin a časopisů. Na druhé straně ovšem stála strana německá, která 

s tímto vývojem spokojena nebyla – němečtí liberálové se pokoušeli v Čechách 

organizovat protestní akce. V Karlových Varech byl založen školský spolek tzv. Deutscher 

                                                 
140 HROCH, Miroslav. V národním zájmu, str. 160. 
141 HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století, str. 19. 
142 EISENSTADT, Shmuel et al. Konstrukce kolektivní identity, str. 363. 
143 TOMÁŠOVÁ, Jana. Etnografické a folkloristické aspekty v pracích učitelů východních Čech, str. 11. 
144 Tamtéž, str. 38. 
145 Podíl vystavených předmětů z řad učitelů a středoškolských profesorů byl 17%.  

     BROUČEK, Stanislav. Mýtus českého národa: aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895, str. 14. 
146 KOŽÍŠEK Karel, et al. Poděbradsko I. Obraz minulosti a přítomnosti, str. 3. 
147 Tamtéž, str. 3. 
148 URBAN, Otto. Česká společnost 1848 – 1918, str. 355. 
149 Tamtéž, str. 355. 
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Schulverein, který měl „morálně, organizačně i hmotně podporovat německé školství“.150 

Odpověď nenechala na sebe dlouho čekat a v roce 1880 vznikla na ochranu české výuky 

pro české děti v česko-německých oblastech Ústřední matice školská.151 Léta, ve kterých 

se Smutný profiluje a sžívá se svou učitelskou rolí – a jak bylo popsáno výše, také rolí 

společenského a kulturního činitele, nositele národního uvědomění – jsou plná 

nacionálního napětí, českých snah, německého odporu a naopak. České národopisné hnutí 

nabírá na síle k tomu, aby v 90. letech mohlo dozrát. Smutný současné dění sledoval 

(o tom svědčí jeho mnohé poznámky ze schůzí, výstřižky novin i jeho činnost). V zrcadle 

celé své pozůstalosti se jeví jako iniciativní, aktivní jedinec s neutuchající snahou „jít 

kupředu“. A jeho role ve škole mu k tomu dávala mnoho příležitostí.  

Václav Smutný jako učitel a později ředitel měšťanské chlapecké školy i správce 

pokračovací školy měl možnost ve škole uplatňovat své organizační dovednosti i určitou 

„potřebu ovlivňovat okolní dění“. Následující řádky nabízí pouze výběr z jeho školní 

činnosti.  

V roce 1881 byla v sadské škole otevřena lidová knihovna, která čítala 600 svazků. 

Smutný zde zajišťoval organizační záležitosti a téměř dvacet let zde byl knihovníkem.152 

Stal se členem vydavatelského družstva Komenium (vlastních nakladatelů z učitelstva 

českých měšťanských škol), byl předseda dozorčí rady Učitelského nákupního družstva, 

v roce 1889 byl jednatelem později (1896) předsedou Budče Poděbradské153, působil 

v místní i okresní školské radě a účastnil se učitelských sjezdů a konferencí a sám hojně 

přednášel. Jelínek ve své knize Sadská píše: „ředitel V. Smutný v krátké, ale obsažné, lidu 

plně přístupné řeči, ukázal na požadavky moderního školství. Řeč jeho byla vyslechnuta 

s největší pozorností a účastí.“154 Vyjadřoval se k aktuálním školským problémům (úprava 

mluvnice, reformy, boj proti klerikalismu, moderní názorné metody vyučování, způsoby 

výuky tělocviku, role výtvarného vzdělání) a to v konsenzu s požadavky na moderní 

vzdělávací systém, který si klade za cíl „…vychovat aktivní, všestranně vzdělané jedince, 

kteří budou s to národ povznést a dovést ho k rozkvětu.“155 

                                                 
150 URBAN, Otto. Česká společnost 1848 – 1918, str. 356. 
151 EFMERTOVÁ, Marcela C. České země v letech 1848 – 1918, str. 85. 
152 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně   

      karton č. IV. Různé, sešit s poznámkami. 
153 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně  

      karton č. IV. Různé. Poznámky z valné hromady 1889 – sešit s poznámkami. 
154 JELÍNEK, Vojtěch. Sadská: popis dějepisný, místopisný a statistický, str. 223. 
155 TOMÁŠOVÁ, Jana. Etnografické a folkloristické aspekty v pracích učitelů východních Čech, str. 42. 
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Smutného působení ve školství byl obousměrný proces, nejen že byl organizátorem, 

činitelem a nositelem kulturní a společenské osvěty, ale jeho kontakt s žáky mu vytvářel 

prostor k intelektuálnímu bádání a tvorbě. Smutný díky svým žákům získal mnohé 

předměty do své národopisné sbírky (kterou budoval od 80. let), někteří z rodičů jeho žáků 

se mu stali informátory pro jeho národopisnou dokumentaci i průvodci krajinou.  

3.3 Sběratel Smutný 

  „Pilný sběratel dohledá se kořisti bohaté.“156 

 

A právě z výše popsaných důvodů (celková politická a společenská situace 

a Smutného působení ve škole) se pozornost mladého učitele od 80. let 19. století začala 

ubírat směrem ke „studiu lidovědy a řemesel“.157 Osmdesátá léta korespondují 

s „přípravným obdobím“ k Zemské jubilejní výstavě, která se spolu s Národopisnou 

výstavou českoslovanskou (1895) stala významným mezníkem pro českou společnost i pro 

samotnou etnologii jako vědeckou disciplínu.158  

Svou roli sehráli manželé Náprstkovi, kteří od roku 1862 začali shromažďovat 

předměty pro své Průmyslové muzeum. Josefa Náprstková založila v roce 1877 sbírky 

národopisného oddělení „Práce našich matek“159 a v roce 1880 byla z iniciativy obou 

manželů otevřena výstavka národních výšivek na Žofíně.160 V tomto směru se ujali práce 

také umělci v Umělecké besedě, kteří chtěli přinášet projevy české národnosti do umění 

i do života. Tyto prvky hledali především v lidové kultuře, kterou chápali jako kulturu 

národní. V roce 1885 byla také dámským spolkem olomouckého muzea zorganizována 

výstava moravských výšivek a o rok později velká celorakouská výstava výšivek ve Vídni. 

Ta byla ale prezentována jako domácí průmysl, zatímco výstavy v českých zemích 

vystavují lidové výšivky jako národní (politický) symbol.161 Z těchto podnětů 

se v 80. letech vyvíjí odborné studium kroje a výšivek. A odtud dále do dalších odvětví 

hmotné lidové kultury.162  Studium lidových krojů, výšivek a ornamentů velmi podstatně 

rozšířilo základnu národopisného bádání.163 Václav Smutný se ke sbírání také připojil, 

                                                 
156 Národopisná společnost a národopisná výstava česko-slovanská v Praze. 
157 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně  

     karton č. IV. Různé. Památník abiturientů Jičínského ústavu ku vzdělání učitelů 1898, str. 11. 
158 ŠTĚPÁNOVÁ, Irena. Projevy svérázu v české společnosti 80. let 19. století. 
159 HORÁK, J. Národopis českoslovanský. Československá vlastivěda. Díl 2, Člověk, str. 398. 
160 ŠTĚPÁNOVÁ, Irena. Projevy svérázu v české společnosti 80. let 19. století, str. 116. 
161 Tamtéž, str. 121. 
162 HORÁK, Jiří. Národopis českoslovanský. Československá vlastivěda. Díl 2, Člověk, str. 399. 
163 Tamtéž, str. 400. 
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jak dokazuje studie Barbory Hoblové O krojích a výšivkách na Poděbradsku, ve které jsou 

přílohami oděvní součástky z jeho sbírky (vyšívané šátky, holubinky) a také jeho nákresy 

(vzory kouter, křestní vínek, cípy fěrtochu).164 Smutný si zapsal: „Když byly v l. p. 1890 

konány přípravy k velké výstavě Jubilejní, začal jsem sbírati starožitné předměty lidové 

dovednosti. Pátral jsem také po kovových ozdobách a požádal jsem pana Jindř. Dostála, 

hodináře v Sadské, aby podobné staré lidové šperky pro mě schovával, že proti náhradě 

jej od něj převezmu k účelu naznačenému.“165 Smutný také navazoval kontakty v okolních 

vsích: „A když již jsme ve styku s dobrým lidem, pak pořídíme hravě adresář všech 

ostatních památek v celé osadě.“166 

Přípravy české expozice na Zemskou jubilejní výstavu probíhaly poměrně překotně. 

Zajišťoval je výbor, který se ustanovil až dlouho potom, co začaly přípravy na Zemskou 

jubilejní výstavu, která měla být původně zemská – česko-německá. Teprve napjatá 

politická situace a nacionalistické excesy u obou národností dobře kooperující centrální 

přípravný výbor rozeštvaly a německá část abdikovala. V lednu 1891 (výstava se otevírala 

15. května), když už bylo jasné, že výstava bude česká, se narychlo a bez odborných 

znalostí začala připravovat česká chalupa. Objevují se inzeráty a výzvy v denním tisku, 

letáky, oslovují se sběratelé, venkovští intelektuálové, a odezva je překvapivě velká.167 

Expozice byla sestavena z předmětů, které zapůjčili sběratelé lidového umění z Prahy 

i z venkova. Zejména textilií bylo zasláno velmi mnoho: „po stěnách bylo množství 

překrásných plen jihočeských, koutnic.“168 Renáta Tyršová ve svém článku zmiňuje právě 

i sběratelskou aktivitu Václava Smutného: „Zajímavou variaci na výzdobu plachetek 

Polabských nalezneme mezi výšivkami, jež hospodářským spolkem Poděbradským 

a panem Smutným ze Sadské byly pro výstavu získány.“169 

 

                                                 
164 ZÍBRT, Čeněk. Studie Barbory Hoblové o krojích a výšivkách na Poděbradsku z počátku XIX. věku. 
165SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. III. Práce, koncepty prací, proslovy, přednášky Václava Smutného, výpověď u soudu. 
166 ŠTĚPÁNOVÁ, Irena. Projevy svérázu v české společnosti 80. let 19. století, str. 32. 
167 Tamtéž, str. 32. 
168 HORÁK, Jiří. Národopis českoslovanský. Československá vlastivěda. Díl 2, Člověk, str. 400. 
169 TYRŠOVÁ, Renata. České lidové vyšívání na zemské jubilejní výstavě, str. 13. 
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        Obrázek 12. Vzor koutry z Kopaníka   

 Obrázek 11 Skica Dýnka 
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3.4 Národopisná dokumentace Václava Smutného 

„V této rázovitosti je moudrost a zkušenost celých staletí 

a nelze než s obdivem uvažovati o každé jednotlivosti.“170 

 

Jedna z důležitých charakteristik Václava Smutného zatím nezazněla. Václav 

Smutný byl nadaným kreslířem. Zpočátku kreslil a maloval zejména romantické české 

hrady a zámky (samozřejmě nechybí Máchův Bezděz), které zdobil florálními motivy. 

Ale zájem o studium hmotné kultury vzbudil potřebu spojit odborný popis 

s vyobrazením.171 V souvislosti se zráním českého národního hnutí dostaly Smutného 

kresby nový vyšší smysl – národopisnou dokumentaci. 

Počátky cílené národopisné dokumentární kresby spadají do poloviny 80. let 

19. století.172  Samotnou dokumentární kresbu nelze chápat pouze jako dekoraci, je sama 

o sobě významným zdrojem informací, na něž „žádný slovní popis nestačí“.173 Tento názor 

vyjádřil už Smutného současník britský antropolog Edward Burnett Tylor v roce 1896. 

Výrok pak potvrzuje o století později Josef Václav Scheybal, který píše: „jak ilustrace 

doprovázející vědecký text, tak i dokumentární kresba, jež se neváže na slovo, 

jsou nadstavbou téměř každého etnografického artefaktu.“174 Pořízení kvalitní kresebné 

dokumentace ovšem klade na své autory značné nároky, svou roli hraje nadání i zkušenosti 

autora. Pro národopisnou dokumentaci by měl mít autor smysl pro zachycení detailu 

a pro pečlivost. Přestože je fotografie v jistém smyslu „dokumentárnější“ a rozhodně 

pohotovější a rychlejší, kresba naopak vyniká pečlivostí, jistou „jemností“ při vystižení 

sledovaných výzdobných motivů. Je více názorná a umožňuje proniknout blíže ke 

studovaným detailům.175 A přesně tak je to u kreseb Václava Smutného, i proto mají jeho 

kresby dodnes nedocenitelnou dokumentární hodnotu. U národopisné kresby převažuje 

studijní hledisko nad uměleckým, a proto je mnohem více autorů národopisné kresby z řad 

autodidaktů či amatérských národopisných pracovníků než z řad profesionálních etnografů 

či výtvarných umělců. A i to je případ Václava Smutného. 

 

                                                 
170 SMUTNÝ, Václav. O lidovém obydlí na Poděbradsku, str. 342. 
171 HORÁK, Jiří. Národopis českoslovanský. Československá vlastivěda. Díl 2. Člověk, str. 398. 
172 PROCHÁZKA, Lubomír. Lidová architektura ve světle dobové dokumentace (od 80. let 19. století 

do současnosti), str. 82. 
173 Národopisná revue [online]. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014, XXIV(1) 
174 KUNZ, Ludvík. Vědecká ilustrace a dokumentární tvorba Karla Langra v české etnografii. (K umělcovým 

osmdesátinám), str. 238. 
175 PROCHÁZKA, Lubomír. Lidová architektura ve světle dobové dokumentace (od 80. let 19. století 

do současnosti), str. 82. 
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Obrázek 15. Kable Bezděz 

Obrázek 14. Mladá Boleslav 
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   Obrázek 16. Hrad Bezděz 

 



 

50 

 

 

3.4.1 Lidová architektura a bydlení  

 

Studium lidového domu (exteriéru i interiéru) je jedním z nejmladších odvětví 

etnografie. Zájem o vesnické stavby se začal probouzet v 80. letech 19. století.176 Přestože 

Rittersberk publikoval článek o rázovité dřevěné stavbě v roce 1871 – jeho podnět 

u nás zapadl.177 Další impuls ke studiu lidového stavitelství a nábytku přišel stejně jako 

u výšivek a krojů ze společnosti několika výtvarníků a sběratelů soustředěných kolem 

Nárpstkova muzea a Umělecké Besedy.178 Zde se objevují první návrhy na dokumentaci 

a záchranu vzácných památek, které v té době stále rychleji ustupují zděným domům.179 

Antonín Wiehl, Jan Koula a Soběslav Pinkas vydali v roce 1880 provolání, ve kterém 

vyzývali malíře, architekty, kreslíře i studentstvo ke studiu, zobrazování a uchovávání 

lidových slohových staveb (v tzv. „českém slohu“), zaměřených zejména na umělecké 

detaily venkovské architektury a selského nábytku.180 Scheybal píše: „Výsledek provolání 

nebyl však zdaleka takový, jak jeho pořadatelé očekávali. Zatímco kroje a výšivky 

se postupně staly módním sběratelským a výstavním artiklem, lidové stavby našly 

nadšeného a obětavého propagátora hlavně v osobě malíře Jana Prouska“.181 Stejně tak 

i Lubomír Procházka spojuje počátky dokumentace lidových staveb se jménem 

akademického malíře Jana Prouska.182 

Václav Smutný se do dokumentace lidové architektury také zapojil. 

Jeho dokumentace svým významem a hodnotou překročila hranice zkoumaného regionu.183 

Kresby jsou hodnotné díky zobrazení v terénu už nedochovaných polabských lomenic 

(např. lomenice z Kostelní Lhoty s kuželovitými kabřinci) a interiérů lidových obydlí. 

Ty se dostávaly do popředí pozornosti autorů národopisné dokumentární kresby v mnohem 

menší míře než exteriéry staveb.184  

                                                 
176 PROCHÁZKA, Lubomír. Lidová architektura ve světle dobové dokumentace  

     (od 80. let 19. století  do současnosti), str. 82. 
177 HORÁK, Jiří. Národopis českoslovanský. Československá vlastivěda. Díl 2, Člověk, str. 399. 
178 SCHEYBAL, Josef V. Národopisné dílo Jana Prouska: K stému výročí jeho narození 12. 2. 1857 –  

     2. 7. 1914, str. 157. 
179 Tamtéž, str. 157. 
180 Tamtéž, str. 157. 
181 Tamtéž str. 157. 
182PROCHÁZKA, Lubomír. Lidová architektura ve světle dobové dokumentace (od 80. let 19. století   

     do současnosti), str. 82. 
183 Tamtéž, str. 83. 
184 Tamtéž, str. 83. 
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Smutný v roce 1902 publikoval studii O charakteru polabského lidového obydlí. 

V Českém lidu následně vyšla recenze: „Ředitel měšť. škol v Sadské p. Václav Smutný 

je čtenářům Českého Lidu (zejména starších ročníků) dobrý známý. Vedle J. Kouly, 

J. Prouska, Fr. J. Hrušky, Ferd. Velce a K. Rozuma vyniká jako znamenitý znalec lidového 

umění českého, lidového řemesla. Vzácné porozumění, důkladné odborné vzdělání, 

technická dovednost při kresbě spojuje.“185 

 

3.4.2 O lidovém obydlí na Poděbradsku 

Za Smutného vrcholnou národopisnou studii lze považovat kapitolu v monografii 

Poděbradsko s názvem O lidovém obydlí na Poděbradsku.186 Jde o syntézu 

jeho dosavadního zkoumání lidového obydlí. Studie je logicky strukturovaná, a přestože 

se jedná o odborný text, je psaná poutavě a srozumitelně. Smutný využil zajímavou formu 

výkladu, totiž postupné přibližování od větších celků k menším a detailu. Tím využil 

své znalosti i o jednotlivinách hmotné kultury (malovaný nábytek, lidový ornament 

a motivy). Na čtenáře působí jeho postup výkladu tak plasticky, jako kdyby objekty 

zachycoval kresbou, ale místo toho používá slova. 

Autor začíná výklad z ptačí perspektivy popisem polabské oblasti a postupně 

se zaměřuje na osady a od nich na umístění jednotlivých „živností“ – statků a chalup. 

Svůj pohled přibližuje a charakterizuje jednotlivá stavení a prostory hospodářství. Zabývá 

se jejich rozložením v prostoru, rozsahem i podobou. Významné je, že si všímá funkce 

jednotlivých artefaktů a poukazuje na důvody jejich podoby, umístění a užití materiálu. 

Cenné také je, že dokázal zobecňovat a popsat společné rysy lidové architektury 

Polabí: „Jakkoli každá osada vyvinovala se svérázně dle podmínek místních a vytvořila 

půdorys od jiných úplně odlišný, lze ve vývoji znamenati jistá pravidla.“187 Zároveň 

si všímá specifik a variant jednotlivých obydlí i osad. Uvádí tak například malované 

záklopy a komíny v Kostomlátkách či malované košíky v Hradišťku. Na Městecku zase 

popsal zvyk zdobení dveří špýcharu obrazem s modlitbou sv. Jakuba, roubení stodol 

na rybinu bez omítnutí či zvyklost předělávání komor na výměnky.188  

                                                 
185 ZÍBRT, Čeněk. Studie V. Smutného o charakteru polabského lidového stavitelství, str. 320. 
186 Pravděpodobně totožná s dříve vydanou práci: O charakteru polabského lidového stavitelství, 

v Nymburce, 1902, nákladem F. Hrnčíře (v Nymburce). 
187 SMUTNÝ, Václav. O lidovém obydlí na Poděbradsku, str. 331. 
188 Tamtéž, str. 337-339. 
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Při deskripci zohledňoval také ekonomické poměry, např. upozorňuje na rozdíl 

ve vybavení obytného domu (odlišné dveře skříní, užití různého materiálu).189 

V souvislosti s funkcí stavení si všímá, „že sklep je pouze výjimečně pod domovním 

stavením, ale u hospod je to běžné“.190 Píše také: „Některá stavení opatřována vpředu 

podsíní neb podloubím (Lány). Dálo se to nejčastěji pro okrasu, pročež předsíně byly 

nehluboké. Účelně a častěji bývalo ve venkovských osadách užito podloubí při kovárnách 

(Zvěřinek, Opočnice aj.) a při stavení sousedících s poli neb příčnými cestami.“191 

Smutný pro objasnění uspořádání a zařízení vnitřku domu postupuje od zápraží dále 

místnost po místnosti a předmět po předmětu. Zachycuje materiál, provedení, případnou 

výzdobu (barvy včetně odstínů, tvary, motivy). Částečně zaznamenává i běžný život 

v domě a zvyklosti i způsoby užívání, např. u dveří píše: „hoření polovice byla za dne stále 

otevřená, zastupujíc okno“.192 

Hodnotné je, že používá i místní pojmenování: „Vnější středové kachle měly 

ozdobné výklenky, zvané kapličky.“193 Uvádí také název pro čeledínovo lůžko (moranec 

nebo palanda) a místní podobu slova vikýř (vitíř).194  

Václav Smutný se věnuje polabskému lidovému domu i z historického hlediska. 

Poukazuje na stavební úpravy, kterými prošel dům ve svém vývoji (např. zánik tzv. černé 

kuchyně) a na změny v bydlení za nestandardních situací: „Komora sloužila za pokoj pro 

hosty. Bytem lidí domácích sloužila jen v dobách válečných; komory v těch dobách 

opatřovány kamny.“195 Postupně odstupuje od detailu k většímu celku (ke stavbě, vesnici) 

zpět do ptačí perspektivy ke shrnutí a definovaní rysů polabské architektury.  

Závěrem se naplno projevuje Smutného souznění se svérázovým hnutím 

(Smutný používá termín svéráz poměrně volně), které se prozrazovalo už v některých 

formulacích během studie. Poslední část textu je věnovaná přeměně vesnice v 19. století: 

„Po staletém tvoření a zdokonalování lidového obydlí, přišly změny, jež přetvořily 

venkovské osady podobně, jako se to stalo někdy s městy.“196 Smutný popisuje některé 

procesy (přesouvání hospodářství na okružní cesty a zástavba jednopatrovými domy 

                                                 
189 SMUTNÝ, Václav. O lidovém obydlí na Poděbradsku, str. 336. 
190 Tamtéž, str. 342. 
191 Tamtéž, str. 342. 
192 Tamtéž, str. 334. 
193 Tamtéž, str. 335. 
194 Tamtéž, str. 339-337. 
195 Tamtéž, str. 337. 
196 Tamtéž, str. 342. 
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s podloubím, proměna stavebního materiálu)197 a přechodné období: „Na zkoušku počato 

se stavením nejmenším sýpkou nebo špejcharem, že pak drahný čas z veškerých budov 

v osadě sýpky byly od kamene.“198 Ke změnám, ale přistupuje střízlivě: „Změna 

stavitelství lidového nezpůsobena uměle, dostavila se s novými poměry hospodářskými. 

I není zde vytýkati, že by lehkomyslně důležitý, kus svéráznosti lidové a kmenové byl 

odložen.“199 Propaguje pokrok, pochopitelně ale v rázovité podobě, píše: „Spíše jest 

pečovati o vznik svéráznosti v oboru stavby kamenné.“200 Tolerantně se staví 

i k dosavadním přejímkám a modernizaci: „Proti tomu požadavku bylo dosud častěji 

hřešeno stavbami nevkusnými a dle cizích vzorů, avšak ani tu nelze odsuzovati. Přechod 

stal se v čase poměrně krátkém a ne vždy za nejšťastnějších podmínek hmotných, ba i bez 

uvědomění tohoto požadavku.“201 Svou stať uzavírá vyslovením svých očekávání (a přání) 

a předpovídá, kam by se měla polabská architektura vyvíjet: „po době počátečních pokusů, 

po zkušenostech nabytých pochybeními, dospěje se zase k vzoru nového kamenného 

svérázného obydlí lidového.“202 

Studie Václava Smutného podléhá občasné idealizaci, například když píše, 

že „všecky jmenované prostory tvořily obydlí rodinné s příslušenstvím, byt jedním 

vchodem uzavřený, bezpečný, prostranný a pohodlný“203 a prezentuje svérázové pojetí, 

když lidové stavitelství Poděbradska hodnotí jako „slohové a rázovité“. Nicméně 

ve výsledku k látce přistupuje Smutný značně střízlivě. Ve studii uplatňuje smysl pro detail 

a umění strukturovat, srovnat i popsat. Neopomíjí funkci artefaktů, užitý materiál i vývoj, 

vidí celek i varianty a proto jeho studie představují důležité prameny pro studium lidové 

architektury. Přestože následující větu můžeme číst dvojím způsobem (vlastenecky 

i pragmaticky), je pravděpodobné, že by tento závěr současný badatel Smutnému 

nevyvrátil, když píše: „Tak tkví kořeny lidového našeho stavitelství našeho v podmínkách 

krajinných a přírodních, místních i majetkových, jež zračí se ve strojbě i ozdobě…“204  

Srovnáme-li s některými dobovými studiemi, které se vyznačují určitou vágností 

(např. Statek i chalupa na Chodsku od významného dialektologa a středoškolského 

                                                 
197 SMUTNÝ, Václav. O lidovém obydlí na Poděbradsku, str. 343. 
198 Tamtéž, str. 343. 
199 Tamtéž, str. 344. 
200 Tamtéž, str. 344. 
201 Tamtéž, str. 344. 
202 Tamtéž, str. 344. 
203 Tamtéž, str. 337. 
204 Tamtéž u, str. 342. 
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profesora Jana Františka Hrušky)205 kvalita Smutného práce tkví v jeho důsledném 

detailním zpracování, systematickém výkladu a zaměřením na funkci a provedení.  

                                                 
205 HRUŠKA, Jan František. Statek i chalupa na Chodsku, str. 578-586. 
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Obrázek 17. Chalupa u Kostelní Lhoty 

Obrázek 18. Kovárna ve Zvěřníku 
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Obrázek 19. Špejchar s kolnou Sadská 

Obrázek 20. Stodola Kněžice 
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Obrázek 21. Předměty hospodářské 
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3.5 Spolupráce s okruhem České chalupy – Zemská jubilejní výstava 

 

Devadesátá léta přinesla Českým zemím zásadní proměny ekonomického systému, 

myšlení, výroby a technologií i sociálního prostředí. Složitá politická situace prošla 

několika zvraty (punktace) a proměnilo se i pole kulturní (nástup moderny). Bylo to období 

rozkladu jednotného národního hnutí, široké diferenciace sil a filosofických názorů 

(např. pacifismus, ke kterému se přiklání i Smutný).206 Devadesátá léta také byla obdobím 

dvou slavných výstav. Po značných problémech se nakonec podařilo na Zemské jubilejní 

výstavě vybudovat expozici tzv. České chalupy.207 

Václav Smutný si do svého poznámkového sešitu poznamenal, že jubilejní rok 

1891 byl jedním z jeho nejkrásnějších. V lednu 1891 začal pracovat na albu malovaného 

lidového nábytku a do dubna sbíral materiály pro výstavu. Vypsal si také několik článků 

s návody ke sběrům, např. v učitelských novinách článek, jak může učitel přispět výstavě. 

Sám výstavu navštívil třikrát. Motivy týkající se výstavy se objevují i mezi jeho 

pedagogickými přípravami v podobě vpisků a kresbiček (např. přípisky „Rok jubilejní 

výstavy!“ či náčrtek lidového čepce). Poslední návštěvu výstavy absolvoval v roli učitele, 

zaznamenal si: „Dne 11. září 1891 vypraven byl na zemskou jubilejní výstavu vlak 

ze Sadské, jehož se zúčastnilo na 600 lidí, z těch asi 400 dítek. Vedl jsem žáky 2. a 3. třídy 

až mi nepůsobilo takovou radost, jakou by ten úřad vůdcovský jinak působil. Byloť mi 

omezovati na vyhledávání zábavných předmětů a opatrování dětí v tom shonu lidí. 

Kolegové vyšších ročníků měli zase počet přílišný, aby mohli všestranně vyčerpati poučné 

momenty výstavy. Pátá třída 50, pokračovací škola také 50 za vůdcovství jednoho učitele. 

V obrazárně jsme nebyli.208 Vše skončilo bez nehod.“209  

Význam České chalupy byl pro národopisné hnutí zásadní, dnes „hodnotíme 

Českou chalupu jako jeden z nejvýraznějších mezníků v dějinách etnografie, 

je symbolickým začátkem našeho moderního národopisu, je začátkem v pravdě vědeckého 

studia hmotné kultury (…) zejména jeho kultury výtvarné.“210 Od této výstavy probíhá 

                                                 
206 URBAN, Otto. Česká společnost 1848-1918, str. 392. 
207 ŠTĚPÁNOVÁ, Irena. Projevy svérázu v české společnosti 90. let 19. století, str. 143. 
208 V obrazárně byly patrně umístěny jeho obrázky malovaného nábytku. 
209 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně   

     karton č. IV. Různé, zápis k Zemské jubilejní výstavě. 
210 SCHEYBAL, Josef V. Národopisné dílo Jana Prouska: K stému výročí jeho narození 12. 2. 1857 – 2. 7. 

1914, str. 162. 
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soustavné a všestranné bádání  na poli etnografie.211 Úspěšná realizace expozice dala 

podnět několika důležitým momentům na poli odborné etnografie. Na základě národopisné 

kolekce ze Zemské jubilejní výstavy vznikla v roce 1893 při Muzeu království českého 

Selská síň.212 Začalo vycházet periodikum Český lid, které se stalo první platformou 

pro vědecké etnologické studium,213 byla založena Národopisná společnost (1893) 

a zrodila se myšlenka Národopisné výstavy českoslovanské.  

3.5.1 Dokumentace lidového nábytku 

 

I Václav Smutný se nechal unést „kouzlem výstav“. Jeho výše zmiňované album 

nábytku nejen, že bylo vystaveno, ale odkoupila ho i p. Náprstková. Když ho oslovila, 

byl na rozpacích a nevěděl, jakou má stanovit cenu. Jednalo se o 45 obrázků a udával, 

že na některých strávil 10 hodin práce nepočítaje pochůzky.214 

 S Josefou Náprstkovou se na ceně dohodli, protože hned v prvním 

ročníku Českého lidu můžeme číst:  „Bude to patrno z důkladného článku o malovaném 

nábytku z Polabí a z četných kreseb k němu připojených, který nám slíbil pan V. Smutný, 

odborný učitel, jehož hojná sbírka vyobrazení lidového umění českého, umístěná loni 

rovněž v české chalupě a na galerii ústředního paláce, zdobí nyní v Náprstkově museu síň, 

pojmenovanou Práce našich matek.“215 Smutného účast na Zemské jubilejní výstavě 

a zájem o jeho kresbu ho motivovaly k účasti na pětiměsíčním kurzu kreslení, 

který absolvoval v roce 1892. 

Slíbený článek o malovaném nábytku skutečně publikoval, a to v roce 1893. 

Nejspíš se jak k dokumentaci, tak ke studii nechal podnítit článkem Elišky Krásnohorské 

Nářadí v české chalupě (s doprovodnými fotografiemi, které nechal udělat Jan Prousek).216 

Do té doby u nás žádné obšírnější pojednání o lidovém nábytku nevyšlo, vědecky se jejich 

problematikou nezabýval nikdo.217 Smutný tak velmi rychle reagoval na současné dění. 

Jitka Staňková ve své knize Lidový malovaný nábytek píše o počátcích zájmu o vybavení 

lidového domu: „Z té doby se datují první publikované studie o lidovém nábytku: 

                                                 
211 HORÁK, Jiří. Národopis českoslovanský. Československá vlastivěda. Díl 2, str. 400. 
212 Tamtéž, str. 400. 
213 Český lid: přehled časopisů vydávaných v AV ČR. Knihovna Akademie věd ČR [online]. 
214 PM Poděbrady, Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond, dopis O. G. Paroubkovi ze dne 8. 7. 1891. 
215 VÁCLAVEK, Matouš. Z národopisných studií o Valašsku, str. 573-7. 
216 PÁTEK, Ferdinand. Česká literatura folkloristická do r. 1890, str. 596. 
217 SCHEYBAL, Josef V. Národopisné dílo Jana Prouska: K stému výročí jeho narození 12. 2. 1857 – 2. 7. 

1914, str. 160. 
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Velclovy, Wanklové a Smutného práce o malovaném nábytku a židlích.“218 (Tím ovšem 

pojednání o Smutném končí.) Jeho studie o lidovém malovaném nábytku je významná 

svojí strukturou a detailností, tím se vyznačuje i celý styl práce (jak slovní, tak kresebné) 

Václava Smutného. Ve studii podává systematický výklad, který pojímá z historického 

hlediska – popisuje vývoj od nejstaršího kusu nábytku k mladšímu. Vždy udává majitele 

(U Pokorných v Kostomlátkách, u Filounků v Hlušičkách, u Doušů v Hrobičanech 

na Bydžovsku).219 Popisuje užitý materiál, podobu nábytku a přesné rozměry, ke svému 

výkladu přidává i své obrázky (např. charakterizuje tvary nohou).220 Pozornost věnuje 

i nářečnímu pojmenování (přítruhlík, skrejš).221 

Zajímá se o umístění a způsoby každodenního užívání nábytku. „Mísník býval 

natřen jedinou barvou a stálé místo jeho bylo ve světnici vedle dveří proti kamnům.“222 

Truhly zase „byly dělány na zakázku, jednotlivě i s jinými kusy, jež dávány věnem. Truhla 

bývala ovšem na prvém místě.“223 Smutný uvádí, že truhly byly pouze na ženské předměty, 

jarmara pak pro obě pohlaví.224 

Velmi cenné je, že zachycuje také místní variace: „Ornamentální výzdoba dveří 

v Polabí jest mnohem prostější než na Městečku a Bydžovsku (…). Tam užito bývá 

nejčastěji arabesek připomínajících barokní kostelní řezby, jindy růžicového ornamentu 

rostlinného, nebo celého keře tulipánového.“225 U vyobrazení si všímá barevnosti, technik 

malování ornamentu a jeho motivů i místních specifik. „Listy jsou různého tvaru: tečkovitý 

a podlouhle okrouhlý (myrta), čárkovitý (rozmarina), jazykovitý (tulipán, konvalinka), 

srdčitý (lipový), trojdílný (jetelový). Ku věcné správnosti v komposici nehleděno, tak 

že z jedné větévky vyrůstá srdčitý lipový list a růže pospolu.“226 Také odděluje lidové 

prvky od prvků přejatých z městského vykládaného nábytku.227 

V druhé části studie se věnuje malbě, na kterou pohlíží „technickým okem“: 

„Sneseme-li zkušenosti u jednotlivých kusů učiněné v celek, můžeme o prvcích 

geometrických a jich užití pronést…“228 Poukazuje na funkci jednotlivých prvků (tečky 

k označení středu, řada teček k rozdělení polí…). „Pro rohy a úhly měli staří mistři oko 

                                                 
218 STAŇKOVÁ, Jitka et al. Lidový malovaný nábytek v českých zemích, str. 10. 
219 SMUTNÝ, Václav. O malovaném nábytku na Polabí, str. 33. 
220 Tamtéž, str. 35. 
221Tamtéž, str. 35. 
222 Tamtéž, str. 41. 
223 Tamtéž, str. 36. 
224 Tamtéž, str. 36. 
225 STAŇKOVÁ, Jitka et al. Lidový malovaný nábytek v českých zemích, str. 163. 
226 SMUTNÝ, Václav. O malovaném nábytku na Polabí, str. 412. 
227 Tamtéž, str. 411. 
228 Tamtéž, str. 409. 
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citlivé. Proto odpomáháno tomuto aesthetickému nedostatku jmenovaných tvarů 

otupováním rohu dle čáry přímé nebo křivé (čtverníkem), přiřaďováním teček na rohy, 

vkládáním výseků kruhových nebo motivů rostlinných do vnitřních úhlů, často 

kombinováním těchto způsobů. Při úzkých obdélnících postavených na výšku dolejší rohy 

se neotupují, čímž se vzbuzuje příjemný dojem jistoty a stálosti postavy.“229 O funkci 

výtvarného vyjádření uvažuje i v případě celku, např. píše, že účelem „jest napodobiti 

dvéře železem pobité a tak i zde můžeme mluviti o symbolickém ornamentu, při němž 

má se nám na mysl uvésti pevnost a nedobytnost prostoru dveřmi uzavřeného, kde majetek 

a bohatství hospodářovo jest uloženo, jak tomu také u sýpky jest.“230 

Smutného dokumentace lidového nábytku je cenná z několika hledisek. Jeho kresby 

i studie jsou vždy detailní, je u nich uveden majitel, místo a mnohdy i stáří. Smutný 

si všímá funkce, provedení i užívání, variací a obvykle nestudovaných kusů nábytku 

(např. špejcharové dveře). Kolekce lidového nábytku, jejíž část je v Etnografickém 

oddělení Národního muzea by stála za zevrubnější studium, kompletaci i uveřejnění. 

                                                 
229 SMUTNÝ, Václav. O malovaném nábytku na Polabí, str. 409. 
230 STAŇKOVÁ, Jitka et al. Lidový malovaný nábytek v českých zemích, str. 165. 
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Obrázek 23. Malované dveře Žlunice 

 

Obrázek 24. Malované dveře Hlušičky   

 

Obrázek 22. Malované dveře Kněžice 
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Obrázek 26. Starobylá kamna 

Obrázek 25. Stará kamna 

Obrázek 27. Kamna Sadská 
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Obrázek 29. Skica kamna 1 Obrázek 28. Skica kamna 2 

Obrázek 30. Kamna Třebestovice 
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Obrázek 32. Malovaná skříně Králův městec Obrázek 31. Malovaná skříně Hradištko 

Obrázek 34. Malovaná skříně Třebestovice Obrázek 33. Skica malované skříně 
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Obrázek 35. Malovaná skříně Sadská 

 

 

 

 

Obrázek 36. Skica malované skříně 2 
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Obrázek 37. Truhla Sadská 

 

 

Obrázek 38. Truhla Sloveč 
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Obrázek 39. Malovaná truhla 1 

 

 

Obrázek 40. Malovaná truhla 2 
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Obrázek 41. Malovaná truhla 3 

 

 

Obrázek 42. Malované truhly 4 
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Obrázek 43. Skici malovaného nábytku 

 

 

Obrázek 44. Malovaná postel z Píst 
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3.6 Smutného příspěvek svérázovému hnutí 

 

„Ornament národní (…) přišel v zapomenutí a byl vytisknut ornamentem cizím. (…) 

ztráta ta nenahradí se cestou přirozeného vývoje, nýbrž urychlenou cestou, důkladnými 

studiemi a pomocí umění.“231 

 

Václav Smutný se v souznění s myšlenkami svérázového hnutí snažil o propagaci 

lidové ornamentiky a obecně lidové hmotné kultury v běžném užití (tedy v přenesené 

funkci). Ve své studii o lidovém nábytku proto cituje Renátu Tyršovou, která na Zemské 

jubilejní výstavě prý pronesla, že prvky lidové ornamentiky na malovaném nábytku „byly 

by znamenitými vzory pro truhláře moderního, jenž by na základě lidovém chtěl hotoviti 

nábytek, který by do elegantní domácnosti moderní se hodil."232 

Ostatně i provolání ke sběru lidové architektury z 80. let, které ho patrně přivedlo 

ke kresebné národopisné dokumentaci, bylo charakteristické svými svérázovými 

pohnutkami. Impuls k národopisným sběrům architektury nebyl podnícen vědeckými cíli, 

ale uměleckými. Umělci sdružení kolem Umělecké besedy propagují dokumentaci lidové 

architektury „čímž by poskytnuta byla architektům látka ke konečnému rozluštění, 

jak by se sloh starých chalup s nynějším materiálem spojit a zužitkovat dal“233 A stejně tak 

Česká chalupa na Zemské jubilejní výstavě se nesla v duchu svérázu. 

Václav Smutný vydal několik prací ve snaze uplatnit lidový prvek v nové funkci. 

Jeden z impulsů mu dala Renáta Tyršová, která publikuje článek, ve kterém s povzdechem 

konstatuje, že to „co zdárného, dobrého, následování hodného a vývoje schopného 

se dosud stalo, že bylo vykonáno vlastně jen z iniciativy několika málo jednotlivců, 

umělců a pravých znalců našeho výtvarného umění lidového.“234 V tu dobu už patřil mezi 

oněch málo jednotlivců a motivovalo ho to k další práci. Napsal: „Přečta článek Praktické 

využití lidového ornamentu při výzdobě nábytku (…) pojal jsem úmysl přispět 

k uskutečnění chvályhodné snahy vzkřísiti zdobnost obydlí dle vzorů lidových“235 A dále 

podává zprávu: „přičinil jsem se ve své domácnosti novou hračkou – a tou je kuchyňka, jež 

dceruška dostala od Ježíška.“ Václav Smutný jí chtěl původně koupit, ale jak sám píše, 

                                                 
231 SMUTNÝ, Václav. O malovaném nábytku na Polabí, str. 417. 
232 Tamtéž, str. 417. 
233 SCHEYBAL, Josef V. Národopisné dílo Jana Prouska: K stému výročí jeho narození 12. 2. 1857 – 2. 7.  

     1914, str. 157. 
234 TYRŠOVÁ, Renata. České lidové vyšívání na zemské jubilejní výstavě, str. 82. 
235 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. III. Práce, koncepty prací, proslovy, přednášky Václava Smutného, kuchyňka od Ježíška. 
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pátral po všech hračkářství po celé Praze, ale žádná kuchyňka neodpovídala jeho 

požadavkům. „Věc se mi nehodila, a proto jsem si umínil, že pomohu si sám. Opatřiv si 

papír, dříví a nástroje, otevřel jsem svůj zápisník, vybral vkusné vzory lidového nábytku a 

dal se do práce, v několika hodinách byla kuchyňka hotova k veliké mé radosti.“236 Stůl 

pak byl z Kostomlátek, misník z Hradišťka a židle ze Sadské.237 V 11. ročníku Českého 

lidu mu o tom vyšel článek.238 V dalším ročníku pak byly v redakčním oznámení Dětské 

hračky české podle návrhu V. Smutného otištěny šablony k domácké výrobě dětských 

„lidových“ hraček.239 Smutnému také vyšla v Dětských květech nakladatele Neuberta 

práce Nábytek sedlské světnice.240 V roce 1898 se konala Výstava architektů a inženýrů. Ta 

se konala na pražském výstavišti, kde stála opravená Česká chalupa z r. 1891. V ní byla 

instalována expozice lidového průmyslu a v oddělení interiérů bylo vystaveno několik 

nábytkových kompletů v „českém slohu“ inspirovaných lidovou tvorbou.241 Výstavy se 

zúčastnil např. Jan Koula, který zde představil český salón v národním stylu, který 

zkombinoval z prvky „české renesance“ s prvky lidového nábytku.242 

Zíbrt před Národopisnou výstavou českoslovanskou píše: “Snad by nebývalo 

od místa shrnouti na NVČ v celkový obraz, co v našem školství dosud v zájmu poznání 

a praktického užití lidové ornamentiky bylo provedeno. Již o výstavě jubilejní poznali jsme 

nejednu slibnou ukázku ze škol odborných i nižších. Ve škole obecné a měšťanské snahy 

si. Valtrové v Brně, Fr. Lega, V. Smutného a Ant. Šolty sluší s povděkem a s uznáním tuto 

zaznamenati.“ Zdá se, že možná právě Smutného činnost ve škole a zejména působení 

na pokračovací průmyslové škole podporovala, udržovala a napomáhala realizovat 

jeho snahy o zapojení lidových prvků do současnosti. Možná i z toho důvodu, 

že byl ve škole každý den konfrontován s přítomností a každodenností. Smutný 

po Národopisné výstavě českoslovanské vydal v tzv. Hynkově ročence 1895/6 Řemeslný 

ornament český: několik slov o lidovém ozdobnictví243 a věnuje se svému dalšímu projektu, 

který se má díky svému zacílení na učně, dostat do rukou budoucích řemeslníků. 

 

                                                 
236 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně    

     karton č. III. Práce, koncepty prací, proslovy, přednášky Václava Smutného, kuchyňka od Ježíška. 
237 Tamtéž. 
238 SMUTNÝ, Václav. Praktické využití studia lidové ornamentiky, str. 107 – 109. 
239 ZÍBRT, Čeněk. Dětské hračky české podle návrhu V. Smutného, str. 423-426 a 479-482. 
240 SMUTNÝ, Václav. O lidovém obydlí na Poděbradsku, str. 335. 
241 ŠTĚPÁNOVÁ, Irena. Projevy svérázu v české společnosti 90. let 19. století. str. 149. 
242 Tamtéž, str. 149. 
243 Řemeslný ornament český: Hynkova ročenka 1895/6, In: Český lid, str. 86. 
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3.6.1 Učebnice Kolářské předlohy 

 

„Zabývaje se původně ornamentikou kolářskou, pozoroval jsem i podivoval jsem 

se důmyslnému zařízení vozu, i pojal jsem úmysl zobraziti přesně jeho tvar.“ 

 

Narazil ale na to, že neexistují žádné předlohy, podle kterých by to bylo možné, 

a rozhodl se, že je vytvoří. V roce 1898 mu ve Vídni vyšla učebnice pro průmyslové 

pokračovací školy. Vydána byla ve dvou provedeních v němčině a češtině, také prošla 

kontrolním procesem a schválením na tehdejším ministerstvu školství, které vydání 

podpořilo.  

Učebnice je rozdělena na část slovní a obrazovou. V úvodu je podán dějinný vývoj 

vozidel, vysvětlení mechanického základu vozu a princip jeho fungování. V dalších 

částech Smutný předkládá způsoby, jak provádět kolářské rysy a slovní vysvětlení 

21 obrazových příloh. Poslední kapitoly jsou pak věnované kolářskému materiálu, 

zákonným záležitostem a dvěma česko-německým slovníkům s technickými názvy. 

Pro vypracování této učebnice si Smutný vzal za vzor již vydané předlohy jiných řemesel 

(zejména francouzské a německé). Názvosloví pak zpracovával podle Kottova 

a Jungmannova slovníku a některé pojmy využil z praxe.  

Zíbrt v Českém lidu otiskl recenzi, ve které vyzdvihuje „přesné názvosloví české, 

čerpané ze slovníků staročeských i nových, z lidových jmen“, opravu „zkaženého 

poněmčilého názvosloví řemeslného“ a rozsah zpracovaného materiálu (vazba 

dřev, kolářské míry, saně, pořeznice, trakař a kolečko, přední a zadní část vozu, kolo, 

korba, žebřiny, fasuněk, bednění, plán vozu, plužní kolečka, válce a brány). Čeněk Zíbrt 

Smutného práci hodnotil pozitivně: „neváhal by prohlásiti knihu Smutného za skvělý vzor 

podobných původních českých prací příručních pro naše pokračovací školy“.244 Smutný 

při práci na této učebnici sloučil a zhodnotil své přednosti – výtvarné nadání a cit, smysl 

pro detail, preciznost a technické znalosti a dovednosti. Jak ale vzpomíná Karel Houžvička 

– Vika, ministerstvo sice „vydalo fascikl jeho kreseb týkající se výroby a výzdoby prací 

řemesla kolářského (…) ale všechna ta práce vyšla jaksi nazmar. Smutný dostal za svou 

práci pochvalný diplom.“ 245 I přesto Václav Smutný plánoval učebnice další – bednářské, 

                                                 
244 Časové zprávy, str. 58. 
245 KRÁTKÁ, Drahomíra. Historie školství v Sadské, str. 182. 
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kočárnické a uzdařské. Po přelomu století obrátil svůj zájem jinam a k tématu se vrátil 

až na konci života, další učebnice už mu ale nevyšla. 

 

Obrázek 45. Titulní list kolářských předloh 
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Obrázek 46. Přední rám vozu 

 

 

Obrázek 47. Dřevěné spoje 
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Obrázek 48. Kolo 

 

Obrázek 49. Zdobení vozu 
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Obrázek 50. Lesní vůz 
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3.7 Dopisovatel Českého lidu a Národopisná výstava českoslovanská 

 

Jméno Václava Smutného není v souvislosti s etnografií, Zemskou jubilejní 

výstavou, Českým lidem ani Národopisnou výstavou českoslovanskou skloňováno, a když 

tak velmi sporadicky. Zapadlo mezi dnes „kanonickými“ osobnostmi, tvářemi národopisu 

tohoto období – Zíbrtem, Niederlem, Koulou, Šubrtem, Tyršovou, Krásnohorskou, 

Novákovou aj. Nicméně Smutný u všech popisovaných mezníků české etnografie 

byl a určitou měrou se na nich podílel. Nebylo tomu jinak ani při založení Českého lidu. 

Václav Smutný se stal jeho dopisovatelem a relativně často plnil stránky tohoto časopisu. 

Například ve druhém ročníku mu vyšlo pojednání o výtvarném umění v modlitební knížce 

s názvem Modlitby lidové.246 Smutný se svému zkoumanému objektu věnuje detailně, 

ostatně jak je pro něj typické. I v tomto textu nejprve podává podrobný popis lidové 

knížky. Udává rozměry, počet stran, majitele a jeho povolání a rok opsání a poukazuje 

na anonymního opisovatele-ilustrátora.247 Stejně zevrubně se pak věnuje ilustracím, 

kterých si všímá nejen jako znaků s určitým významem, ale pozornost věnuje i použitému 

inkoustu, typu užitého písma, barvám a celkovému stavu. Zajímavé je jeho celkové 

zhodnocení umělecké stránky ilustrací z hlediska výtvarných vyjadřovacích prostředků: 

„Písaře předčil malíř, který má snahu zcela moderní: připomínati obrazem obsah textu. 

Aby toho docílil, používá ku kresbám záhlavním jednotlivých oddílův a modliteb, částí 

mše apod. případných a význačných předmětů, motivů z chrámového stavitelství, 

symbolův. Ani figurálních prvků se neleká často užívaje obličeje lidského (v profilu). 

Celek doplňuje motivy ornamentiky národní, zvláště rostlinnými. Spoře používá 

ornamentu měřického. Kombinuje všecky dle potřeby.“248 Tento článek zaujímá 

ve Smutného práci zvláštní místo z toho důvodu, že knižní ilustrace hodnotí zejména 

z uměleckého hlediska a explicitně projevuje své znalosti při hodnocení výrazových 

prostředků autora obrázků v popisované modlitební knížce. Navíc je jeho zájem právě 

o tento artefakt v dané době, kdy většina pozornosti směřovala k textilu, architektuře 

a nábytku, originální.  

Období od roku 1891 – 1895 bylo také přípravným obdobím pro Národopisnou 

výstavu, kterou vrcholí národopisné hnutí. Zapojen byl celý venkov, učitelé, lékaři, faráři, 

                                                 
246 SMUTNÝ, Václav, Modlitby lidové, str. 584 – 588. 
247 Tamtéž, str. 584. 
248 Tamtéž, str. 587. 
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podnikatelé, ale i členové obecních úřadů, starostové.249 Václav Smutný vývoj a přípravy 

bedlivě sledoval a v roce 1893 si zklamaně poznamenává, že je výstava odložena ještě 

o rok. 

V roce 1893 vyvrcholila celková politická krize, která již nebyla do první světové 

války překonána. Ve složité politické situaci se zmítalo i národopisné hnutí (kritika 

kroužku České chalupy, pojetí výstavy, diskuze). Na jedné straně byla idealistická 

až naivní očekávání od národopisného dění a na straně druhé politická realita.250 Politická 

nepřízeň výstavy byla největší překážkou, se kterou se organizátoři museli vyrovnávat.251 

Šubrt vykládá: „Ztrouchnivělá zásada byrokratická a šlechtická, že v Čechách musí býti 

všechno význačnější nátěru dvojjazyčného, vystoupila první proti výstavě tichými 

podkopy. Se strany vládní zpozorováno bylo nepřívětivě, že Národopisná výstava 

českoslovanská bude kulturní podnik ryze český, vylučující všecku dvojjazyčnost, že tedy 

národnost česká vystoupí jím směle a zcela samostatně na vlastních nohách beze všech 

německých berlí a berliček, o které ještě bezděky se opírati musela i dvojjazyčná výstava 

jubilejní.“252 V témže roce byl navíc vyhlášen nad Prahou a okolím výjimečný stav, 

který byl zrušen až v říjnu 1895.253Vláda nechtěla výstavu přímo zakázat, ale snažila 

se, aby ji zrušili organizátoři sami.254 Přípravy národopisné výstavy měly charakter 

národopisného hnutí a zapojeno bylo příliš mnoho lidí. Na venkově se pořádaly místní, 

okresní a krajinské výstavy, konaly se národopisné slavnosti a sjezdy, které byly 

příležitostí k diskuzi o místních politických, sociálních i hospodářských problémech.“255 

Od roku 1892 do roku 1895 bylo uspořádáno 118 místních a oblastních výstav v Čechách, 

54 na Moravě, 2 ve Slezsku, 1 ve Vídni.256 V Sadské žádná z výstav neproběhla 

(ještě zde nebylo muzeum) a Smutný byl pravděpodobně zapojen do dění v Lysé nad 

Labem, kde proběhla 24. září 1893 a v Poděbradech, kde se konala 14 – 20. 8. 1894.257 

Zapojený byl velmi aktivně, ostatně „nasával“ z tisku výzvy ke sběrům, protože 

už máv tomto období jeho jméno jistý zvuk a je považován za odborníka na lidové 

stavitelství a řemesla, tak nelení. Bohužel o tomto období v jeho pozůstalosti je velmi málo 

                                                 
249 BROUČEK, Stanislav. Mýtus českého národa: aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895, str. 29. 
250 Tamtéž, str. 19. 
251 Tamtéž, str. 40. 
252 Tamtéž, str. 40. 
253 Tamtéž, str. 40. 
254 Tamtéž, str. 40. 
255 Tamtéž, str. 21. 
256 Tamtéž, str. 21. 
257 Národopisná Výstava Českoslovanská v Praze 1895, str. 32. 

 



 

80 

 

dokladů. Nicméně Karel Houžvička – Vika, spisovatel a žák Václava Smutného 

zaznamenal jednu ze svých vzpomínek. Píše, že Václav Smutný „je kapitola sama 

pro sebe! Začalo to snad v dobách naší Národopisné výstavy. Už předtím Smutný horlivě 

psal do Šimáčkova Českého lidu a před Národopisnou prochodil a doslova „prolezl“ celý 

Poděbradský okres a s pomocí svých žáků sehnal vše, co se vůbec sehnat dalo. Byl všude, 

kde tušil své „něco“, věci, jež nemohl získat, vyprošoval si aspoň k zapůjčení se zárukou, 

že vše v pořádku odvede, byl v té příčině skutečný nezmar. Návštěvníci Národopisné 

výstavy si jistě pamatují, že převážná část Průmyslového paláce byla vyplněna 

jeho kresbami starých chalup, nábytku, dveří, vrat, statků, náčiní…“258 Houžvička 

Smutného popsal vypovídajícím způsobem, ale pochopitelně trochu přehání. Smutného 

kresby byly součástí expozice, nikoli částí „převážnou“. 

Národopisná výstava českoslovanská dala za vznik Národopisnému muzeu (1896), 

které mělo hned na svém počátku 8 000 inventárních čísel a vynikalo tehdy jako jedno 

z nejrozsáhlejších lokálních muzeí v Evropě.259 Jestli všechny předměty byly muzeu 

opravdu darované, nemohu posoudit. Předměty, které Václav Smutný výstavě zapůjčil, 

neměl zpět ještě v červnu následujícího roku a jednatel národopisného odboru Poděbradska 

mu píše: „Dodati jest Vám ještě 3 věci (…). V dopise bylo mi sděleno, že národopisné 

muzeum nechce je vydati, ano o koupi jich opětně vyjednává. Buďto toto pravda, nebo 

se ztratily. Po opětné urgenci sdělím Vám výsledek.“260 

Po výstavě se český národopis přesunul do regionů a muzeí a postupně si hledal 

cestu jako samostatná vědní disciplína.“261 Veřejný společenský a politický prostor se opět 

proměňuje, objevují se snahy o kritickou, nezávislou vědu262 a v umění nastupuje česká 

moderna s novými požadavky a idejemi, reflexí současných filosofických směrů a světové 

literatury. Zejména filosofické klima poskytovalo široké možnosti pro vysvětlování 

společenského a politického vývoje – objevila se například myšlenka pacifismu, se kterou 

Václav Smutný pravděpodobně souzněl. Poznamenal si: „počátek nového století, onoho 

století, jenž má urovnati všechny neshody a přivoditi mír do širokých vrstev lidských“.263 

Smutný sledoval i umělecké dění a četlněkteré z modernistických autorů a úryvky 

si vypisoval (např. Antonína Sovu či Otakara Březinu). S přelomem století se u něj 

                                                 
258 KRÁTKÁ, Drahomíra. Historie školství v Sadské, str. 182. 
259 HORÁK, Jiří. Národopis českoslovanský. Československá vlastivěda. Díl 2, str. 419. 
260 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis od jednatele národního odboru Poděbradska ze dne 7. 6. 1896. 
261 BROUČEK, Stanislav. Mýtus českého národa: aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895,  str. 30. 
262 EFMERTOVÁ, Marcela C. České země v letech 1848-1918, str. 411. 
263 Tamtéž, str. 103. 
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projevuje určité zklamání, deziluze a pravděpodobně i frustrace z pocitů nenaplnění 

(patrně i nedocenění). Zdá se, že se ke konci století nechává pomalu unášet dalšími proudy, 

které s ním nyní rezonují. Smutný si ze Sovovy básně vypsal verš: Kdo silný, jde sám. 

(básně vydané roku 1907). Tato slova můžeme chápat jako motivaci, ale i jako vyjádření 

osamocení a prázdnoty. 

 

3.8 Vydání krajinské monografie učitelstvem  

 

„Historické Poděbradsko, (…) nemohlo scházeti v době, kdy studium české 

vlastivědy s neutuchající zálibou vzrůstá, mezi českými kraji, jimž dostalo se především, 

prací učitelstva důkladných a nádherně vypravených monografií.“264 

 

Tato záliba ve studiu české vlastivědy, jak se píše v úvodu monografie 

Poděbradsko, byla dozvukem Národopisné výstavy.265 Podnícen výstavou tak vyšel 

kupříkladu Lid na Hlinecku od Karla Václava Adámka či pozdější Jihočeská Blata Emilie 

Fryšové.266 Častěji ale na monografii pracovalo více nadšenců – většinou učitelské sbory. 

A i přesto, že se učitelé potýkali s minimální podporou a neúčastí veřejnosti, nakonec vyšly 

např: Politický a školní okres vinohradský, Kolínsko a Kouřimsko, Smíchovsko 

a Zbraslavsko či Blatensko a Březnicko.267 Autoři Poděbradska sami reflektují, že se k této 

tendenci chtějí přidat. A mezi nimi byl i Václav Smutný. Spolu s dalšími devíti členy 

působil v redakční radě, která měla realizaci monografie na starost.268  

V září 1901 se na okresní školní poradě dohodlo vydání souhrnné monografie 

pro tři okresy královéměstecký, nymburský a poděbradský. Svépomocí pak autoři sehnali 

finanční prostředky a pojistili odběratele. Na díle kolektiv pracoval bezmála pět let. 

V roce 1906 vyšel vlastním nákladem první ze tří dílů s podtitulem „obraz minulosti 

i přítomnosti okresu“.  

Smutnému v monografii vyšla studie O lidovém stavitelství (o této studii bylo 

pojednáno v předešlém textu). Jméno Václava Smutného se ale v publikaci objevuje 

mnohokrát a v různých kontextech. Ty představují široké spektrum jeho zájmů. Citován 

                                                 
264 SMUTNÝ, Václav. O lidovém obydlí na Poděbradsku, str. 10. 
265 HORÁK, Jiří. Národopis českoslovanský. Československá vlastivěda. Díl 2. Člověk, str. 425. 
266 Tamtéž, str. 425. 
267 Tamtéž, str. 426. 
268 SMUTNÝ, Václav. O lidovém obydlí na Poděbradsku, str. 11. 
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je jako účastník výzkumů, sběratel, ilustrátor, organizátor, dokumentátor a autor studie. 

Jan Hellich (1850 – 1931), poděbradský starosta, lékárník a archeolog mu děkuje nejen 

za ilustrace (Smutný částečně ilustroval i Jelínkovu Sadskou), ale i pomoc při výzkumech 

a o jednom z nich se zmiňuje: „Místo, na kterém jetel zbujněl, tvořilo křižující se mřížky 

v rozmanitých i pravidelných figurách, že se zdálo, jako by na poli byly buď staré stavby 

anebo stopy popelatých kulturních prací našich předků. Prozkoumával jsem 

s p. V. Smutným, řed. šk. v Sadské ono místo kopáním…“269 Tím předznamenává směr, 

kterým se bude Smutný ubírat v dalších letech. 

V práci je také otištěn Zíbrtův posudek Poděbradska: „Nepochybujeme, 

že při nynější neutuchající zálibě, ve studiu vlastivědy české, bude Poděbradsko (…) 

v každé odborné knihovně spolkové i školní, i v pracovně našich historiků a národopisců 

s povděkem přijato, jako vzorové dílo, věcně správné, skvostně vypravené, jež vrchovatou 

měrou vyplňuje účel a obsah podobných krajových publikací, vydávaných péčí 

učitelstva.“270 A přestože slova Zíbrtova působí vzletně, publikace je v určitých aspektech 

dodnes nepřekonaná. To dokládá i fakt, že její třetí díl byl znovu vydán v roce 2014.271 

Dle mého názoru bohužel ale v pochybné popularizační ediční úpravě.  

 

3.9 Založení městského muzea 

 

Když v dubnu roku 1909 zemřel středoškolský profesor, spisovatel, národopisec 

a přítel Václava Smutného Otokar Paroubek (1856 – 1909) odkázal ve své poslední vůli 

svoji rodinnou knihovnu Georgeion, nábytek a jiné rodinné památky městskému muzeu. 

V Sadské ovšem městské muzeum nebylo.  

Paroubek očividně znal místní poměry a podal impuls, na jehož základě vznikl 

Spolek Městského musea v Sadské. Jeho stanovy byly schváleny 7. října1909.272 

Zakládající výbor měl 22 členů, Smutný byl mezi nimi.273 V únoru 1910 se sešla první 

valná hromada a městské muzeum získalo prostory ve staré školní budově. S pomocí žáků 

byla přestěhována knihovna (2 900 svazků) a během prázdnin se díky školním dětem 

                                                 
269 SMUTNÝ, Václav. O lidovém obydlí na Poděbradsku, str. 58. 
270 Tamtéž, str. 5. 
271KOŽÍŠEK Karel, et al. Poděbradsko III. Obraz minulosti a přítomnosti. Místopis okresu 

Královéměsteckého. 
272 KRÁTKÁ, Drahomíra. O vzniku a počátcích muzea v Sadské, str. 91. 
273 JELÍNEK, Vojtěch. Sadská: popis dějepisný, místopisný a statistický, str. 247. 
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podařilo vybrat 328 „starožitoností“.274 V čele prvních muzejníků stál právě Václav 

Smutný, který se stal správcem muzea. Vedle něho u zrodu muzea byli Dr. A Strnad, 

L. Strnad, Č. Salavec, Z. Hainz, R. Fugl, J. Sokol, V. Jelínek, V. Kučera, J. Rajský, J. Kříž.  

Smutného rozsáhlá sběratelská činnost tak mohla být zužitkována. Smutný věnoval 

muzeu v Sadské svoji národopisnou sbírku, ve které se nachází např. kolekce malovaných 

vajec (obsahuje 28 polabských a moravských kraslic zdobených různými technikami).275 

Muzeum postupně rozvinulo svoji činnost, začaly se pořádat přednášky, půjčovat knihy 

a doplňovaly se sbírky „starožitností“. Smutný si jako jeden z prvních z muzejní knihovny 

vypůjčil publikaci Dr. J. Píče Archeologický výzkum ve středních Čechách,276 jejíž téma 

nám ukazuje, kam se budou v dalších letech ubírat zájmy Smutného. 

 

                                                 
274 JELÍNEK, Vojtěch. Sadská: popis dějepisný, místopisný a statistický str. 248. 
275 KRÁTKÁ, Drahomíra. O vzniku a počátcích muzea v Sadské, str. 91. 
276 Tamtéž, str. 89. 
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Obrázek 51. Kraslice 
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„Tu jsou nalezli poslové jednoho člověka jménem Přemysl, ježto se vykládá přemýšlející, 

an oře na poli dvěma volama peřestýma a to pole na dál i na šíř má v sobě dvoje hony 

a je okrouhlé a černé, všechno bílým polem obklíčeno.“ 

Nebylo to pole, byla to mapa.“277 

 

3.10 Gromatická archeologie a práce Zakladatelé 

 

Na počátku druhého desetiletí 20. století Smutný ve svých výzkumech opustil 

známý terén. V jeho vlastním bibliografickém seznamu z let 1911-1921 už nenalezneme 

žádnou studii týkající se národopisné tematiky.278 Pozornost přesunul k dialektologii 

a od ní k onomastice a její disciplíně toponomastice.279 Sám Smutný řadí své výzkumy 

do oblasti, kterou nazval gromatickou archeologií, podle starověkého geodetického 

nástroje tzv. gromy. 

Jana Hrabětová to považuje za nepochopitelný zlom. To, že Smutný opouští 

národopis, ve kterém si vybudoval pověst skutečného znalce, se zdá jako zvláštní 

diskontinuita a možná zbytečné plýtvání nepochybným dokumentátorským talentem. 

Hrabětová uvažuje, že mohlo jít o celkovou situaci v zemi a opadnutí národopisného 

nadšení nebo o stavbu školní budovy, která po Smutném mohla vyžadovat hodně 

organizačních schopností a energie. Dnes ovšem z dostupných pramenů nelze určit, 

nakolik se stavbě skutečně věnoval. Z nedostatku zdrojů Hrabětová píše: „Tehdy začal psát 

do krajinských listů drobné vlastivědné články a úvahy většinou místopisného 

a historického rázu.“ Z tohoto východiska se pak přesun jeho zájmu může zdát 

nepochopitelným.  

Václav Smutný ale ve světle dopisů a osobních poznámek nepůsobí jako někdo, 

kdo by se na vrcholu svých produktivních let spokojil s „psaním drobných článků“. 

A je to skutečně tak. Jednalo se totiž o více než 40 statí, které byly přípravou 

a jednotlivými kapitolami rozsáhlého projektu s názvem Zakladatelé.  

                                                 
277 MUA AV ČR. SMUTNÝ, Václav. Zakladatelé, kap. VII, str. 6. 
278 HRABĚTOVÁ, Jana. Václav Smutný a národopisné výzkumy Polabí, nepublikovaná studie. 
279 Za výchozí bod k popisu dobového kontextu jsem zvolila lingvistický pohled, protože jsem přesvědčena, 

že toponomastika je obor především lingvistický. Její interdisciplinární povahu tím ale nepopírám a toto 

pojetí je míněno především jako nástroj k uchopení tématu. 
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3.10.1 Zájem o místní jména 

V červenci roku 1911 začal Smutný studovat místopisné názvosloví a staré mapy. 

Seznámil se také se zeměměřičskou naukou a po devíti měsících usilovné práce v září 1912 

dokončuje první statě. S nadšením píše Čeňkovi Zíbrtovi: „Mám tolik novinek…, že den 

na to nepostačí!“280  

Zájem o místní jména nebyl v našem prostředí něčím výjimečným. Vlnu 

všeobecného zájmu o toponyma rozdmýchalo národopisné hnutí a zejména Národopisná 

výstava českoslovanská v Praze v roce 1895.281 Akce byla velkou inspirací pro sběry 

rozličných národopisných témat. V regionálních monografiích, etnografických studiích 

či v kalendářích proto nechybí ani zmínky o místních jménech (např. jména obcí a domů 

na venkově).282 Převážnou část těchto sběrů realizovali právě učitelé.283 

S konáním výstavy souvisí i myšlenka soustavného soupisu místních jmen 

v Čechách, jehož výsledný sběr je dnes bohužel ztracený. Po výstavě (v roce 1898) pak 

Společnost přátel starožitností realizovala dotazníkový program na sběr toponym. Václav 

Smutný se příprav na Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze účastnil a s ohledem 

na to, že bedlivě sledoval aktuální dění, lze s jistou určitostí tvrdit, že znal 

i F. X. Prusíkovo Provolání ke členům Vlastivědného musejního spolku, aby se věnovali 

místopisným sběrům.284  

Tato vlna všeobecného národopisného nadšení pro toponyma trvala do prvního 

desetiletí 20. století.  Ale zároveň, jak proklamoval Hermenegild Jireček už v roce 1892, 

bylo studium místních jmen stále v počátcích „aniž možno říci, jakého ještě výtěžku z nich 

(…) bude dobyto.“ H. Jireček píše: „tomuto studiu věštíme značnou budoucnost, 

jak co do slovozpytu, tak i co do dějepisu, národopisu a místopisu. Místní jména podnes 

zachovalá jsou živými památníky dob dávno minulých i mají stejnou, ba někdy ještě větší 

cenu nežli památníky psané.“285 Jireček tím vyzvedl význam vlastních jmen pro kulturní 

historii. Tím se ale postavil na druhou stranu oproti filologickým požadavkům 

Gebauera.286  A právě v tomto klimatu se profilovaly Smutného zájmy a aktivity.  

                                                 
280 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis Čeňku Zíbrtovi ze dne 7. 4. 1912. 
281 HLAVSOVÁ, Jaroslava. Dialektologie na Národopisné výstavě českoslovanské r. 1895, str. 9. 
282 PLESKALOVÁ, Jana et al. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, str. 394-395. 
283 Tamtéž, str. 398. 
284 Tamtéž, str. 392. 
285 MUA AV ČR. SMUTNÝ, Václav. Zakladatelé, kap. VII, str. 6. 
286 CHROMÝ, Jan. Gebauer – Zubatý – Ertl ze tří perspektiv aneb Jak přistupovat k dějinám lingvistiky, 

str. 2-3. 
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3.10.2 Současný toponomastický diskurs  

Onomastika, věda o vlastních jménech (a její součást toponomastika – nauka 

o místních jménech), byla po celou dobu Smutného života nejasně definovaný prostor 

hledající své oborové vymezení. Jako vědecká disciplína se na základech kriticismu 

a regionalismu začala konstituovat teprve na přelomu 19. století. Ve druhé polovině 

19. století, tedy při prvním možném setkání Václava Smutného s touto problematikou, 

dosáhlo vymezení onomastiky jako relativně samostatného oboru prvního stupně.287 

Stejně jako u etnografie v tomto odvětví nejdříve bádali vzdělaní laici, nadšení amatéři 

a obor se postupně konstituoval. Své místo mezi dalšími obory si tato věda zatím 

získávala. Relativní samostatnosti se dočkala až po smrti Václava Smutného v polovině 

20. století.  

 V souvislosti se současným politickým děním a utvrzováním české identity 

se toponomastika orientovala na hledání národních kořenů. Nejčastěji se tak k ní obracela 

historiografie, regionalistika a studium vývoje jazyka.288 A byla to právě historiografie, 

která se k toponomastice obracela nejčastěji a zařadila jí mezi své pomocné vědy. To mělo 

(a dosud částečně má) důsledek zásadního významu – vlastní jména jsou analyzována 

především metodami historie a regionalistiky. 

 Studium vlastních jmen se rozdělilo do dvou větví, soustavně překračujíc byla 

toponomastika rozkročena mezi filologii a historiografii. Toto období tříbení, hledání 

hranic a prolínání bylo Smutnému prostředím a základem, na kterém vyrostly jeho studie. 

Ve své práci Zakladatelé poukazuje například na existenci různých výkladů jednoho slova. 

Příkladem uvádí Postoloprty. Píše, že „tomuto jménu každý rok prý přináší nové a nové 

výklady“ a zmiňuje čtyři badatele, z nichž každý má jiný názor.289  

Zdá se, že ona mlhavá definovanost studia místních jmen, vytvořila dostatečný 

prostor pro vznik Smutného odvážné novátorské teorie, která bude později analyzována. 

Jako by byli aktivní jedinci nabádáni k hledání „těch správných odpovědí“. 

 

                                                 
287 PLESKALOVÁ, Jana et al. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, str. 388. 
288 Tamtéž, str. 384. 
289 MUA AV ČR. SMUTNÝ, Václav. Zakladatelé, kap. VIII, str. 3.  
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3.10.3 Dvě linie bádání290 

Obě dvě větve onomastického studia (historická a filologická) v souvislosti 

s dobovou společenskou atmosférou získaly národně uvědomovací prestiž.291 U studia 

toponomastiky se prosadila její ideová funkce a badatelské závěry díky tomu sloužily 

jako argument nebo ilustrace k posilování českého národního vědomí.292 Následkem toho 

byla onomastická složka historických věd činitelem, který značně posiloval české 

a slovanské povědomí a české snahy o politickou emancipaci.293  

 Smutný se svojí prací řadí k historické větvi. Zaměření na místopisnou tematiku 

s využitím archeologie podpořila pravděpodobně i jeho činnost v nově založeném 

Městském muzeu v Sadské (1910), kde se ředitel školy Smutný stal prvním správcem. 

Navíc již delší dobu spolupracoval se známým poděbradským lékárníkem a archeologem 

Poděbradska J. Hellichem a spoluzakladatelem české archeologie docentem J. L. Píčem, 

který však 1911 umírá. Účastnil se některých jejich archeologických výprav po okolí a stal 

se jim významným informátorem.  

3.10.4 Odhalování „původních významů“ jmen 

 

„Ne sta, tisíce překvapivých detailů plyne z tohoto objevu.“  

 

První články s místopisnou tematikou uveřejňuje ředitel Smutný v Našich hlasech, 

Krakonoši a ve formě fejetonů v Občanských listech.294 K práci horlivě shromažďuje 

materiál, studuje literaturu, staré mapy a zeměměřičství. Stanovil si náročný 

(možná nesplnitelný) úkol: „…jdouce po zvuku jmen a prověřujíce je kružidlem, sestavíme 

mapu starověkých cest. Výsledek nebude se různiti od výsledku studia listin sem 

se vztahujících a bude míti vzácnou vlastnost: úplnost.“ Dokázat správnost svých tvrzení 

pak hodlal důkazy, které sám formuluje jako: „měřičsko-matematické“, „slovně-

etymologické“ a archeologické. 

                                                 
290V následujícím textu je další vývoj rozdělen na dvě části. Jde o nástroj k sloužící k lepší přehlednosti. 

Nastíněný proces nelze úzce zařadit do jednoho oboru. 
291 PLESKALOVÁ, Jana et al. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, str. 388. 
292 Tamtéž, str. 384. 
293 Tamtéž, str. 395. 
294 PNP – literární archiv. Čeněk Zíbrt (1864-1932) Osobní fond, korespondence s Václavem Smutným 

ze dne 1. 9. 1912 a 6. 2. 1915. 
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Své nadšení pro práci neskrývá a v roce 1912 píše Čeňkovi Zíbrtovi: „každý den 

mi přináší nové překvapení. “… „Věřil byste, pane archiváři, že ve jméně Pelhřímov 

je kobyla a groma?“  

Oznamuje také, že pravděpodobně „rozluštil pověst Přemyslovskou a s ní i celou 

řadu záhad lidové tradice české i světové.“ Na základě svých výzkumů a geodetických 

propočtů je přesvědčen „že u nás bylo dvakrát provedené měření země – jedno 

pravděpodobně římské a druhé v sedmém století.“ V jeho teorii jsou místní jména 

pozůstatkem této doby a je v nich skryto zeměměřičské názvosloví a další informace 

o vyměřování země. Odhodlaný badatel Zíbrtovi oznamuje: „Prokáži, že u nás bylo vše 

měřeno…“ A co víc, Smutný rozšiřuje svou teorii na mnohem větší území. Tvrdí, 

že: „měření druhé jde daleko do světa“. Poplatně nacionální myšlence je ale 

tím nejdůležitějším objevem to, „že to dělali naši lidé, tudíž to mohli být vzdělaní lidé 

a panovníci.“ Věří, že předci, Slované, navazují na obdivovanou antickou vzdělanost. 

„Někdejší barbarský svět oslňuje se vtipem a vzdělaností římskou. Zeměměřič nazývá 

se oráčem a chce býti Cincinnantem295 svého národa.“296  

Formulovaný požadavek na úplnost díla jde ruku v ruce s velkým množstvím 

materiálu, jehož zpracování si nutně vyžádalo mnoho času. Rukopis díla Zakladatelé 

byl dokončen po první světové válce. Smutného činnost i nadále pokračovala, snažil 

se o knižní vydání a dál plánoval výzkumy. Na projektu pracoval až do své smrti v roce 

1922. Pro jeho současnost měla mít teorie navíc přidanou hodnotu, věřil, že „staletími 

změněná mluva může býti opravena.“  

3.10.5 Spis Zakladatelé 

 

Vedle částí rukopisu se dochoval průklep strojopisného opisu díla. Výsledná práce 

je nemalého rozsahu, má 24 kapitol na 677 stranách.  Zakladatelé představují promyšlené 

dílo, ve kterém ředitel Smutný rekonstruuje starý slovanský svět na základě interpretací 

zeměměřického a místopisného názvosloví. Vlastním rozborem jmen v souvislosti 

s měřickými propočty popisuje, jak probíhalo osidlování území a např. to, kde stály 

hraniční stráže a světelné služby, které se paprskovitě rozprostíraly z různých center. 

Rekonstruuje kdysi vyměřenou síť – mapu, která je ukrytá v místopisných názvech.  

                                                 
295 Římský vojevůdce, politik. 
296MUA AV ČR. SMUTNÝ, Václav. Zakladatelé, kap. VI, str. 6. 
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Smutný byl zkušeným vypravěčem nejen proto, že byl zasloužilý učitel a ředitel, 

ale také byl autor mnoha proslovů a přednášek. Za sebou měl i umělecké pokusy v podobě 

divadelních her a povídek. Způsob podání označuje za fejetonistické. Text je čtivý 

a vypravěč ke čtenáři často promlouvá, zároveň se nevyhýbá obsáhlým a detailním 

popisům. Očividně měl spisovatel Smutný také smysl pro napínavé líčení skrytých 

tajemství, záhad a senzací. Na bázi složitého měření, ve kterém je snadné se rychle ztratit 

(i to může vést laiky k větší věrohodnosti) čtenáři spíše populárně-vědným než odborným 

jazykovým stylem odhaluje „pravé“ významy slov. Snad je možné tvrdit, že celek 

pak vyznívá jako „technická pohádka o měření země“. Zvláště tehdy, hodnotíme-li 

relevantnost jeho výsledků.  

3.10.6 Informační zdroje Zakladatelů 

 

Pro práci na Zakladatelích nashromáždil Smutný velké množství materiálu, 

sám objížděl některá místa a prováděl zde měření nebo výkopy. Látku získával také 

z vyprávění a dopisů od jeho místních informátorů. Tou byla například Františka Tichá 

z Blíškova, která Smutnému popsala místní pověsti a nakreslila plánek vesnice.297 Smutný 

navíc okolí velmi dobře znal z doby, kdy se věnoval národopisu. K tomu studoval současné 

i starší české a zahraniční práce. Podle patnácti dochovaných sešitů s výpisky lze tvrdit, 

že se snažil udělat značný přehled.298 Ostatně na počátku 20. století, když Smutný začíná 

práci na tomto díle, už měl k tomu „aby té čertovině přišel na kloub“299 k dispozici notné 

množství různých pojednání. Měl na co navazovat (a vůči čemu se vymezit).  

K výzkumu bylo potřeba shromáždit zejména údaje geodetického, historického 

a jazykového charakteru. Neomezoval se pouze na tyto obory. Čerpal například ze svých 

současníků: z Úlehlových Dějin matematiky a ze spisů německého matematika Georga 

Cantora, který ho zásadně ovlivnil. To svědčí nejen o rozsahu informovanosti, 

ale i sledování aktuálních vědeckých tendencí. Smutný si také vybudoval značnou sbírku 

starých map. Ta se bohužel nedochovala a o její existenci víme pouze z korespondence. 

Na druhou i přes Smutného rozsáhlý přehled byl ve výsledku jeho přístup značně 

selektivní. 

                                                 
297 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis ze dne 11. 3. 1914. 
298 Tamtéž. prozatímně karton č. III. Práce, koncepty prací, proslovy, přednášky Václava Smutného, složka 

č. 15 Excerpta – výpisy, poznámky, torza prací. 
299 MUA AV ČR. SMUTNÝ, Václav. Zakladatelé, kap. VI, str. 1. 
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3.10.7 Měřictví 

 

Jako důkaz teorie o skrytém měřičském názvosloví v místních jménech a tím 

i potvrzení starobylého vyměřování prováděl triangulace (metoda zjišťování souřadnic) 

a různá měření vzdáleností v krajině i na mapě. V měřictví byly pro Smutného důležité 

topografické práce zahájené ve 20. letech 19. století. Stejnou metodou jakou užíval, byla 

v Čechách, na Moravě i ve Slezsku v letech 1821 – 1843 provedena triangulace 

a vypracován Stabilní katastr lokalizující objekty podle trigonometrických dat.300  

 

3.10.8 Materiál slovní: historický a topografický proud 

 

Onymická materiální základna, jež měl k dispozici, byla rozhojněna už v první 

polovině 19. století pracemi převažujícího historického a topografického proudu.301 

V druhé polovině 19. století se objevovaly práce užívající vědecké metody analýzy jmen 

a první klasifikace.302 Také už byly vypracovány větší souborné práce slovníkového 

charakteru. První Topograficko-statistický slovník Čech s historickými doklady vyšel 

poprvé v roce 1870.  

August Sedláček „klasický mistr české historické topografie“ zase navázal 

na Úplný místopisný slovník království českého od Václava Kotyška, a v roce 1908 vydal 

Místopisný slovník historický království českého. Sedláček poprvé podal dějiny osad 

a přehledy jmen měst, vesnic, samot, hradů, hor i míst bitev. Do té doby nebylo takové 

množství dat shromážděno. K Sedláčkovým Hradům, zámkům a tvrzím Království 

Českého také vyšla Snůška starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory 

a lesy. Dnes klasický pramen české onomastiky.303 Smutný ze Sedláčkových prací čerpal, 

nicméně se nedožil všech dílů série (vydávání skončilo pět let po jeho smrti) a i zmiňovaná 

Snůška starých jmen vyšla až na konci jeho života v roce 1920. I kdyby ji chtěl 

v Zakladatelích zohlednit, neměl na to dostatek času.  

Smutný také využíval děl z tradice regionálních prací, kterých vznikla celá řada, 

a můžeme pouze diskutovat o tom, které Smutný znal (sešity s výpisky nemusí být 

a pravděpodobně nejsou kompletní). Nicméně víme, že si pořídil excerpta z práce 

                                                 
300 PLESKALOVÁ, Jana et al. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, str. 388. 
301 Tamtéž, str. 388. 
302 Tamtéž, str. 388. 
303 Tamtéž, str. 395. 
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A. V. Malocha, který je dnes považován za zakladatele větve těch kvalitních regionálních 

prací. Také znal další z této větve – Václava Vladivoje Tomka a Karla Vladislava Zapa.304 

Na přelomu 19. a 20. století pak vznikly další rozsáhlejší regionální práce (např. kněz 

Jan Hájek sepsal Názvy tratí, polí, lesů, skal a cest na farnosti Jenišovické u Turnova, svou 

prací přispěl středoškolský profesor Josef Brož či úředník Jindřich Michálek se svými 

Názviska tratí pozemkových v okrese roudnickém).305 Také mohl čerpat z četných 

regionálních prací o sídlištních jménech. Těch větších bylo přes 40, významnější 

jsou jen některé (například Jakuba Lolka, Antonína Machače, Jindřicha Michálka, 

Antonína Vaška či Františka Nekoly).306  

Zájem o vlastní jména se postupně rozšiřoval i na jména pomístní (pojmenování 

hor, vod, vrchů, skal apod.) Rozšiřování zkoumaného spektra jmen zahájil A. V. Maloch 

v díle Nesnáze českého horopisu, z jehož prací Smutný čerpal. Do tohoto trendu Smutný 

zapadá rozsahem zkoumaných vlastních jmen.  

V historiografické „větvi“ byl také rozpoznán význam toponym pro studium 

zaniklých osad (J. Mottl, V. Brandl, V. Prasek) a vznikla řada lokálních prací snášejících 

dokumentaci ke stáří a vývoji jmen. Silně se v nich, tak jako u Smutného, uplatnila 

archeologická argumentace. Hledal se přímý vztah mezi „významem“ jména 

a archeologickým potvrzením „pravdivosti“, což charakterizuje i spis Zakladatelé.307 

V neposlední řadě také vycházelo mnoho studií o jednotlivých jménech, se kterými 

se Smutný mohl setkávat na stránkách periodik, která sledoval. K některým se i kriticky 

vyjadřoval. 

3.10.9  Filologie a místní jména 

 

Ve filologické větvi, byly už dříve revidovány starší práce a upozorňovalo se na to, 

že přejímáním nesprávných jazykových výkladů z kronik přesahují tyto omyly i do nových 

historiografických prací (např. u P. Stránského).308  

Přestože Zakladatelé měli ve výsledku nabídnout opravu „zkomolených“ místních 

jmen a tím zasáhnout do synchronního jazykového zkoumání (kde zrovna probíhaly snahy 

o standardizaci některých jmen), Smutného práci by prospělo, kdyby využil práce, které 

                                                 
304 PLESKALOVÁ, Jana et al. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, str. 387. 
305 Tamtéž, str. 392. 
306 Tamtéž, str. 391. 
307 Tamtéž, str. 395. 
308 Tamtéž, str. 377. 
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se věnovaly diachronní metodě jazykového výzkumu.309 Jakkoli byla filologická linie 

„slabší“, než ta historiografická, probíhal zde pod křídly pozitivisticky laděného 

Jana Gebauera pro onomastiku zásadní vývoj.   

Navazovalo se na tradici Dobrovského, který jako první vymanil české tvoření slov 

z nahodilosti, což bylo zásadní. Už Dobrovský poprvé postavil na stejnou rovinu strukturu 

apelativ (obecná jména) a proprií (vlastní jména). U proprií popsal objektivně existující 

principy tvoření. Zároveň hlásal, že je nutné analyzovat vztah k lexiku i odvozujícím 

prostředkům. Tím nahradil dosavadní interpretace vzniku vlastních jmen jasným řádem 

slovotvorby.310 Na Dobrovského navázal František Palacký, významným pojednáním 

O jménech místních v zemi české a moravské: Rozbor etymologický místních jmen 

českoslovanských. Přestože Smutný Palackého práci znal a čerpal z ní, toto pojetí 

ignoruje.311  

V roce 1907, čtyři roky před zahájením práce na Zakladatelích, umírá Jan Gebauer, 

který v české jazykovědě zanechal zásadní odkaz. Gebauer jako empirik a mladogramatik 

se jasně vymezoval vůči vzletným teoriím bez skutečné jazykové materie. Jeho škola 

přinesla právě díky diachronnímu pohledu na jazyk (a jména) objektivní metodu 

i komplexní jazykově-historický materiál. V roce 1907 navíc vyšel vrchol zájmů 

Gebauerovy školy. Moravská jména místní: filologické výklady od F. Černého a P. Váši, 

byla první toponomastická kniha u nás, která upřednostňovala jazykový výklad a zároveň 

vytvořila model spolupráce historika a jazykovědce.312  

Důležité rozhraní pro toponomastiku přinesl rok 1913 (tedy zhruba po dvou letech 

práce Václava Smutného na Zakladatelích), protože při České akademii věd byla založena 

Místopisná komise a vyšla stať V. Mathesia, která poprvé v českém prostředí představila 

moderní pojetí onomastiky britské.313 Mathesius tím konečně vytyčil teoretické rozhraní 

onomastiky a upozornil na lingvistickou prioritu oproti úzce filologické a historické.314  

Historická větev onomastiky nepociťovala vznik Místopisné komise, nijak zvlášť 

a naopak se více vzdalovala od jazykovědných výzkumů, stále však přispívala k budování 

materiálního fondu.315 Byli však v tomto období tací, kteří tato dvě hlediska dokázali 

spojit. Vedoucí osobností byl V. V. Šimák se svým dílem O osídlení Kladska, kde popsal 

                                                 
309 PLESKALOVÁ, Jana et al. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, str. 397. 
310 Zásady etymologického výkladu, které stanovil, platí dodnes.  
311 PLESKALOVÁ, Jana et al. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, str. 385. 
312 Tamtéž, str. 391. 
313 Tamtéž, str. 400.  
314 Tamtéž, str. 400. 
315 Tamtéž, str. 403. 
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vzájemný vztah osídlení a jmen. Práce vyšla v roce 1919, tehdy už byl spis Zakladatelé 

hotový. Svým zaměřením a dobou vzniku není od Smutného daleko a bylo by zajímavé 

zjistit, zda Smutný toto pojednání četl, jistě by také stálo za to obě práce kriticky porovnat. 

Ač byl Smutný současník Gebauerovské školy, kritickou jazykovou analýzu neprováděl 

a zdá se, že se ho nové poznatky ve filologické větvi vůbec nedotkly. Smutný jazykové 

výklady nikdy neuznával, byl přesvědčený o tom, že „neprávem osočuje si etymologie 

práva“, která náleží k práci techniků a technice. Jazykové klasifikace považoval za zcela 

nevěcné a zbytečné.316  Bohužel právě proto jeho dílo patří mezi výklady tzv. bakalářské 

etymologie. 

V průběhu Smutného badatelské činnosti se pole věd, ve kterých se pohyboval, 

proměňovalo a on jako by v proudu těchto neklidných vod zakotvil ve slepém rameni. 

Staré pojetí onomastiky ještě neskončilo svoji řeč a nová etapa hledala správné výrazy. 

Taková pozice nemohla být pro jakkoliv odhodlaného a výzkumům hluboce oddaného 

„večerního“ vědce, který se bádání věnoval ve svém volném čase, vůbec snadná.  

3.10.10 Užití zdrojů 

 

K vytvoření Zakladatelů bylo čerpáno ze širokého spektra materiálu. Použita byla 

jak díla kvalitní (Sedláček, Cantor, Nansen aj.), tak práce, které by dnes už neobstály 

(např. Krolmusovy neodborné výklady, nebo interpretace Kollára, který sice dříve 

vyhovoval orientaci na „slovanské, národní a starobylé“, ale dnes patří do proudu 

nekritické slavománie).317 V literatuře hledal Smutný historické doklady a zmínky 

o zkoumaném období. Například své výklady o strážných věžích opírá o Palackého, 

odkazuje se na práce současníka Niederleho (Slovanské starožitnosti, Život starých 

Slovanů) a čerpá z širokého spektra badatelů. Excerpta a komentáře různého rozsahu 

si pořídil z Tilleho, Peschla, Militha, Brandla, Sedláčka, Šnajdra, Bluma, Lachmanna, 

Schomburkga, Reimera, Kršla, Jirečka, Menšíka a mnoha dalších.318 V jeho pozůstalosti 

je uloženo 15 popsaných sešitů s výpisky, z nichž naprostá většina se týká právě Smutného 

zájmu o archeologii, místopis, geodézii, historii a mapy celého světa. 

                                                 
316 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859-1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. III. Práce, koncepty prací, proslovy, přednášky Václava Smutného, složka č. 15 Excerpta – 

výpisy, poznámky, torza prací.    
317 PLESKALOVÁ, Jana et al. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, str. 386. 
318 MUA AV ČR. SMUTNÝ, Václav. Zakladatelé, sešity výpisků. 
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Při svých analýzách vedle sebe staví výsledky jiných badatelů: „Co praví kronikáři 

a dějepisci o Přemyslu? Kosmas, Pelzl a Novotný nepochybují o jeho původu a zaměstnání 

rolnickém. Důraz na jeho urozenost kladou Palacký, jemuž Zemanem, Šafařík, jenž jej 

jmenuje pánem země, Peisker, jenž jej má za knížete. Pekařovi je učitelem lidu, Dalimilovi 

mudrcem, Pulkava třikráte vytýká, že byl prorok a hadač veliký. Pubička pochybuje, že byl 

stavu rolnického nebera slova Oráč doslovně.“319 Závěry ostatních jsou v Zakladatelích 

užívány dvojím způsobem. Prvním je poukázání na panující neshodu, která pak může 

znamenat, že právě Smutného tvrzení může být konečně to správné: „Učenci nemohou 

se rozhodnouti odkud vzato slovo…“320. V dalším případě mu pak literatura přináší 

potvrzení jeho bádání: „Tak jsem vytěžil Český lid, Krolmuse a Píče jako nikdo jiný 

a vše potvrzovalo se na každém krůčku.“ Cituje např. Václava Vladivoje Tomka, který 

mu hraje přímo do karet: „Pohlédneme-li na župy arcijáhenství Pražského a Roudnického 

na mapě, pozorujeme v rozdělení jejich cosi úmyslného…“321 Své závěry Smutný opírá 

například o Humboldta: „…Otevři (čtenáři, pozn. autorky) laskavě knihu nad jiné 

znamenitého a střízlivého A. Humboldta (Ansichten den Natur, I) a uslyšíš o velikolepých 

starých pohanských silnicích přímočaře po vrcholech And až do dálky 300 mil vedených, 

jež byly 40 široké, dlážděné…Není však potřebí choditi do té dálky pro důkaz, že cesty 

námi objevené nejsou ani báchorka ani pohádka.“322 

3.10.11 Metoda analýzy v Zakladatelích 

 

 „Rozluští dějepis záhadu, která v sobě skrývá báje knížecí? K této naději jen malou 

důvěru chovají pracovníci zasvěcení. „Od historie pro starověk slovanský už mnoho 

nového čekati nemůžeme, zbývá dnes jen filologický výklad toponymického materiálu, 

bude-li se s ním opatrně a střízlivě operovat.““323  

 

Uvedený citát z Niederleho Slovanských starožitnosti je užit v jedné z kapitol 

Zakladatelů. Je možné, že právě tato slova byla Smutnému pobídnutím k jejich napsání. 

Zároveň apel po střízlivosti mohl být pro technicky a na detail zaměřeného ředitele 

potvrzením, že je využití zeměměřictví správnou cestou. Smutný napsal: „Vztahuji 

                                                 
319 MUA AV ČR. SMUTNÝ, Václav. Zakladatelé, kap. VI, str. 5. 
320 Tamtéž, kap. IX, str. 5, 6. 
321 Tamtéž, kap. VII, str. 4. 
322 Tamtéž, kap. V, str. 5. 
323 Tamtéž, kap. VII, str. 5. 
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požadavek střízlivé operace k měřické lati a kružidlu. I nepodobá se mi, že by měly tyto 

nástroje něco společného s okřídleným koněm básníkův a fantasie…“324 

Smutného „zakladatelská teorie“ působí, že je postavena na přesném, objektivním 

měření. V textu se několikrát proklamuje ona „střízlivost“ a prokazatelnost 

(zde se projevuje Smutného zájem o matematiku a techniku). Prozkoumáme-li jeho metodu 

jazykového výkladu, tak je ovšem založena na voluntarismu a nahodilosti. Tím se Smutný 

dostává o krok zpátky – do předvědeckého období, které tím bylo typické.325 Při studiu 

map pravděpodobně shledal určitou pravidelnost a několik formálních jazykových analogií 

v názvech míst. Podpořen různými zmínkami v dílech jiných badatelů vystavěl teorii 

o starobylém vyměřování země, které provedli tzv. Zakladatelé. Sám píše: „Nekladu důraz 

na jednotlivosti, nýbrž na celek, čímž má býti dokázáno, že naši předkové ovládali nauky 

římské a šířili je po všem světě.“ A právě to asi způsobilo hledání spojitostí i tam, 

kde nemusely nebo nemohly být. 

Takovým způsobem vysvětlil již zmiňovanou pověst o Přemyslovi. Spatřoval totiž 

souvislost ve slově orat/orba s latinským slovem orbis (kruh, svět). Slovem orbis prý byly 

nazývané římské kruhové mapy. Přemysl tedy neobdělával pole, ale pracoval na mapě, 

dle starověké zeměměřické nauky.326  

Touto cestou dochází k závěrům (a vytváří si vlastní termíny): „Z uvedeného plyne, 

že tato místopisná jména jakož všecko názvosloví je původu technickozakladatelského, 

že jest z veliké míry původu jinojazyčného (jako nauky zakladatelské), že lze tuto povahu 

prokázati měřením a výpočtem, že jest světové…“327 Navíc chce prokázat „totožnost 

knížete Přemysla s Marcomirem, spolupracovníkem Ravenského a identickým s teticem 

Isterem.“328 Propojení s antikou je překvapující. V dobových analýzách vlastních jmen 

se zdůrazňovala spíše českost, případně slovanskost jmen.329 Smutný však vede původ 

jmen k římské vzdělanosti. V citátu o několik řádek výš píše o „světovosti měření“, patrně 

se zde projevuje jeho přání, aby byl český národ „světový“ a jeho pojetí by mohlo 

představovat specifickou formu nacionalismu, která již není omezená na národ a ideu 

slovanství.  

                                                 
324 MUA AV ČR. SMUTNÝ, Václav. Zakladatelé, kap. VII, str. 5-6. 
325 PLESKALOVÁ, Jana et al. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, str. 377. 
326 MUA AV ČR. SMUTNÝ, Václav. Zakladatelé, kap. VIII, str. 7. 
327 Tamtéž. kap. VIII, str. 9. 
328 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis neuvedené redakci, nedatovaný. 
329 PLESKALOVÁ, Jana et al. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, str. 377. 
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Smutný v podstatě nabízí jednoduché řešení komplexní otázky historické, 

společenské a jazykové. Přeceňuje společenskou organizaci starověku, ignoruje jazykové 

procesy.  Původ vybraných jmen má tak podle něj jeden základ: „Nařízeno, aby místo slulo 

dle nástroje, jímž na něm bylo měřeno. Tak od gromy mají jména své Roma, Kroměříž, 

Kramolín (něm. Gromaling), Kronnolna, Kramy, Skramník, Skramouš, Romová, 

Romanov, Říman, Římov, Řmenín, Heřman, Chrám, Cruna, Grüna, Zelené, Zelenec, 

Zelená hora, Gromilly.“330 

Do svých vysvětlení neváhá zapojit i egyptštinu: „Shledávaje kruhopisné 

názvosloví, nacházím v egyptském písmu hieroglyfickém kruh. Který značí věděti 

a čte se rex. Kdyby Račana, Reksín byly odvozeny z tohoto kmene egyptského, podobně 

jako jména Tepeř, Merit, Mířetice, z egyptského tepro a merit, značilo by nepochybně 

světelné vědění, světelný vid = Svatovid = Rugevid. Nyní je jasno, jaký význam má toto 

slovo, podstatě zdvojení téhož kořene. Ne tedy Svaté světlo (tak vykládá J. Jireček slovo 

Svatovít), nýbrž vědění světlem, světelné zpravodějství.“ 

V tomto duchu se nese většina jeho výkladů. Kladl vedle sebe formálně podobná 

slova, v nichž identifikoval stejný kořen, ačkoliv geneze těchto výrazů byla odlišná. 

Nahodile spojuje i různé symboly, které jsou prací protkány. Například oříšek, používá 

jako symbol tajemství. Na této bázi pak luští i pověst o Libuši, dávaje ji do spojitosti 

se starověkou Trójou a pohádkovou Popelkou.  

Své úvahy podává s jistou samozřejmostí, nicméně čtenáři nemusí být souvislosti 

jasné. Smutný v mapách hledal analogie a pravidelnost, a protože tolik chtěl, 

tak je i nacházel. Tak jako zde: „Čteme-li jména těchto řad, vnímáme, že mají rytmus, 

hudbu i barvu: jsou vázána vzdáleností, opakují se (jména kmene, hod, rad, lid) a vyznačují 

zvláštní okolnost (žíž, svět). Nejde patrně o nahodilou směs, nýbrž o úmyslné 

uspořádání.“331  

Můžeme se pouze domnívat, jak odvodil spojitost u těchto slovních kmenů: 

„Výsledek měřičského slovozpytu – vrš = roh. Vršovice = Rohovci = Krokovci, potvrzuje 

náš výklad o Jaromíru a Vršovcích u Dalimila a je potvrzen položením stejnojmenných 

osad v Čechách na téže rovnoběžce a ve stejných vzdálenostech vzájemných. Vyznačiv 

je na mapě spatřuji, že měřičské ty osy probíhají jednotlivými kmenovými územími, 

jež jmenuji dle Vocela.“ 

                                                 
330 MUA AV ČR. SMUTNÝ, Václav. Zakladatelé, kap. IX, str. 13. 
331 Tamtéž, kap. V, str. 4. 
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 Zdá se také, že si mnohdy nahodile určoval místa, odkud měření vedl. V případě 

nenaleznul-li vůbec žádnou podobnost, pomáhal si „logikou“: „Je to možné, ptáme se, 

aby konstruktér, jenž tak důmyslně uspořádal západ, nechal východu nestřeženého, 

nechráněného?“332  

Ve všech případech se mu nepodařilo objevit ve jméně skryté měřičské náčiní, 

vypomohl si pro to dalšími pojmy, které se týkaly tématu, píše tedy: „že by jméno značilo 

měřičské anticum, nepodobá se…a hle tu ještě jiné polohy významných jmen…“333 

Tím vysvětlil pojmenování Črta, které určil jako jméno technika, který prováděl měření. 

Místo, je tak pojmenováno po něm. Píše také: „Uvážíme-li, že na tomto Osníku, stejně 

jako na všech zemských strážnicích se svítilo a že světlý a svatý jsou slova souznačná, 

musíme doznat, že proměna byla zdařilá.“334 Místo je pak pojmenováno podle reálie, 

která je ale z dob vyměřování. 

Kapitola Horoměřice začíná pověstí o čertovi, který do vesnice umístil těžké 

balvany, které nešly odnést. Až později se dozvídáme, že ji celou sepsal Smutný. 

„Tak by měla vypravovati pověst a snad i vypravovala, my však jsme se napili makoviny 

a mnoho jsme, i tuto pověst zapomněli. Nyní mluvíme střízlivě, čísly jako kupci.“335 

Jeho vlastní myšlenky a tvrzení jsou předloženy s takovou pevností, že nelze tušit, které 

z dalších částí Smutný „pouopravil“ nebo si k nim vymyslel příběh.  

Smutný své teorii oddaně věřil, v jednom místě Zakladatelů dokonce píše, 

že si klade za cíl posuzovat přesnost měřičské práce, tedy ne obhajovat platnost jeho teorie, 

protože ji považuje za fakt. Později, asi na základě kritiky, si určité nedostatky přeci 

jen uvědomoval, nakonec usoudil „nebudu s to publikovat pro svoji částečnou 

nedokonalost: nedostatečnou znalost starých jazyků…“  „Tyto překážky nemohu již vlastní 

silou odstraniti pro stáří, resp. ubývání zdatnosti následkem nepříznivých poměrů.“336 

Navíc také neměl finanční prostředky k dalšímu bádání. 

 

 

 

                                                 
332 MUA AV ČR. SMUTNÝ, Václav. Zakladatelé, kap. V, str. 4. 
333 Tamtéž, kap. VIII, str. 5. 
334 Tamtéž, kap. III, str. 4. 
335 Tamtéž, kap. IV, str. 1.  
336 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis ministerstvu ze dne 13. 12. 1918. 
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3.10.12 Přijetí „Zakladatelské teorie“ 

 

„Nepochybujte o mém rozumu, podám důkazy měřičské, nikdo není s to vyvrátiti 

mou theorii, jež se tím mění ve skutečnost.“ 

 

Smutného „zakladatelská teorie“ byla kontroverzní a získala si jak své odpůrce, 

tak několik zastánců. Smutný se hned poté, co zformuloval základní teze své práce, začal 

obracet na odborníky i amatérské vědce, aby jim objev představil a dostal ho do povědomí. 

Případně je kontaktoval v souvislosti s publikací své práce. Tím začaly jeho opakované 

snahy o vydání životního objevu a díla. Neustálému obhajování teorie, kritice 

a nepochopení, které obnášelo patrně i mnoho zklamání, Smutný čelil po celou dobu 

od vzniku díla až do své smrti. Setkával se jak s ostrou a ironickou kritikou, 

tak realistickými, leč odmítavými názory. Zcela osamocený ale nebyl. Měl i své příznivce, 

kteří ho v práci podporovali. Smutný v odpovědi na dopis vyjadřující zájem 

o jeho výzkumy napsal: „Je to kapka balzámu do rány, kterou mi působí nevšímavostí 

svojí naše veřejnost.“337 Dlouhodobý pocit neporozumění a Smutného opakované snahy, 

dopisy, žádosti a důkazy s sebou musely přinášet i značné vyčerpání. 

Na Zakladatelích začal Smutný pracovat v polovině roku 1911. V roce 1912 oslovil 

svého známého, Čeňka Zíbrta, s návrhem, že by rád zveřejnil svou práci přes Český lid 

a nakladatele Šimáčka. Smutný v dopise působí, že jde za Zíbrtem tzv. „najisto“. 

Jakým způsobem a co Zíbrt odpověděl, nevíme. Zřejmě se ale nedohodli, protože na konci 

roku 1912 Smutný píše ještě jednou a o tři roky později posílá článek z Nymburských 

Občanských Listů. V něm podle své měřičské teorie vykládá pověst o Kubatovi 

(Kubata dal hlavu za Blata) a zmiňuje svůj článek z Podřipanu, který nazval Místopisné 

záhady. V přiloženém dopise píše: „Kdybyste shledal, že věc je hodna pozornosti, a učinil 

o tom zmínku v Českém lidu, nejen bych ničeho nenamítal, nýbrž bych byl povděčen…“338 

Zakladatelé v Českém lidu zveřejněni nebyli. Akademik Zíbrt nemohl jeho práci přijmout, 

což muselo být pro Smutného, který byl v 90. letech 19. století etablovaným dopisovatelem 

Českého lidu, těžké. 

                                                 
337 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: 

     prozatímně karton č. II. Korespondence, dopis neuvedené redakci, nedatovaný. 
338 PNP – literární archiv. Čeněk Zíbrt (1864 – 1932) Osobní fond, korespondence s Václavem Smutným  

     ze dne 6. 2. 1915. 
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Smutný napsal i do Washingtonského národního muzea, kde působil Aleš Hrdlička, 

aby prezentoval tezi týkající se vyměřování v Americe. Odpověď byla vlídná, nicméně 

jeho myšlenku nepodpořila. „Předmět, o němž píšete, jest zajisté zajímavý, ale co se týká 

Ameriky, nutno mnoho opatrnosti.“339 Hrdlička teorii vyvrátil třemi jasnými argumenty. 

Podoby jmen jsou zkomolené a nelze je v této podobě použít; jazyky kmenů jsou různé 

a každé jméno v jazyce daného kmene má svůj smysl; málo kmenů je na původním místě. 

Co se týká prvních dvou argumentů, Hrdlička neupozorňoval na nic pro českou filologii 

neznámého – požadavek na znalost původní podoby jména byl již vysloven. Hrdlička 

uvádí příklad Winnebagů ve správném přepisu wynipyagohag, který znamená „lidé, kteří 

se nečistí“. „O nějakých středověkých nebo ještě dřívějších měřičích není tu ani nejmenší 

tradice neb známky.“340 Tento dopis z roku 1912, tedy z období raných fází tvoření 

Zakladatelů jen potvrzuje, že Smutný lingvistický pohled i přes jasná upozornění zcela 

pomíjí. Smutný nepracoval s původními variantami jmen a zároveň přehlížel různé 

jazykové struktury geneticky nepříbuzných jazyků. 

Trpkou zkušenost měl i s inženýrem Fleischmerem. Václav Smutný ho v průběhu 

roku 1918 kontaktoval přes redakci Národních listů a přiblížil mu svá zkoumání. 

Fleischmer byl autorem knihy Technická kultura (Praha: Fr. Borový, 1916), ve které 

se věnoval počátkům techniky od pravěku po první světovou válku, a práce Smutného mu 

tedy byla velmi blízko. S nadšením mu psal, že Zakladatele zatím nečetl, ale navrhuje, 

že Smutného v rámci svých přednášek na „technických večerech“ zmíní, aby se dostal 

do povědomí.341 Zároveň ho povzbuzuje, aby o Zakladatelích přednášel sám. Smutný 

reagoval pozváním Fleischmera na návštěvu, aby si mohli o všem pohovořit osobně. 

Nadšený Fleischmer píše: „rozběhnu se některou sobotu k Vám a těším se na Vaše zprávy 

velice…“342 Avšak poté co si Fleischmer spis přečetl, sešlo jak z návštěvy, tak další 

spolupráce. V lístku, ve kterém oznamuje, že nepřijede, stočil pozornost na Ing. Verunáče, 

který Smutného znal z dřívějška ze svých studií s jeho synem Stáňou a téma ho zaujalo. 

Smutný mu zapůjčil několik časopisů a svoji práci, ale k další součinnosti již nedošlo. 

Od učitele Miloše Heideho se dochovaly čtyři dopisy. Ty dokazují, že navázal 

kontakt se Smutným už v roce 1914. Potkali se nejspíš v souvislosti se školskými 

                                                 
339 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: 

     prozatímně karton č. II. Korespondence, korespondence s Alešem Hrdličkou ze dne 9. 10. 1912. 
340 Tamtéž, korespondence s Alešem Hrdličkou ze dne 9. 10. 1912. 
341 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně    

     karton č. II. Korespondence, dopis od Jiřího Fleischnera ze dne 8. 2. 1918. 
342 Tamtéž, dopis od Jiřího Fleischnera ze dne 8. 2. 1918. 
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záležitostmi. Smutný Heidemu zaslal část svého rukopisu k přečtení. Dostává ho zpět 

s nadšenou odpovědí: „četl jsem jej několikrát. Je to báječné, ale měl byste o tom 

přednášet. Vaše slova tak přesvědčivě působí…“343 Heide také doplnil ředitelovu sbírku 

map o tři vzácné kusy, které získal jeho bratr Zdeněk v první světové válce na zámku 

Dachstein.344 Heide ho s největší pravděpodobností seznámil s jeho dalšími dvěma 

příznivci Ladislavem Velinským a Stanislavem Klikou. Heide Smutného podporoval 

až do jeho smrti a později se nechal inspirovat jeho prací a navázal na ni v rámci 

prvorepublikové svérázové vlny.  

Ladislav Velinský pracoval v cukrovaru v Lysé nad Labem, zároveň psal 

vědeckofantastickou prózu345 a stal se nejbližším spolupracovníkem Smutného. Do velké 

míry zajišťoval přípravy vydání Zakladatelů, sháněl pro rukopis posuzovatele a později 

mecenáše pro další výzkumy. O prázdninách 1919 zorganizoval pracovní schůzku k vydání 

práce: „Jelikož je nutno, abychom začali brzo pracovat, dovoluji si Vás zváti na tuto neděli 

k nám…Čekám Vás na jisto.“ Na schůzku byl pozván i Stanislav Klika, který se chtěl 

se Smutného prací seznámit. Proto Velinský píše: „Prosil bych Vás snažně, abyste s sebou 

přinesl některou z map generálního štábu, na které mohli bychom Vás výklad sledovat 

konkrétně.“346 Pražský nakladatel Stanislav Klika se tehdy stal jeho obdivovatelem. 

Smutnému zasílal darem knihy ze své produkce a některé své práce k posouzení. 

Dopisovali si také o umění.  

V říjnu roku 1919 Velinský zajistil schůzku v tiskárně a setkání s profesorem 

Radlem347, který dostal k posouzení rukopis Zakladatelů. V tu dobu už měl Smutný 

zajištěno 200 (!) odběratelů. Přeci jen si za svoji školní i badatelskou kariéru získal mnoho 

známých a přátel (tehdy byl po 41 letech ve výslužbě). Zakladatelé měli být vyústěním 

jeho životní práce. Ostatně byl to jeho revoluční objev a nyní se měl dočkat zaslouženého 

vrcholu – vydání.  

Velinský toto mezidobí, než bude posudek hotový, vystihl: „Že Vám doma rukopis 

schází, věřím rád. Je to jakési ztělesnění 10leté práce, jakési zhuštění těch 3 650 dnů, 

životní raison d’être. Toť jste nyní dvojnásob v pensi.“ A nepochybně Václava Smutného 

velmi dobře znal, protože dodává: „Ale toť se rozumí, Váš neúnavný duch jistě už Vám 

                                                 
343PNP – literární archiv. Čeněk Zíbrt (1864 – 1932) Osobní fond, dopis od Miloše Heideho 

ze dne 24. 3. 1914. 
344 Tamtéž, dopis od Miloše Heideho ze dne 20. 8. 1919. 
345 ZACH, Aleš. Slovník českých nakladatelství 1849 – 1949: heslo: Velinský, Ladislav. 
346 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence. dopis od Ladislava Velinského ze dne 16. 7. 1919. 
347 Z korespondence není jasné, o koho jde. Mohlo by se zřejmě jednat o Emanuela Radla (1873 – 1941). 
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nedá pokoj. Vždyť i přesto, že je rukopis pryč, zůstaly Vám mapy a kružidlo!“348 

Na posouzení čekali místo jednoho domluveného měsíce dva, zatím bylo vše připraveno 

tak, aby po posouzení mohl jít spis do 14 dnů do tisku.  

Profesor Radl vrátil taktně napsanou realistickou odezvu, která musela být 

pro Smutného i trojici pánů velké zklamání. Nebyl z oboru, proto neposuzoval práci 

fakticky, ale hodnotil metodu dokazování. V kritice vyzdvihl Smutného nepopiratelné 

kvality – pečlivost, důkladnost, mnoho materiálu a vyobrazení349. Stejně tak 

ale pojmenoval i mezery práce.  

V posudku píše, „názory autorovy se mi zdají být velice odvážné“. Domnívá se, 

že by spis u odborníků neobstál, protože: „Aby dokázal pravdivost svých domněnek, 

zpracovává sice velmi mnoho látky“, ale „příliš mnoho shod budívá dojem, že je (důkaz, 

pozn. autorky) uměle sestavován.“ Kritik autorovi doporučil, aby se poradil s filology, 

kteří mohou posoudit jazykovou stránku a s historiky, kteří posoudí relevantnost zase 

z jejich hlediska. „Myslím, že kdyby se neporadil a spis vydal, zařadí se do skupiny spisů 

Žunkovičových, spisům jednajících o perpetum mobile a podobné literatury. Autor jistě 

se chce takové situace vyvarovat.“350 Bylo by velice zajímavé, kdyby se k této kritice 

dochovalo i vyjádření Václava Smutného, jehož polemiky (viz níže) svádí k tvrzení, 

že by pravděpodobně oponoval a argumentoval technickými důkazy, které jsou 

„nepopiratelné.“ Jaké zklamání musel opakovaným odmítnutím zažívat, lze jen tušit. 

Spis vydán nebyl.  

Nejen Smutný byl vytrvalý. Stanislav Klika mu v květnu roku 1920 píše: „Byl jsem 

téměř rozrušen po Vaší přednášce v Lysé…. Doufal jsem, že Vaše dílo budu mít po vyjití 

po ruce, a teď je to zas nějak oddáleno.“ Také Ladislav Velinský nadále pokračoval v jeho 

podpoře. V roce 1920 bylo založeno nakladatelství Kolokol351 a Velinský posílá 

povzbudivá slova: „Jak se Vám zamlouvá Kolokol? My přeci jenom tu Vaši věc vydáme 

jednoho krásného dne sami a nebudeme na nikoho čekat, aby do toho dal peníze.“ Navíc 

Smutnému oznamuje, že shání finanční podporu na archeologické výkopy a v létě by díky 

                                                 
348 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis od Ladislava Velinského ze dne 14. 10. 1919. 
349 obrázkové přílohy nebyly součástí strojopisného průklepu 
350 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis od Rádla Ladislavu Velinskému ze dne 11. 12. 1919. 
351Nakladatelství Kolokol fungovalo do roku 1925, a vzniklo z iniciativy právě Smutného „trojice“ Stanislava 

Kliky, Miloše Heideho, Ladislava Velinského. S nimi v nakladatelství působil ještě František Richtr. Tito 

muži tvořili „volný kroužek čtyř přátel české knihy, kteří si dovolili napsati knihy a vydati je svým 

nákladem (případně je přeložili nebo upravili)“. ZACH, Aleš. Slovník českých nakladatelství 1849 –1949, 

heslo: Stanislav Klika. 
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mecenáši mohli mít dostatek prostředků. Po několika týdnech ale Velinský píše: 

„Je to fatální, jak si ti velcí páni dávají na čas.“  

 

… Dr. Radlovi kritika nebyla zapomenuta. Na jednom lístku od Velinského stojí: 

„Čtete 28. říjen? Ty tam dávají Radlovi!“352 

3.10.13 Veřejná prezentace a užívání pseudonymu 

 

 „Podepsaný pokládá za svou povinnost, dáti veřejnosti a svému představenému 

úřadu k laskavé vědomosti výsledky mnohaleté práce své a svých společníků.“ 

 

Těmito slovy začíná dopis z roku 1919 adresovaný tehdejšímu Ministerstvu 

školství. V něm Václav Smutný nabídl své práce, aby sloužily k výuce vlastivědy.   

Už v roce 1911, když si zformuloval svoji měřičskou teorii, napsal redakci Času, 

ve které oznamuje české veřejnosti svůj objev. Píše, že podrobnosti a důkazy podá 

v nejbližší době. V redakcích se ale nesetkával s pozitivními odpověďmi. Zkoušel 

to vytrvale dále a oslovil tak mimo jiné i Archeologickou komisi České akademie věd. 

Té v roce 1920 poslal celou svoji práci shrnutou v Zakladatelích. Komise mu odpověděla, 

že spis neuveřejní, protože se svým obsahem vymyká jejich programu. Zároveň však 

jednatel Albín Stocký Smutnému navrhnul, aby ho vydal v některém krajinském časopise, 

který se topografickými otázkami zabývá. Mohlo jít skutečně o vybočení z programu, 

pravděpodobnější však je, že se jednalo o „zdvořilé“ odmítnutí.353  

Smutný oslovil dále pražský Spolek architektů a inženýrů. Píše: „Dovolil jsem 

si věnovati Vašemu veleslavnému spolku stať svých místopisných a kartografických studií, 

abych upoutal Vaši pozornost ke své měřičské theorii.“354 Protože se v pozůstalosti 

Smutného dochovala pouze jediná odpověď od zmiňovaného Albína Stockého, nevíme, 

jaká zpětná vazba mu od oslovených institucí (spolků aj.) přicházela, pokud ovšem nějaká 

došla. 

V korespondenci s institucemi Václav Smutný své jméno vždy uváděl. Zajisté 

působilo lépe, byl-li podepsaný jako ředitel měšťanské školy. Pokud se jednalo o články 

                                                 
352 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis ze dne 18. 2. 1920. 
353 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis od Albína Stockého ze dne 12. 6. 1912. 
354 Tamtéž, dopis adresovaný Spolku architektů a inženýrů v království Českém v Praze, nedatovaný. 
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v novinách (či jinde), podepisoval se iniciálami V. S., sám psal, že články publikuje 

pod značkou, kterou zná asi 10 lidí.355 Zakladatele obzvlášť chtěl vydat pod pseudonymem. 

Na rukopisu je pod nadpisem uvedeno, že dílo sepsal Vikus (Vilus?) Jerne. Podpis není 

čitelný, protože se jej Smutný pokusil smazat. Velinský s pseudonymem nesouhlasil 

a uvedení jména mu dal jako podmínku další spolupráce. Píše, že by jeho stejně jméno 

nezůstalo v tajnosti. A navíc si myslí, že: „Více se vydá jenom pod Vaším jménem“.356 

Smutný si ale přál udržet své jméno v tajnosti. V jednom z dopisů redakci novin 

napsal: „Zasílám Vám pěkný článeček, který myšlenkově přiléhá k současným dějům 

a slovy jednoznačnými je vysvětluje. Nejde mi o ukojení ctižádosti, vždyť uveřejňuji 

vše anonymně, nýbrž proto, byste měli látky, jsouce aktuelní, odváděly by nás od této 

hrozné doby…“357 Mohlo to být ale také proto, aby tím neovlivnil svoji vybudovanou 

pověst, přeci jen, byl váženým ředitelem školy, zasedal v okresní školní radě 

a jeho dřívější práce mu zajistily seriózní reputaci. Byl zkrátka veřejnou osobou, která byla 

„vidět“ a byl si vědom toho, že je jeho teorie provokativní.  

3.10.14 Polemiky 

 

Nejen, že Václav Smutný sledoval aktuální dění, ale také ho komentoval a snažil 

se na něj působit a tím ho proměňovat. Komunikace s úřady, ministerstvy a redakcemi 

různých časopisů a novin pro něj byla na denním pořádku. Naskytl-li se problém, Smutný 

ho řešil s kýmkoliv, koho vnímal za povolaného. Neváhal se obrátit i na nejvyšší instituce 

a veřejně oznámit stížnost či klást návrhy. Bylo to tak i v případě, kdy už si stárnoucí 

ředitel uvědomoval, že potřebuje odbornou podporu a zejména prostředky na pokračování 

svých výzkumů. Proto se obrací na úřady: „Jest nutno, aby za nynější strnulosti 

archeologie, byly vlídněji přijímány návrhy na nová řešení, a aby badatelům 

neakademickým dostávalo se podpory a pomoci.“358 Ovšem měsíc po první světové válce 

nebyly prostředky, navíc Smutný jako by zůstával v 19. století, ve kterém bylo běžné, 

že se na vědě podíleli i vzdělaní amatéři… 

Obzvláště pečlivě Václav Smutný sledoval „své vody“ a pokud nesouhlasil 

s tvrzením jiných badatelů, články doplňoval či opravoval. V jeho pozůstalosti je uloženo 

                                                 
355 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: 

     prozatímně karton č. II. Korespondence, dopis neuvedené redakci 11. 8. 1918. 
356 Tamtéž, dopis Ladislavu Velinskému ze dne 12. 11. 1919. 
357 Tamtéž, dopis neuvedené redakci 11. 8. 1918. 
358 Tamtéž, dopis Václava Smutného ministerstvu ze dne 13. 12. 1918. 
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mnoho vystříhaných a okomentovaných článků. Na jednom z nich stojí, co si o dotyčném 

autorovi myslí, poznamenal si pouze: „Potvora!“ a k výstřižku napsal své vysvětlení.359 

Na některé články i odpovídal. V jeho poznámkách se nachází koncept dopisu, ve kterém 

reaguje naprosto suverénně: „Slavná redakce! Články pana dr. Šimáčka pokud vykládají 

jména místopisná a poslední Váš článeček Vitorazsko jsou nesprávné, vychloubačné 

a nesnesitelné, protože si přisvojují úřední autoritu a víru si vynucují. Bude z toho dříve 

nebo později fiasko. Uvádím poslední článeček na pravou cestu touto drobotinou, 

již Vám dávám k dispozici, očekávaje, že ji otisknete za účelem tříbení názorů.“360  

V článku Květina, která se směje v Občanských listech (už sám název článku 

napovídá tón polemiky) zase tvrdošíjně hájí pravdivosti svých závěrů. Za neoblomné 

důkazy užívá kartografická měření.  

Jeden z dopisů od Stanislava Kliky přináší zajímavé informace o probíhajících 

polemikách nad výklady místních jmen Václava Smutného. Píše se v něm totiž 

o probíhající diskuzi na stránkách Národních listů (Článek je zašifrovaný a bez dalšího 

kontextu jej nelze chápat.)361. Klika mu ale také příliš nerozumí, vysvětluje si ho takto: 

„Tuším, že tu jde o jisté ústupky akademicky kožené omladiny našich učenců a o úspěch 

Vaší myšlenky – tudíž o jakési Kolumbovo vejce – páni asi byli tak nadšení, že nechápou 

prosté věci, které jsou ovšem, prosté teprve je-li na ně ukázáno. Ale proč proboha 

Vás nazývají sirem Reginaldem a Akademii Royal Academy?“ 

3.10.15 Následné výzkumy a činnost 

 

Zakladatelé patrně v příteli Ladislavovi Velinském přiživili jeho vlastní zvědavost 

z objevování minulosti. Po neúspěchu s Radlovou kritikou a nevydáním spisu na konci 

roku 1919 a hned v lednu 1920 Smutnému píše, že by ho rád podporoval v hledání dalších 

důkazů – při výkopech, kterých by se také účastnil.362 Tím vyjádřil Smutnému velkou 

podporu. Následující část dopisu od Velinského Smutnému zcela vystihuje tehdejší situaci.  

„Zasílám Vám předvčerejší číslo Slavie, kde mě zaujal článek „Divná přednáška“. Nevíte, 

o kterého pána se jedná? A Hleďte, plete se Vám do kšeftu! Ale asi to opravdu nějak 

                                                 
359 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. IV. Různé. 
360 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis Václava Smutného neznámé redakci ze dne 25. 8. 1920.  
361 GRÉGR, Julius, ed. Z kulturního života za hranicemi: Kritisovaní kritikové umění. In: Národní listy: 

večerní vydání [online]. 
362 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis od Ladislava Velinského ze dne 16. 1. 1920. 
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plete.“363 Velinský tím dokazuje svou důvěru v tvrzení Václava Smutného a název článku 

naznačuje stanovisko jeho kritiků. 

Necelé dva roky před smrtí se stárnoucí Smutný navzdory všem neúspěchům, 

kritikám a finančnímu nedostatku chystá vydat pro další důkazy, kterými by potvrdil svou 

teorii. Využil své role správce Městského muzea v Sadské a pod hlavičkou muzea získal 

od obecných úřadů v Hradišťku a Kostomlátkách (to pro něj byla známá místa, ještě 

z dob mládí) povolení k výkopům.364 

Naplánoval postup práce a její rozdělení. V dopise Velinskému načrtl celý projekt, 

který už měl i organizačně promyšlený. Navrhoval pomoc odborníků. Tím by se výkopy 

nejen zprofesionalizovaly, ale byly by i méně náročné (materiálově i finančně). Za touto 

myšlenkou stály zajisté zkušenosti. To se potvrzuje v další části dopisu: „(…) takovéto 

získávání starožitnin dotýká se veřejného, ústavů již stávajících a péče (…) vedení 

privátního bádání potkalo by se s obtížemi u vlastníků půdy a zákonitých činitelů a dalších 

badatelů“. Provádění výkopů by s institucionální oporou bylo jistě klidnější 

a „bezpečnější“. Smutný chtěl, aby vše probíhalo pod archeologickou zemskou komisí, 

protože by se to mohlo setkat s větším zájmem vlastníků půdy a hlavně s vědeckým 

uznáním, kterého se mu tak palčivě nedostávalo. Z praxe musel vědět, že by spojením 

s archeologickou zemskou komisí mohl získat nejen záštitu (a finance), ale i další 

„spřízněné duše“ – pracovníky. Pokračuje tedy: „Touto firmou zabezpečilo 

by se účastenství místních činitelů, úřednictva, učitelstva, jež by bylo vítáno k předběžným 

pracím, popisu, vyhledávání stop, zpráv o dosavadním bádání na jednotlivých místech.“ 

A přestože výše popsaná část ukazuje na Smutného, který byl zejména praktik, tak když 

píše: „Tato široká účast prospěla by vědě a nyní by obrátila zřetel k ušlechtilým 

předmětům.“, lze to považovat za upřímné sdělení názoru (ale asi více přání). Smutný 

chtěl, aby všechny jejich nálezy připadly veřejným sbírkám.365 Vypadá to však, že ještě 

v červenci 1920 neměli zajištěného investora. Žádost o výkop ale podával na obecný úřad 

v Kostomlátkách a Hradišťku v listopadu 1920. Žádné další informace bohužel nemáme. 

Po neúspěchu s vydáním Zakladatelů a pokračujícím nezájmem odborné veřejnosti 

o jeho teorii Smutný působí rezignovaně. Přátelé Velinský a Heide si stěžují, že jim dlouho 

neodpovídá na dopisy. Svou roli hrálo patrně i zdraví a špatné finanční poměry 

                                                 
363 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: 

     prozatímně karton č. II. Korespondence, dopis od Ladislava Velinského ze dne 14. 5. 1920. 
364 Tamtéž, dopis obecním úřadům v Kostomlátkách a Hradišťku ze dne 8. a 9. 11. 1920.  
365 Tamtéž, dopis od Václava Smutného Ladislavu Velinskému ze dne 31. 1. 1920. 
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(Smutný měl ve výslužbě zásadně snížené příjmy). V tuto dobu, jako by se ředitel Smutný 

vracel k dřívějším činnostem (rozšiřuje sbírky muzea, usiluje se o postavení nové 

sokolovny). V této souvislosti Smutnému Heide pokládá pro nás velmi zajímavou otázku: 

„Pracujete na tom předlohovém díle pro bednáře? Mohl byste nám to prodat? My bychom 

to vydali.“ Jednalo se o dílo, které Smutný rozpracoval v 90. letech 19. století a které 

se chystal vydat po úspěšné učebnici pro koláře.  

Heide sháněje navíc díla pro Kolokol a patrně i ve snaze Smutného povzbudit, 

navrhuje: „A nějakou knížku pro děti byste mohl napsat.“ „Školní knihovny jsou 

vybrakované a dobrých knih je třeba. Co tomu říkáte?“366 

Poslední dva dopisy, které Smutný dostává od Heideho a Velinského 

jsou pozoruhodné. Heide a jeho bratr Zdeněk jako by ho vrátili do doby jeho národopisné 

činnosti. Do doby, kdy byl uznávaným odborníkem. Bratři sestavili podle jeho kreseb 

„staročeskou“ světnici. Velinský ji vyfotografoval a obrázky poslal s průvodním dopisem, 

jehož hlavičku tvoří krojovaná Plzeňačka od Josefa Mánesa. Zde se ozývalo svérázové 

hnutí První republiky. 

 

 

 

 

                                                 
366 Tamtéž, dopis od Miloše Heideho ze dne 16. 5. 1920. 
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Obrázek 52. Situační plán češovských valů 

 

 

Obrázek 53. Situační plán Nových zámků    
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Obrázek 54. Popelníkový hrob Loužek 

 

 

Obrázek 55. Archeologie 
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Obrázek 56. Kartografický základ země České 

 

Obrázek 57. Geodetický plán 
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Obrázek 58. Náčrt geodetického měření 1 

 

 

Obrázek 59. Náčrt geodetického měření 2 

 



 

112 

 

3.10.16  „Doslov“ Emila Zimmlera 

 

V roce 1920 Smutného kontaktoval skrze redakci neuvedeného periodika Ing. Emil 

Zimmler. Zaujala ho zejména zeměpisná (asi i technická) stránka „měřičské teorie“. 

Smutný se tedy konečně dočkal zadostiučinění: „Šest let uveřejňuji podobné stati, 

spočívající na přehlídce všech oborů vědy starožitnické a novému vzájemnému řešení 

skutečností i záhad cestou nauk technických, a dosud si výsledků mé práce nikdo 

nepovšimnul.“367 Na lístku ze srpna 1920 píše, že Smutného navštíví. O jejich další 

komunikaci nebo spolupráci neexistují doklady.  

Práce Zakladatelé za života Václava Smutného ale nikdy nevyšla. V roce 1923, 

rok po jeho smrti, byla po velkých obtížích přepsána Masarykovou akademií práce, 

kde působil Emil Zimmler. Rukopis a dva opisy putovaly k majorovi Karlovi Smutnému, 

bratrovi Václava. Není jasné, zda měl Karel Smutný celou Václavovu pozůstalost nebo 

se angažoval pouze v tomto případě. Stejně tak nevíme, zda byl opis pořízen z iniciativy 

Karla, který by mohl vědět, že byl jeho bratr v kontaktu se Zimmlerem, nebo to byla 

Zimmlerova iniciativa. Karel Smutný zemřel v roce 1933.  

V roce 1944, 22 let po smrti Václava Smutného, se Emil Zimmler ozval 

ještě jednou. V tu dobu už byl ředitelem Masarykovy akademie jednou z předních 

osobnostní techniky. Spojil se s Městským muzeem v Sadské ohledně rukopisů Václava 

Smutného. Ty byly nyní majetkem jeho dcery Anny, která mu je byla ochotná půjčit 

k nahlédnutí. Na jednom z dokumentů uložených v archivním fondu je razítko z roku 1947, 

tento rok se tedy nejspíš dostala pozůstalost do archivu (či muzea). Anna Černá, 

roz. Smutná, zemřela až v roce 1955. Je možné, že se rozhodla pozůstalost věnovat 

instituci nezávisle na Zimmlerově zájmu, dokumenty ale mohly být zachráněny 

i v souvislosti s jeho osobou. Emil Zimmler v osudu Václava Smutného a zachování 

jeho odkazu nejspíš hraje větší roli, než se zdá.  

                                                 
367 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859-1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis neuvedené redakci, nedatovaný. 
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Obrázek 60. Pokojíček pro panenky 

 

3.11 Letopis obce Milčické 

 

Statkář z Milčic a vlastenec se zájmem o historii Václav Vozáb – napsal 

v roce 1911 Smutnému, aby si ověřil správnost některých tvrzení, které našel ve 

Vavákových pamětích, píše: „Má to, prosím, Vavák správně?“ 368 Václav Smutný byl 

v okolí uznáván jako znalec. V roce 1919 si u něj objednal ilustrovaný přepis Letopisu 

obce Milčické od Františka Adolfa Paroubka (1828-1888) otce již zmiňovaného Otakara 

Paroubka. V úvodu kroniky se píše, že byl F. A. Paroubek požádán, aby sám sepsal spis 

pojednávající o dějinách obce. Žádost byla motivována zájmem „Milčických“, který 

vzbudily Paměti Františka Vaváka (1770-1816), který zde byl rychtářem. Smutného přepis 

pak můžeme považovat za další vlnu zájmu o „naší“ historii, tentokrát po vzniku 

samostatné Československé republiky. 

Přestože tuto práci psal a kreslil Václav Smutný v 61 letech, kniha se vyznačuje 

jeho typickým rukopisem a pečlivostí (např. historický znak z Milčic). Václav Smutný 

si tímto způsobem ve výslužbě patrně kvůli sníženému příjmu přivydělával. 

 

                                                 
368 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. I. Osobní dokumentace. Dopis od Václava Vozába ze dne 20. 3. 1911. 
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Obrázek 62. Letopis obce Milčické 

 

 

Obrázek 63. Kresba rychtářského práva 

Obrázek 61. Úvod 
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4 ZÁVĚR  

 

„Půvabný dopis! Dýše z něho pořádek, rázovitost a jadrnost.“369 

 

Při tvorbě této práce jsem často vzpomínala na následující větu a připomínala si, 

že mým cílem je „příslušné období v dějinách našeho oboru a jeho nejrůznější zákruty 

i slepé uličky popsat, analyzovat, vysvětlit a zhodnotit. Nikoliv obhajovat, nikoliv 

odsuzovat. Nic více, nic méně.“370 Během práce jsem se setkávala s limitacemi různého 

původu (žánr diplomové práce, odborné (ne)zkušenosti, možnosti poznání atd.) Bylo 

pro mě těžké nenechat se pohltit určitým rozechvěním z příběhu, který postupně 

vystupoval z archivních materiálů. A také se neutopit v objevujících se souvislostech, 

v detailech a snaze o objektivnost, která není reálná. Václava Smutného jsem po dobu 

příprav studijní látky neviděla, jeho fotografii jsem našla až v posledním pramenu a jediný 

materiál, který o něm do té doby vypovídal, byly především jeho texty, korespondence, 

poznámky a kresby.  

V odborných textech o devatenáctém století, které se věnují tématu národopisného 

hnutí či formování moderního národa, a v článcích popisujících mezníky dějin českého 

národa a dějin etnografie se obvykle dočítáme: „Mezi badateli byli zastoupeni vzdělaní 

úředníci, učitelé a kněží.“371 Tato práce reflektovala životní zkušenost muže žijícího 

v Sadské – na maloměstě poblíž Nymburka a Poděbrad. Ředitel školy Václav Smutný 

je dnes pozapomenutý regionální badatel a jedním z anonymní skupiny „vzdělaných 

úředníků, učitelů a kněžích“. 

V odborných regionálních časopisech je vedle poděbradského lékárníka, starosty 

a archeologa Jana Hellicha, pražského profesora Otakara Paroubka, rodáka ze Sadské 

i učitele Josefa Mladějovského z Městce Králové osoba Václava Smutného zastíněna. 

Kromě něj se všichni ze zmiňovaných v různé míře dočkali zpracování jejich odkazu. 

Některé prameny poukazují na to, že byl možná Smutný vnímán jako „cizinec“, nebyl 

ze Sadské a v ní jen „působil“, ale také byl částečně „cizincem“ duševním. V materiálech 

najdeme mnoho přátelských pozdravů, pozvánek a přívětivých dopisů – Václav Smutný 

byl společenský, aktivní, iniciativní, často přednášel a vyprávěl, a ve svém okolí 

                                                 
369 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) Osobní fond: prozatímně 

karton č. II. Korespondence, dopis od Františka Doležala, nedatovaný. 
370 WOITSCH, Jiří et al. Etnologie v zúženém prostoru, str. 34. 
371 URBAN, Otto. Česká společnost 1848-1918, str. 399. 
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byl uznávanou autoritou. Na druhou stranu lze někdy mezi řádky, jindy přímo číst 

o určitém nenaplnění, zklamání a hlubokém neporozumění (i před jeho kontroverzní prací 

Zakladatelé).  

Václav Smutný nebyl etnograf, archeolog či lingvista, jeho práce nelze „uzavřít“ 

do oboru jedné vědy. Václav Smutný byl zejména intelektuál a patrně se necítil vázaný 

k jednomu oboru. Jeho různorodá činnost šla ruku v ruce s osobním vývojem, zráním, 

životními zlomy, ambicemi, s životními ztrátami. Jeho duch si „vanul“ volně, a někdy 

i překvapivým směrem. 

V jeho životě a díle ovšem můžeme najít několik charakteristických prvků 

a konstant, které jsou typické jak pro osobu Václava Smutného, tak pro výsledky jeho úsilí. 

V dopisu od svého informátora, který je psaný nářečím, si Smutný povšimnul tří věcí 

a ty si poznamenal a vyzdvihl. Byl to pořádek, rázovitost a jadrnost. To je charakteristické 

i pro Smutného – jeho práce jsou vždy jasně strukturované, uspořádané a detailní. 

Na své zkoumané objekty pohlíží zejména z technického a výtvarného hlediska, zajímá 

ho funkce, způsob provedení a estetické působení. Do studia lidového nábytku 

a architektury přináší určitý přísně technický pohled na předmět: „Rozdělení ploch, 

geometrický ornament našeho umění lidového, zůstává často nepovšimnut.“372 

Václav Smutný si během života vytvořil svůj osobitý „rukopis“ kreseb i textů. 

A do jeho způsobu práce se otiskovala jeho neodbytnost, Smutný napsal: „patří k tomu 

hroší trpělivost vytrvat, denně na tom pracovat, nevšímat si posměšků.“373 Svoji roli 

sehrála i jeho neutuchající aktivita, která byla patrně nepřehlédnutelná: „přeji Vám, abyste 

užíval zasloužilého odpočinku, ačkoli myslím, že muži Vašeho druhu pracují svědomitě 

i v penzi“374 a energie: „z Vašeho slohu stále září ta jarost, která mě při styku s Vámi 

okouzlovala.“375. Smutný se díky své činnosti v roli ředitele i místního vzdělance stal 

váženou respektovanou osobností: „Zdá se mi, vůbec, že Vy znáte Sadskou za třicet let líp 

než já, a že pro ni můžete udělat něco lepšího, než kdokoliv jiný.“ Smutný se nebál 

konfrontace s úřady, když měl pocit, že není vše tak, jak má být. V polemikách dokázal být 

ostrý a sarkastický. V jeho celoživotní práci se projevovala výrazná snaha ovlivňovat 

a měnit své okolí, mohl-li, přičinil se o změnu. Jeden ze svých dopisů začal 

slovy:„Mám neblahý zvyk, reagovati na časové události.“ Václav Smutný sledoval aktuální 

                                                 
372 SMUTNÝ, Václav. O malovaném nábytku na Polabí, str. 35. 
373 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Václav Smutný (1859 – 1922) osobní fond: 

     prozatímně karton č. II. Korespondence nedatovaný, neudedené redakci. 
374 Tamtéž. dopis od Karla Viky ze dne 28. 10. 1919. 
375 Tamtéž, dopis ze dne 8.1.1920, podpis nečitelný, z Plzně. 
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dění a snažil se využívat a přinášet nové metody práce (při výuce, v bádání, 

v technologiích). Podobu a témata jeho prací také zásadně ovlivňovala dobová situace, 

která byla v textu popsána. Národopisná práce byla silně politicky motivovaná a zájem 

o „lidové“ se zformoval do podoby organizovaného hnutí a to se odrazilo v národopisném 

bádání.376 Jednalo se také o období kdy se (nejen) národopis jako vědecká disciplína teprve 

hledal. Povstával z mezioborových zájmů různých generací badatelů a různých oborů 

(především historiků, archeologů, lingvistů, literárních vědců.) 377 Tyto fakty – možnost 

širokého zapojení nadšených amatérů a jistá rozvláčnost v definování některých věd, 

ale i jejich výrazný rozmach (např. v technologiích) – jsou patrně rozhodujícími faktory. 

Václav Smutný zažil dobu vyvrcholení národopisného hnutí a pro svou píli, aktivitu 

a invenci stál na počátku zrodu etnografie jako vědecké disciplíny. I jeho práce 

tak spolutvořily tyto milníky.  

 

4.1 Další možnosti při práci s odkazem Václava Smutného 

 

Během studia pramenů a literatury i u samotné přípravy textu diplomové práce 

se ukázalo několik prázdných míst, které by mohly vnést nové souvislosti do nabídnuté 

rekonstrukce života a díla Václava Smutného. Vyvstalo mnoho otázek, na které 

by bylo dobré znát odpověď. „Václav Smutný 1859 – 1922“ představuje téma, které před 

badatele rozprostírá bohaté spektrum možností výzkumu. Některá témata by zasloužila 

samostatné studium, troufám si tvrdit, že se Smutného odkaz může stát základem 

a konkretizací pro řadu dílčích témat. Hloubková studie jednoho aspektu života a práce 

Václava Smutného ovšem nebyla cílem této práce. Domnívám se, že bez podloží, které tato 

práce nabízí, by mohlo docházet k dezinterpretacím na základě nepochopení souvislostí. 

Jsem přesvědčená, že existuje ještě řada archivních pramenů, které 

by nám prozradily více. Během práce jsem se snažila získat informace z různých zdrojů 

a oslovila několik organizací. S některými se mi různých důvodů (uzavření budovy, 

nezájem aj.) nepodařilo navázat spolupráci. Jedná se v první řadě o Náprstkovo muzeum 

a Muzeum v Sadské. Domnívám se, že Náprstkovo muzeum by mohlo disponovat 

dokumenty o Smutného spolupráci s okruhem kolem České chalupy nebo bližšími 

                                                 
376 BROUČEK, Stanislav. Mýtus českého národa: aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895, str. 29. 
377 BROUČEK, Stanislav. Mýtus českého národa: aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895, str. 29. 
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informacemi o osudu jeho kolekce lidového nábytku, jehož vlastníkem se stalo v 90. letech 

19. století (část kolekce je podle mých domněnek nyní v Etnografickém oddělení 

Národního muzea). V Polabském muzeu v Sadské (které nyní není přístupné) by bylo 

zajímavé nahlédnout do dokumentační knihy muzea, deníku městského musea v Sadské 

a do pokladní knihy a přírůstkové knihy muzea, které za svého působení v městském 

muzeu vedl Václav Smutný. Domnívám se také, že by některé informace (a fotografie) 

mohly být stále ve škole v Sadské, ale vedení školy na mou žádost o spolupráci 

nereagovalo. Bez odezvy zůstala také výzva o poskytnutí informací pro obyvatele Sadské 

zveřejněná v novinách i na sociálních sítích. Tyto započaté snahy nyní nabízí možnosti 

získání dalších informací pro příští práci.  

V poslední chvíli se také objevily nové domněnky, ke kterým by bylo možné hledat 

důkazy ve fondu Emila Zimmlera, který je uložený v Národním technickém muzeu 

(podle archivní pomůcky by bylo nutné hledat v několika různých archivních jednotkách 

napříč fondem, který má 47 kartonů) a v osobním fondu Josefa Ladislava Píče uloženém 

v Archivu Národního muzea, kde se nachází 60 dopisů od Jana Hellicha. S ohledem 

na náročnost získání informací a jejich roli k naplnění cíle této práce jsem se rozhodla 

je nevyužít. I zde jsou zdroje potenciálních informací.  

Co se týče konkrétních jednotlivin, které by bylo pozoruhodné doplnit 

pro komplexnější obraz, jsou to údaje osobnějšího charakteru, ke kterým by mohla 

vést práce s matrikami a dohledáním osudu pozůstalých. Dále je zde také otázka Smutného 

odmlčení v publikování v Českém lidu (ještě před prací na svém díle Zakladatelé) 

a možných sporů se Zíbrtem ohledně jeho zacházení se Smutného kresbami. Je zde také 

otázka Smutného obhajoby Rukopisu Zelenohorského a Královedvorského a jeho kontakt 

se Davorinem Žunkovičem. 

Pro etnologii by bylo přínosné věnovat se hlouběji pedagogickému působení 

Václava Smutného a jeho zapojení etnografik do výuky, jeho působení na žáky a jejich 

účast při národopisné činnosti. Zajímavý badatelský prostor se objevuje i v otázce 

emancipace žen v 19. století a panující názory v Sadské i postoje Václava Smutného 

(možnost žen být členkou Sokola, činnost dcery Anny v městském muzeu, její hudební 

vzdělání). 

Dalším okruhem je pak zevrubné zhodnocení přínosu Smutného k dokumentaci 

lidové architektury a bydlení. K tomuto tématu Lubomír Procházka již dříve psal, 

že „dosud nebyl odborným studiem objeven a zhodnocen všechen dokumentační materiál 
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k etnografickému studiu lidového domu Středních Čech, který je uložen převážně 

ve fondech vlastivědných muzeií.“378 Jsem přesvědčena, že toto tvrzení se mimo jiné 

týká práce Václava Smutného.V této oblasti by byla pro zhodnocení Smutného přínosu 

nosná komparace s dalšími badateli té doby (jako byli např. Magda Wanklová, Josef 

Hanuš, František Rosůlek, Bohumil Studna či Anna Roškotová).  

A konečně za skutečně pozoruhodné téma, které se nabízí, považuji studium života 

a díla Václava Smutného v kontextu dobových periodik. Václav Smutný, jeho životní cesta 

a jeho neutuchající činnost jsou tedy tématem zahrnující celý komplex problémů, kterým 

se badatel může věnovat a zároveň se v mnohém jedná o informace zcela nové zatím 

nepublikované. 

                                                 
378 PROCHÁZKA, Lubomír. Některé méně známé soubory národopisné dokumentace ke studiu lidového 

domu Středních Čech, str. 42. 
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Obrázek 64. Kresba skal 1 

 

 

Obrázek 65. Kresba skla 2 
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Obrázek 66. Václav Smutný - Křivoklát 
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7 Seznam zkratek 

AV ČR – Akademie věd České republiky 

MUA AV ČR – Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky 

PM Poděbrady – Polabské muzeum Poděbrady 

PNP – Památník národního písemnictví 

SNTL – Státní nakladatelství technické literatury 

SOA – Státní oblastní archiv 

SOkA – Státní okresní archiv 


