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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá významnou osobností československé knihovědy PhDr. Emmou 

Urbánkovou (1902-1992). Zaměřuje se nejen na její profesní dráhu a dílo, ale i na Oddělení 

rukopisů v dnešní Národní knihovně České republiky za doby jejího působení v této instituci. 

Nosnou plochou práce je profesní životopis Emmy Urbánkové a přehled jejích děl, mimo jiné 

i v kontextu zhodnocení jejího působení v rámci české knihovědy. Cílem práce je představení 

profesního života a práce Emmy Urbánkové. Jako metody použiji vyhledávání v biografické 

literatuře, publikované vzpomínky, vlastní publikované práce Emmy Urbánkové a také 

archivní materiály (materiál z její pozůstalosti a výroční zprávy dnešní Národní knihovny). 

Bakalářská práce byla připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími 

metodickými pokyny a normativními dokumenty 

Klíčová slova: Emma Urbánková, česká knihověda, oddělení rukopisů a starých tisků, 

soupisy prvotisků 

 

Abstract (English) 

The bachelor thesis deals with a prominent personality of the Czechoslovakian bibliology, Dr. 

Emma Urbanková (1902-1992). It focuses not only on her career and work, but also on the 

Department of Manuscripts in today's National Library of the Czech Republic during her time 

in this institution. The main part of the thesis is Emma Urbánková's professional curriculum 

and an overview of her works, including the context of the evaluation of her work within the 

Czech bibliology. The aim of the work is to present Emma Urbánková's professional life and 

work. As a method, I will use search in biographical literature, published memoirs, her own 

published works as well as archival material (material from her estate and annual reports of 

today's National Library).    

Keywords: Emma Urbánková, Czech bibliology, Department of Manuscripts and Early 

Printed Books, Incunabula inventories  
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1 Úvod    

        

Za předmět této práce jsem si zvolil význačnou osobnost české, potažmo československé 

knihovědy PhDr. Emmu Urbánkovou, která v roce 1933 nastoupila do tehdejší Veřejné a 

univerzitní knihovny jako volontérka. Již na tomto prvotním příkladu lze vidět, jak oddaná 

byla svojí práci a jak se jí její práce stala zároveň i koníčkem. V rámci studia této osobnosti 

mohu jen potvrdit, že byla nejen výjimečně pracovitá, ale i ochotná předávat své zkušenosti 

mladším kolegům. Nemyslím si ovšem, že je moje práce nějakým způsobem přelomová, 

neboť o Emmě Urbánkové bylo vypracováno mnoho odborných článků a její osobě byl 

věnován jeden obsáhlý sborník.          

 Cílem práce je představit profesní dráhu a dílo Emmy Urbánkové a zmapovat její 

aktivity v rámci působení v dnešním oddělení rukopisů a starých tisků. Hlavní přínos práce 

spatřuji v soustředění informací o osobě a odborné činnosti Emmy Urbánkové na jednom 

místě, ať už se jedná o údaje získané z archivních pramenů nebo z odborné literatury. Myslím 

tedy, že tento text by mohl být přínosem nejen pro budoucí studenty knihovnického oboru, ale 

i pro knihovníky z povolání, neboť se zde jedná o osobnost, která v oboru zanechala 

nesmazatelnou stopu. Při práci jsem tedy vycházel z existujících pramenů a z její pozůstalosti, 

která je uložena v Archivu Národní knihovny ČR.       

 Práce je členěna do čtyř kapitol. První z nich stručně představuje dnešní Oddělení 

rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR, kde Emma Urbánková dlouhodobě působila, 

historii tohoto oddělení a historii fondů, které toto oddělení spravuje, a významné osobnosti 

20. století, které v oddělení působily. V této kapitole jsem využil článku Jindřicha Marka 

Historické fondy Národní knihovny ČR. Stručné dějiny jejich zpracování,1 oborových 

slovníků a medailonků osobností. Dále jsem využil oficiální webové stránky ORST a další 

zdroje.           

 Druhá kapitola je věnována profesnímu a též stručně osobnímu životopisu Emmy 

Urbánkové. Kromě jejích osobních vazeb jsem se zde více zaměřil na její vzdělání, nástup do 

NK, kariérní postup v rámci knihovny a ocenění její práce. Pokusil jsem se také propojit 

činnosti ORST s osobou Emmy Urbánkové. V této části práce jsem čerpal z její pozůstalosti 

uchovávané v Archivu Národní knihovny, z nepublikovaných vzpomínek, oficiálních 

dokumentů, výročních zpráv a ročenek NK a dále z obsáhlého sborníku Pocta Dr. Emmě 

Urbánkové2, vydaného k jejím sedmdesátým narozeninám. Využil jsem i články v časopisech.  

Třetí kapitola se zaobírá jejími významnými odbornými pracemi, samotným významem 

Emmy Urbánkové pro českou knihovědu a pro historický fond dnešní Národní knihovny. 

V této kapitole jsem využil zejména vlastních stěžejních děl Emmy Urbánkové a recenzí 

jejích děl.           

 Čtvrtá kapitola zčásti doplňuje kapitolu třetí o moje osobní hodnocení a zároveň plní 

funkci závěru. 

 

                                                           
1 MAREK, Jindřich. Historické fondy Národní knihovny ČR. Stručné dějiny jejich zpracování. Knihovna [online]. 2007, roč. 

18, č. 2, s. 99-118 [cit. 2017-10-08]. Dostupný z WWW: < http://oldknihovna.nkp.cz/pdf/0702/0702099.pdf >. ISSN 1801-

3252. 
2 POKORNÝ, Pavel R., ed. Pocta Dr. Emmě Urbánkové: spolupracovníci a přátelé k 70. narozeninám. Praha: Státní 

knihovna ČSR, 1979. 2 sv. (248 s., s. 249-503, [1] l. obr. příl.). 

http://oldknihovna.nkp.cz/pdf/0702/0702099.pdf
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Bakalářská práce má celkem 81 344 znaků bez příloh, včetně seznamu literatury. Použitá 
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2 Oddělení rukopisů a starých tisků 

2.1 Historie Oddělení rukopisů a starých tisků a jím spravovaného fondu 
 

Chceme-li mluvit o samotném Oddělení rukopisů a starých tisků, musíme se obrátit k roku 

1918, kdy se díky změně poměrů stává dnešní Národní knihovna v rámci Československa 

knihovnou s ústřední rolí, respektive k roku 1921, kdy samotné oddělení vzniklo. Pokud se 

však chceme dotknout alespoň okrajově historie samotných historických fondů v rámci 

Národní knihovny, je nezbytné vrátit se na samý počátek, a to ke vzniku pražské univerzity 

roku 1348. Nejstarší část historických fondů dnes nazýváme Stará karolinská knihovna. Tyto 

nejstarší rukopisy, věnované univerzitě v 14. a 15. století, pocházejí především z darů 

panovníkových, předních představitelů univerzity i od jiných osobností. Jedná se nikoliv o 

knihovnu budovanou jako jeden celek, nýbrž o několik fondů, které si budovala každá 

univerzitní kolej sama.         

 Dalším významným milníkem v historii knihovny je příchod jezuitů v roce 1556. 

S jejich příchodem spojujeme vznik tzv. Staré klementinské knihovny, jejíž základ tvoří 

knihovna zrušeného celestinského kláštera v Ojvíně. Knihovna byla dále rozšiřována 

mnohými dary od osob z řad šlechticů i z řad duchovních. Dalším zdrojem pro získávání knih 

byly nákupy knih a cenzurní exempláře. Poté, co se s novým uspořádáním v Čechách po bitvě 

na Bílé hoře přenáší na jezuity i odpovědnost za Karlovu univerzitu, potažmo za jednotlivé 

kolejní knihovny, je klementinská knihovna obohacena o již existující Starou karolinskou 

knihovnu (1622). V důsledku těchto operací se ovšem univerzitní knihovna ocitá v 

bezprizorní situaci, bez náležitě vybaveného fondu. Na toto konto se začíná univerzitní 

knihovna budovat znovu, tentokrát již jako centrální knihovní fond univerzity. Tomuto fondu 

nyní říkáme Nová karolinská knihovna. Je zde ale třeba zmínit, že se jedná pouze o knihovnu 

světských fakult. Studenti teologické a filosofické fakulty nadále využívali jezuitskou 

knihovnu. Tento fond byl významně posílen poté, co získal roku 1726 dědictví šternberské. 

„Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 byly do Klementina svezeny knihovny většiny 

ostatních jezuitských kolejí a rezidencí.“3        

 V roce 1777 se začíná psát nová historie dnešní Národní knihovny, kdy dvorským 

dekretem ze 6. února jsou všechny zmíněné knihovní celky sloučeny pod jednu instituci, pod 

nově vzniklou c. k. Universitní knihovnu v Praze, jejíž základ tvořil právě fond jezuitské 

knihovny z Klementina. Jejím prvním ředitelem se stává František Josef Kinský z Vchynic a 

Tetova, český šlechtic, generál rakouských vojsk, bibliofil a autor pedagogických spisů, který 

přichází se smělým nápadem nově vzniklou knihovnu otevřít směrem k veřejnosti. Zároveň 

knihovně věnuje rodovou majoritní knihovnu Kinských. V 18. století se knihovna dále 

rozšiřuje a probíhá první řádné oborové uspořádání. Zde nelze nezmínit osobu knihovníka 

Karla Rafaela Ungara, který žil mezi léty 1743 až 1807. K. R. Ungar byl doktor teologie a 

filosofie, knihovník a rovněž byl členem řádu premonstrátů.4 „Ungar byl architektem nového 

uspořádání knihovního fondu. Dokladem vyspělého knihovnického myšlení je jeho návrh na 

tvorbu systematických katalogů z roku 1783/1784. Z Ungarova plánu členění knihovního 

fondu (1786) je znát, že jeho autor dále důsledně promýšlel vědecké uspořádání fondu. Došlo 

k jemnějšímu rozčlenění knihovního fondu do oborů; vydělily se nové obory. Plán byl v 

                                                           
3 MAREK, J., Historické fondy, s. 102. 
4 Národní knihovna ČR. Národní autority ČR: [online]. Praha: Národní knihovna ČR [cit. 2017-12-05]. Dostupný z WWW: 

http://autority.nkp.cz/ 

http://autority.nkp.cz/
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konečné podobě schválen až roku 1802.“5 Dle Ungarova návodu byly zpracovány katalogy 

jednotlivých oborů. V 19. století tyto práce pokračovaly. Zde můžeme sledovat mnoho 

osobností participujících na tomto nesnadném úkolu. Můžeme například zmínit Antonína 

Ferdinanda Spirka6. Tento doktor filosofie, úředník v univerzitní knihovně, mimo jiné i autor 

učebnice italštiny a dějin univerzitní knihovny, psaných německy, se významnou měrou 

podílel na zveřejnění prvního generálního katalogu koncem dvacátých let 19. století. Za 

zmínku jistě stojí ještě nestor českých knihovníků, zabývajících se rukopisy, literární historik 

a překladatel Josef Truhlář. „Na počátku 20. století začalo přepracovávání generálního 

katalogu (tzv. rekatalogizace), jež trvalo celé čtvrtstoletí. Generální katalog obsahuje 

katalogizační karty ke starým tiskům od roku 1501. Naopak neobsahuje rukopisy, archiválie, 

grafiku, obrazy, fotografie, inkunábule, hudebniny, mapy a drobné tisky.“7 Generální katalog, 

respektive jeho naskenované lístky jsou dnes k dispozici online na stránce 

https://retris.nkp.cz/. Dodnes je základní pomůckou pro nebohemikální staré tisky.8 

 V souhrnu bych tedy uvedl, že nejstarší část fondů dnešní knihovny pochází z dob 

vzniku samotné univerzity. Byla však uložena odděleně jako jednotlivé knihovny různých 

univerzitních kolejí a je tudíž velmi obtížné určit přesnou provenienci jednotlivých svazků. 

Nezávisle na vývoji na půdě pražské univerzity sledujeme od 16. století vývoj v knihovně 

jezuitů v dnešním Klementinu. V době pobělohorské jezuité převzali fondy univerzitní 

knihovny, načež se při univerzitě začala budovat knihovna nová, nyní chápaná jako centrální 

univerzitní knihovna. V roce 1777 se všechny dosavadní knihovny při univerzitě i při 

klementinské koleji sloučily a došlo k jejich zveřejnění. 18. a 19. století se nese v duchu snahy 

knihovní fond popsat a systematizovat. Motorem k těmto snahám je zejména evidence všech 

děl, které knihovna má ve svých fondech a řád pro potřeby rychlejšího vyhledávání 

konkrétních knih. 

2.1.1 20. století 
 

V roce 1918 se dnešní Národní knihovna stává ústřední knihovnou ČSR. Jak již bylo výše 

zmíněno, Oddělení rukopisů a starých tisků zde vzniká v roce 1921.9 Mezi hlavní činnosti 

tohoto oddělení můžeme zařadit: doplňování, správu a zpřístupnění historických fondů NK, 

rozšiřování historického fondu NK, budování a správu příručních fondů oddělení, práce na 

národní retrospektivní bibliografii Knihopis, odbornou publikační a výstavní činnost a 

výzkum a vývoj v oblasti knižní kultury.10 První vedoucí tohoto oddělení byla Milada 

Paulová.11 Rozhodl jsem se, že tuto kapitolu pojmu nikoliv jako výčet událostí spojených 

s ORST, ale jako stručné medailonky osobností 20. století spojených s oddělením a 

spolupracujících s Emmou Urbánkovou. 

Milada Paulová (1891-1970) – narodila se v Loukově u Mnichova Hradiště. Po studiu na 

střední škole navštěvovala FFUK, kde studovala historii a zeměpis. Roku 1918 získala titul 

                                                           
5 MAREK, J., Historické fondy, s. 103. 
6 Národní knihovna ČR, Národní autority. 
7 7 MAREK, J., Historické fondy, s. 107 . 
8 8 MAREK, J., Historické fondy, s. 107. 
9 9 MAREK, J., Historické fondy, s. 107. 
10 PROCHÁZKOVÁ, Veronika. Činnost Oddělení rukopisů a starých tisků. In: nkp.cz [online]. 19.12.2013 [cit. 2017-10-16]. 

Dostupné z WWW: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-rukopisu-a-starych-tisku/cinnost 
11MAREK, J., Historické fondy, s. 107. 

https://retris.nkp.cz/
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-rukopisu-a-starych-tisku/cinnost
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PhDr.12 Do Národní knihovny nastoupila v roce 1919 a pracovala zde až do roku 1935.13 

Roku 1925 se habilitovala jako profesorka UK pro obor všeobecných dějin se zvláštním 

zřetelem k dějinám východní Evropy a Balkánského poloostrova. Byla první ženou, která 

dosáhla v tehdejší ČSR, v rámci škol s vyučovacím jazykem českým, titulu profesorky 

(1935). Po válce jmenována řádnou profesorkou dějin slovanských národů a byzantologie.14 

Byla autorkou prací o knihovně.15  

Flora Kleinschnitzová (1891-1946) – po studiu na střední škole v Uherském Brodě studovala 

na FFUK. Mezi obory jejího zájmu patřily zejména dějiny literatury české, slovenské a 

švédské a knihověda. Do dnešní NK nastoupila v roce 1919. Zde byla později zaměstnána 

v oddělení rukopisů a starých tisků, které posléze i vedla.16 Spolupracovala na Knihopisu a 

spolupracovala s Komisí pro Souborný katalog inkunábulí v Berlíně. „Vychovala svoji 

nástupkyni v oddělení rukopisů a starých tisků…“17 Spolupracovala s Emmou Urbánkovou, 

mimo jiné na výstavě Kulturní styky švédsko-československé.18 Rozvíjela spolupráci 

s švédskými knihovníky. Jako delegátka vyslána na kongres Mezinárodního svazu 

knihovnických spolků ve Švédsku. Přednášela na Univerzitě Karlově.19 Během války 

onemocněla a na následky nemoci zemřela. Byla autorkou řady odborných prací.20  

Anna Císařová-Kolářová (1887-1863) – na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studovala 

v letech 1908-1912 obor dějepis-zeměpis. Mezi léty 1910-1911 pracovala v Zemském archivu 

království Českého v Praze, zároveň byla první vysokoškolačkou v této instituci. Od roku 

1920 pracovala v Národní knihovně, později přešla do Oddělení rukopisů a starých tisků. 

Mezi léty 1920-1939 je zaměstnána v NK v pozici vrchní komisařka archivní a knihovní 

služby.21 Zde měla na starosti především retrospektivní doplňování fondu; dokumenty 

získávala převážně nákupy na aukcích.22 V tomto jí občas pomáhala Emma Urbánková.23 

Dále katalogizovala pro generální katalog staré jazykově české tisky a vypracovala přehled o 

vzácných klementinských tiscích.24 Mezi léty 1939-1945 byla nuceně odejita z Národní 

knihovny. Po válce se do knihovny vrátila a vykonávala zde od roku 1945 do roku 1951 post 

vrchní radové. I poté v knihovně nadále pracovala, ale již na kratší úvazky. Od roku 1945 také 

                                                           
12 ŠTEMBERKOVÁ, Marie. Ženy za univerzitními katedrami. Forum. Praha: rektorát Univerzity Karlovy, 1995, roč. 2, č. 2, 

s. 6. ISSN 1211-1724. 
13 URBÁNKOVÁ, Emma. Za paní profesorkou Miladou Paulovou. Zpravodaj SK ČSR. Praha: Státní knihovna ČSR, 1970, 

roč. 8, č. 2, s. 83. 
14 ŠTEMBERKOVÁ, M., Ženy za univerzitními katedrami, s. 6. 
15 PAULOVÁ, Milada. Z veřejné a universitní knihovny v Praze. In: Český časopis historický, 1919, roč. 25, s. 377-378. 
16 Zde záměrně uvádím pouze obecnou formulaci. Například na stránkách Městské knihovny Brumov-Bylnice se uvádí rok 

1920 (kde dni 28.10. 2017). U tohoto článku ovšem nejsou uvedeny zdroje. Po emailovém dotazu mi bylo sděleno, že zdroj, 

ve kterém bylo datum uvedeno už si paní knihovnice nepamatuje a odkázala mne na práci níže zmiňované Anny Kolářové. 

Tuto nejasnost snad vyvrátí plánovaná bakalářská práce, připravovaná na Ústavu informačních studií a knihovnictví.  
17 Emmu Urbánkovou. 
18 Národní a universitní knihovna (Praha, Česko). Výroční zpráva za rok 1936. Praha: Národní a universitní knihovna, 1937, 

s. 50. 
19 KOLÁŘOVÁ, Anna. Zemřela Flora Kleinschnitzová. Knihovna: časopis svazu českých knihovníků. Praha: Svaz českých 

knihovníků. 1947, roč. 2, č. 1, s. 1-3. 
20 KLEINSCHNITZOVÁ, Flora. Rukopisy svatováclavské v Národní a univerzitní knihovně. 1. vyd. Praha: Národní výbor 

pro oslavu svatováclavského tisíciletí, 1939. 39 s. [Zvláštní otisk ze Svatováclavského sborníku]. 
21 HOFFMANOVÁ, Jaroslava. Císařová Anna. In: Biografický slovník archivářů českých zemí. Libri: Praha, 2000, s. 115. 

ISBN 80-7277-023-3. 
22 MAREK, J., Historické fondy, s. 108. 
23 Veřejná a universitní knihovna (Praha, Česko). Výroční zpráva za rok 1934. Praha: Veřejná a universitní knihovna, 1935, 

s. 40. 
24 MAREK, J., Historické fondy, s. 108. 
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vyučovala na evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. Mezi hlavní obory jejího zájmu 

patřilo husitské období. Výběr z jejích děl nalezneme například v Biografickém slovníku 

archivářů českých zemí.25 

Karel Chyba (1918-1995) – po absolvování klasického gymnázia pokračoval ve studiu na 

FFUK v oborech historie, pomocné vědy historické a knihovnictví. Studoval u profesora 

Václava Vojtíška. Před válkou složil nižší knihovnickou zkoušku. Studia nedokončil 

vzhledem k uzavření vysokých škol v listopadu 1939. Za války byl zaměstnán v Archivu 

hlavního města Prahy, později v Českém zemském ústředí obcí, měst a okresů. Od roku 1942 

do skončení války roku byl 1945 totálně nasazen. Záhy po válce nastoupil do Národní 

knihovny a obnovil své studium na vysoké škole, které ale nikdy nedokončil.26 V rámci 

ORST měl na starosti provoz oddělení. Jeho nejvýznamnější prací je Slovník knihtiskařů 

v Československu od nejstarších dob do roku 1860.27 

František Horák (1911-1983) – žák Z. V Tobolky. Po absolvování univerzity v roce 1935 

pracoval spolu s ním na katalogizaci starých tisků v knihovnách pražských a 

mimopražských.28 V Národní knihovně pracoval od roku 1941 do roku 1953. Poté se stal 

ředitelem knihovny Československé akademie věd.29 Jeho hlavní zásluhy tkví v tom, že v roce 

1948, respektive v roce 1949, převzal redigování a vydávání bohemikální retrospektivní 

bibliografie Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století. Tu 

přebral po věhlasném V. Z. Tobolkovi. Osudy Knihopisu jsou s ním spojeny plně od roku 

1951. V roce 1967 se vrátil do Národní knihovny a nadále se zabýval problematikou 

Knihopisu a jeho dodatky a doplňky.30 Po jeho smrti se práce na tomto díle zcela ujala 

Bedřiška Wižďálková. S Emmou Urbánkovou a Bedřiškou Wižďálkovou spolupracoval na 

díle Pravidla jmenné katalogizace starých tisků, prvotisků a rukopisů.31 

Bedřiška Wižďálková (1926-2006) – po studiu na Městském dívčím reálném gymnáziu32 

studovala na FF UK, obor filosofie-historie. Závěr studia byl poznamenaný povinností jít učit 

do českého pohraničí. Od roku 1953 byla zaměstnankyní Státní knihovny společenských věd, 

kde se věnovala jmennému a věcnému popisu. V listopadu roku 1958 přešla v rámci Národní 

knihovny do ORST. Zde spolupracovala s Emmou Urbánkovou na zásadách tvorby 

katalogizačních záznamů staré tištěné produkce. Spolupracovala na dodatcích ke Knihopisu. 

Roku 1970 získává titul PhDr. v oboru knihověda. Spolupracovala intenzívně s Emmou 

                                                           
25 HOFFMANOVÁ, J., Císařová Anna, s. 115. 
26 FECHTNEROVÁ, Anna. Karel Chyba – „Byl, jaký byl“. In: Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků. Praha: 

Národní knihovna ČR, 1996, roč. 12, s. 7-10. ISBN 80-7050-248-7. 
27 CHYBA, Karel. Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. 1. vyd. Praha: Památník národního 

písemnictví, 1966. 521 s. 
28 URBÁNKOVÁ, Emma. Doc. dr. František Horák odešel… Zpravodaj Státní knihovny ČSR, 1983, roč. 21, č. 2, s. 48-49. 
29 František Horák In: Universum: všeobecná encyklopedie. Díl 3. F-H Praha: Odeon, 2000, s. 572. ISBN 80-207-1060-4. 

30 PUMPRLA, Václav. Místo Knihopisu v dějinách české a slovenské literatury. 12. ročník odborné konference 

„Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska“. In: Vědecká knihovna v Olomouci [online]. 

Olomouc, Vědecká knihovna v Olomouci, 2. 9. 2008. [cit.2017-10-17]. Dostupné z WWW: 

https://www.vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/12--rocnik-odborne-konference/clanek/misto-knihopisu-v-

dejinach-ceske-a-slovenske-literatury/ 
31 HORÁK, František, Emma URBÁNKOVÁ a Bedřiška WIŽĎÁLKOVÁ. Pravidla jmenné katalogizace starých tisků, 

prvotisků a rukopisů. 1. vyd. Praha: SPN, 1971. Edice Ústředního vědeckého metodického kabinetu knihovnictví 170 s. 
ARK: http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:f5e298e0-7f22-11e2-a455-005056827e52 
32 Stejně jako Emma Urbánková. 

https://www.vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/12--rocnik-odborne-konference/clanek/misto-knihopisu-v-dejinach-ceske-a-slovenske-literatury/
https://www.vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/12--rocnik-odborne-konference/clanek/misto-knihopisu-v-dejinach-ceske-a-slovenske-literatury/
http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:f5e298e0-7f22-11e2-a455-005056827e52
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Urbánkovou. Od devadesátých let je jedinou výkonnou redaktorkou Knihopisu.33 Z jejích děl 

ve spolupráci s Emmou Urbánkovou jmenujme například Pravidla jmenné katalogizace 

starých tisků34 nebo Bohemika Městské knihovny v Žitavě.35 

 

2.1.2 Současnost Oddělení rukopisu a starých tisků 
    

  Oddělení rukopisů a starých tisků je odborným oddělením Národní knihovny ČR. 

Nalezneme ho v 1. patře historické budovy Klementina, kde se nalézá i studovna. Mezi jeho 

hlavní činnosti patří doplňování, správa a zpřístupňování historického fondu NK. Dále 

zpracovává a rediguje národní retrospektivní bibliografii Knihopis, věnuje se výzkumu 

v oblasti knižní kultury, vydává osvědčení k vývozu kulturně cenných předmětů v oblasti 

knižní kultury apod.36 Historický fond tvoří dokumenty od počátku písemnictví do roku 1800 

a můžeme ho rozdělit na 4 části. Rukopisný fond tvoří zhruba 14 000 knihovních jednotek. 

Inkunábulí37 (prvotisků) se v historickém fondu knihovny nachází přes 4200. Nejrozsáhlejší 

sbírkou v rámci historických fondů spravovaných ORST jsou staré tisky, časově vymezené 

mezi léty 1501-1800. Těch je ve fondu přes 200 000. Primárně se tato sbírka rozšiřuje o 

jazykově české a bohemikální tisky. Ve fondu ovšem najdeme i tisky nebohemikálního 

charakteru. Specifický celek fondu tvoří 526 grafických jednolistů univerzitních jezuitských 

tezí z období baroka a sbírka kartografických prací.38 V současné době je vedoucí oddělení 

PhDr. Veronika Procházková.39  

                                                           
33 HEJNOVÁ, Miroslava. Dr. Bedřiška Wižďálková. In: Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků. Praha: 

Národní knihovna ČR, 2002, roč. 16, s. 5-7. ISBN 80-7050-401-3. 
34 Universum: všeobecná encyklopedie, s. 572. 
35 URBÁNKOVÁ, Emma a Bedřiška, WIŽĎÁLKOVÁ. Bohemika Městské knihovny v Žitavě ve fondu Státní knihovny ČSR 

– Universitní knihovny. 1. vyd. Praha: SPN, 1971. Edice Universitní knihovny, 130 s. ARK: 

http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:c92a8250-406f-11e2-b246-005056827e52 
36 PROCHÁZKOVÁ, Veronika. Činnost Oddělení rukopisů a starých tisků. In: Národní knihovna ČR. [online]. 19.12.2013 

[cit. 2017-10-16]. Dostupný z WWW: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-rukopisu-a-starych-

tisku/cinnost  
37 Knihy vytištěné do roku 1500. 
38 PROCHÁZKOVÁ, Veronika. Historické knižní fondy v Oddělení rukopisů a starých tisků. In: Národní knihovna ČR. 

[online]. 14.9.2013 [cit. 2017-10-16]. Dostupný z WWW: https://www.nkp.cz/sbirky/podle-typu-dokumentu/rukopisy-

inkunabule-a-stare-tisky/fond 
39 PROCHÁZKOVÁ, Veronika. Kontakty. In: Národní knihovna ČR. [online]. 7.6.2017 [cit. 2017-11-3]. Dostupný z WWW: 

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-rukopisu-a-starych-tisku/kontakty 

http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:c92a8250-406f-11e2-b246-005056827e52
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-rukopisu-a-starych-tisku/cinnost
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-rukopisu-a-starych-tisku/cinnost
https://www.nkp.cz/sbirky/podle-typu-dokumentu/rukopisy-inkunabule-a-stare-tisky/fond
https://www.nkp.cz/sbirky/podle-typu-dokumentu/rukopisy-inkunabule-a-stare-tisky/fond
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-rukopisu-a-starych-tisku/kontakty
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3 Životopis Emmy Urbánkové 
 

Dle křestního listu se Emma Urbánková narodila jako Emmanuela Urbánková 23. dubna roku 

1909 v okrese Louny v království Českém rodičům Dr. Rudolfu Urbánkovi a Zdeňce 

Urbánkové, roz. Scheinerové.40 Dr. Rudolf Urbánek (1877–1962) byl středoškolský, později 

vysokoškolský profesor. Po první světové válce byl jmenován řádným profesorem 

československých dějin na Masarykově univerzitě v Brně. Zde působil až do roku 1950. Mezi 

hlavní obory jeho zájmu patřilo období husitské a období vlády Jiřího z Poděbrad.41 Ještě 

v témže roce se rodina stěhuje do Prahy.42 V roce 1915 nastupuje do Cvičné školy pětitřídní 

při c. k. českém ústavu ku vzdělání učitelek v Praze, kterou úspěšně dokončila v roce 1920.43 

V dalším studiu pokračovala od roku 1920 na Městském reálném dívčím gymnáziu v Praze.  

To úspěšně dokončila v roce 1928,44 aby se v lednu následujícího roku stala řádným 

posluchačem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.45 Mezi její univerzitní profesory patřili 

mimo jiné Gustav Friedrich, Václav Tille, Z. V. Tobolka, Josef Pekař, Josef Šusta nebo její 

pozdější spolupracovnice Flora Kleinschnitzová.46 „Vliv otce, předního badatele na poli dějin 

českých dějin doby husitské a pohusitské, se ostatně projevil i volbou její disertační práce: Od 

pražské bouře (1483) k smlouvě Kutnohorské (1485).“47 Rukopis této práce je včleněn do 

souboru archiválií v rámci Archivu NK. Emma Urbánková byla prohlášena doktorkou 

filosofie 16. 6. 1933 ve Velké aule University Karlovy.48 Po završení studia se ještě po dobu 

tří semestrů (letní semestr 1935 – letní semestr 1936) účastnila semináře pomocných věd 

historických u profesora Václava Vlčka.49      

 Knihovnickou praxi absolvovala Emma Urbánková pod hlavičkou Knihovny 

Národního shromáždění ČSR, a to ve dvou termínech; jeden na konci roku 1929 a druhý na 

počátku roku následujícího. Tuto skutečnost musela doložit jako předpoklad pro složení 

knihovnických zkoušek. V rámci této praxe „prováděla prakticky hlavně katalogizaci knih 

pro abecední seznam jmenný a pro heslový katalog.“50 Nižší knihovnickou zkoušku posléze 

složila do rukou Zkušební komise knihovnických kurzů při FFUK s výsledkem velmi dobře.51 

Vyšší knihovnickou zkoušku složila téměř na den přesně v roce následujícím, opět velmi 

                                                           
40 Archiv Národní knihovny, Urbánková Emma, PhDr. [1909-1992], karton č. 1 – osobní dokumenty, 2. 9. 1915 v Lounech, 

Křestní list. 
41 ANK, Urbánková, karton č. 1 – zaměstnání v NUK, PhDr. Emanuela Urbánková, životopis 
42 BOLDAN, Kamil. In memoriam Dr. Emma Urbánková. Kamil Boldan. In: Studie o rukopisech. 1. vyd. Praha: Archiv 

Akademie věd České republiky 1995, s. 147-152. ISBN 80-238-1226-2. 
43 ANK, Urbánková, karton č. 1 – dokumenty související se školou a vzděláním, 15. 6. 1920 v Praze, Frekventační 

vysvědčení (Cvičná škola pětitřídní při státním ústavě ku vzdělání učitelek v Praze). 
44 ANK, Urbánková, karton č. 1 – dokumenty související se školou a vzděláním, 12. 6. 1928 v Praze, Vysvědčení dospělosti 

(Městské dívčí reálné gymnázium v Praze). 
45 ANK, Urbánková, karton č. 1 – dokumenty související se školou a vzděláním, 14. 1. 1929 v Praze, Imatrikulační list 

(Univerzita Karlova).  
46 ANK, Urbánková, karton č. 1 – dokumenty související se školou a vzděláním, Seznam přednášek, 31 s. 
47 BOLDAN, Kamil, s. 147 
48 ANK, Urbánková, karton č. 1 – dokumenty související se školou a vzděláním, Lístek, v němž zve na svou promoci. 
49 ANK, Urbánková, karton č. 1 – dokumenty související se školou a vzděláním, 18. 7. 1937 v Praze, Potvrzení profesora 

Vlčka. 
50 ANK, Urbánková, karton č. 1 – dokumenty související se školou a vzděláním, 16. 3. 1930 v Praze, Potvrzení o vykonané 

knihovnické praxi. 
51 ANK, Urbánková, karton č. 1 – dokumenty související se školou a vzděláním, 16. 6. 1930 v Praze, opis Vysvědčení o nižší 

knihovnické zkoušce. 
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dobře.52          

 Emma Urbánková byla mimo jiné členem Klubu československých turistů a členkou 

Československého Červeného kříže.53 V letech 1945-1948 byla členkou Československé 

strany národně socialistické.54        

 PhDr. Emma Urbánková byla přijata do dnešní Národní knihovny v roce 1933 jako 

petentka (volontérka) spolu s Miladou Jarolímkovou, a to výnosem Ministerstva školství a 

národní osvěty ze dne 7. 10. č. j. 104.257/33-IV/3. Tento výnos se týkal přijetí na jeden rok za 

účelem bezplatného výcviku v knihovní praxi, tedy bez nároku na honorář, a navíc s možností 

ukončení tohoto poměru ministerstvem školství kdykoliv. Do dnešní Národní knihovny 

nastoupila 16. října 1933.55 Dne 15. 5 1934 převzala místo po PhDr. Bohumíru Lifkovi, který 

odešel na lépe placenou pozici. Stala se tak de facto výpomocnou vědeckou silou56 

s měsíčním paušálem 500 Kč.57 V té době bylo její hlavní pracovní činností katalogizovat 

knihy z oboru slavistiky.58 Rovněž byla nápomocna při tzv. kolaci (porovnávání) nabízených 

tisků (zejména bohemikálního charakteru). Zde spolupracovala s Annou Císařovou,59 kterou 

zmiňuji výše. V roce 1935 se kromě běžných činností poprvé podílela na instalaci výstavy 

v rámci ORST.60Jednalo se o spolupráci s kolegy na výstavě Boettingerových ilustračních 

kreseb ze sbírky Ing. Josefa Koutného. V následujícím roce se zúčastnila  instalace výstavy 

Kulturní styky švédsko-československé, kde spolupracovala s Florou Kleinschnitzovou.61 

Přibyla jí také povinnost knihovnu a její fondy reprezentovat navenek, a to zejména tím, že 

byla pověřena vedením některých prohlídek knihovny pro spolky a školy.62 Na základě 

výnosu ministerstva školství a národní osvěty č. 143.645/37-IV/3. z 12. 11. 1937 se stala 

Emma Urbánková koncipistkou archivní a knihovní služby.63 Její roční příjem se zvýšil na 

15 600 Kč ročně.64 Participovala na přípravě výstavy o francouzském politikovi Louisi 

Barthouovi a o ilustrované francouzské knize 15. – 19. století65 a rovněž na výstavě Kutná 

hora v české kultuře a výstavě o technických a přírodních vědách v ČSR. Dále pak 

spolupracovala na výstavě Mozart a Praha.66 Nadále prováděla prohlídky pro spolky a 

školy.67 V roce 1938 se Emma Urbánková prezentovala výstavou českých biblí z majetku 

dnešní Národní knihovny, napsala rovněž průvodní informace o této výstavě.68 V době 

                                                           
52 ANK, Urbánková, karton č. 1 – dokumenty související se školou a vzděláním, 15. 6. 1931 v Praze, opis Vysvědčení o vyšší 

knihovnické zkoušce. 
53 ANK, Urbánková, karton č. 1, Čs. Červený kříž – členská legitimace, KČT – členský průkaz. 
54 ANK, Urbánková, životopis. 
55 Veřejná a universitní knihovna (Praha, Česko). Výroční zpráva za rok 1933. Praha: Veřejná a universitní knihovna, 1934, 

s. 4. 

56 Výroční zpráva za rok 1934, s. 1. 
57 ANK, Urbánková, karton č. 1 – zaměstnání v NUK, Služební výkaz, s. 2. 
58 Výroční zpráva za rok 1934, s. 8. 
59 Výroční zpráva za rok 1934, s. 40. 
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uzavření čítárny rukopisů mezi 20. zářím a 1. prosincem 1938 vzhledem k mobilizaci, byla 

provedena za účasti Emmy Urbánkové předběžná katalogizace souboru inkunábulí bývalé 

lobkovické knihovny. Tato již směřovala jako příprava pro katalog inkunábulí Národní a 

universitní knihovny, který měl být připraven v souladu se směrnicemi Gesamtkatalog der 

Wiegendrucke.69 Hned v roce 1939 spolupracovala s Florou Kleinschnitzovou na opětovném 

zkatalogizování prvotisků dnešní Národní knihovny podle zásad uvedeného německého 

katalogu.70 Účastnila se také přednášek o odborných otázkách knihovního provozu. Emma 

Urbánková měla např. na starost práce fotografické laboratoře.71 V témže roce ji byla také 

zvednuta služební roční odměna na 17 400 korun.72 V roce 1940 došlo k jejímu opětovnému 

povýšení. Stalo se tak na základě výnosu ministerstva školství č. j. 146.514/40 – III/2. Tímto 

výnosem ze dne 26. listopadu se stala komisařkou archivní a knihovní služby od 1. 11. 1940.73

 Nyní by bylo možná na místě stručně zmínit osud knihovny po okupaci 

Československa německými vojsky. K prvnímu lednu 1939 odešel do důchodu poslední 

předválečný ředitel knihovny Jan Emler. Na jeho místo nastoupil Jindřich Hrozný, bratr 

Bedřicha Hrozného, rozluštitele chetitského jazyka. Během neblahých událostí 17. 11 1939 

byla knihovna obsazena oddíly SS, načež byla uzavřena až do počátku roku 1940.74 „Funkce 

nového ředitele…sice zrušena nebyla, ale jako skutečný výkonný orgán vystupoval pouze 

komisař Heinz Zatschek dosazený sem z německé části Karlovy univerzity.“.75 V rámci 

rukopisného oddělení se v roce 1940 rozběhla řádná katalogizace a inventarizace dokumentů 

ze zrušených klášterů na území Čech.76 Tato inventarizace, která měla za úkol roztřídit 

konvoluty chronologicky dle provencience, byla uspíšena německou okupací. O tomto kroku 

se totiž uvažovalo od roku 1938 a odtržení pohraničí si vyžádalo vydání dokumentů, které 

provinčně patřily klášterům na území Sudet. Na zpracování se podílel zejména Rudolf 

Holinka.77 Emma Urbánková je nyní také vedena jako vedoucí fotografického oddělení.78 Od 

roku 1941 začínají být zprávy kusé, respektive od roku 1942 do roku 1944 se výroční zprávy 

v Archivu NK nenacházejí. Dle názoru vedoucí archivu PhDr. Hekrdlové buď nebyly vůbec 

vyhotoven, nebo byly úmyslně či neúmyslně zničeny, případně došlo k jejich ztrátě. Z této 

doby tedy nemohu použít jako zdroj výroční zprávy. Nicméně jsem zde užil služební 

dokumentace. Pokusil jsem se také prozkoumat příslušné roky v rámci nevyčleněných 

dokumentů. Snažil jsem se nalézt zejména zprávy o evakuaci knih z roku 1943. Knihy byly 

z důvodu bezpečnosti evakuovány z Prahy na různé hrady a zámky v rámci Čech. Tyto 

evakuace ovšem začaly už v roce 1939 za ředitele Jana Emlera. „Ještě před odchodem Jana 

Emlera z funkce ředitele se některé nenahraditelné jednotliviny rukopisného a tištěného fondu 

přemístily do klementinských sklepení a v roce 1943 vyvezeny mimo Prahu.“79 Na evakuaci se 

Emma Urbánková nepochybně podílela. Vzhledem k tomu, že valná většina dokumentů je 
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v němčině, nebyl jsem s ohledem na své znalosti schopen nalézt relevantní dokumenty. 

Podíváme-li se v této souvislosti do výroční zprávy z roku 1945, zde nalezneme, že knihy 

byly evakuovány na zámky Horažďovice, Zlatá Koruna a Pohled u Havlíčkova Brodu a na 

hrad Karlštejn.80 Na hrad Karlštejn byly evakuovány zejména vzácné svazky uchovávané 

dlouhodobě v trezorech knihovny. Svazky na Karlštejně svým rozsahem zabraly celou 

budovu purkrabství i kapli Svatého kříže.81        

 Vrátíme-li se k osobě Emmy Urbánkové v dokumentech vztahujících se k jejímu 

působení v rámci Národní knihovny, nalezneme, že byla v roce 1944, konkrétně od 1. března 

jmenována vrchní komisařkou archivní a knihovní služby.82 Nahradila tak Floru 

Kleinschnitzovou, která se potýkala s dlouhodobými zdravotními problémy. Rok 1945 se 

vyznačoval hlavně snahou Národní knihovny uvést fondy do předválečného stavu, zejména 

proto, jak již bylo výše zmíněno, že tisíce svazků Národní knihovny byly odvezeny na zámky 

a jiná místa mimo území hlavního města, případně byly evakuovány do přízemních prostor 

NK.83 Od roku 1946 je dr. Urbánková vedena již jako vrchní komisařka s funkcí vedoucí 

rukopisného oddělení.84 V této výroční zprávě podrobný popis činností ORST a jednotlivých 

pracovníků. Zde si dovolím citovat: „Dr. Emma Urbánková: obstarává celou expedici 

z tresorů, dozorčí službu v čítárně, informace, korespondenci; pro oddělení fotografické 

rovnala a určovala fotografie rukopisů a účtovala fotografie. Při tom ještě popsala některé 

svazky pro příruční knihovnu oddělení. Kromě čítárenské služby bylo nutno rovnati 

v tresorech po evakuaci, provádět návštěvníky knihovnou a zvláště stálou výstavkou rukopisů. 

Kromě povinných služeb odpoledních byla v roce 1946 celkem 47 odpolední v tresorech 

dobrovolně.“ 85 V tomto roce se také podílela na výstavách francouzských krásných knih, kde 

byly součástí výstavy rukopisy a prvotisky, dále instalovala výstavu zabývající se díly 

astronomů Tycha Brahe, Jana Keplera a Tadeáše Hájka z Hájku při příležitosti čtyřstého 

výročí narození Tychona Brahe. Dále pak následovala příležitostná výstavka česko-

anglických styků a výstavka italských rukopisů a tisků určená pro delegaci italského 

velvyslanectví. Další velmi důležitou oblastí, v níž se Emma Urbánková angažovala, byla 

spolupráce s institucemi zajišťujícími přípravu budoucích knihovníků. V této oblasti 

předávala své zkušenosti a poznatky, zejména při popisu prvotisků a rukopisů. Vedla také 

semináře historické a umělecko-historické. Dále pak v rámci oddělení probíhalo 

profotografovávání tuzemských iluminovaných rukopisů odbornou firmou pro edici 

Documenta Artis Bohemiae Phototypica. Souběžně s tím byla od léta 1946 také připravována 

edice Corpus codicum Bohemicorum medii aevi, která by měla býti vydávána ve spolupráci 

kodaňskou firmou.86          

 Zde na tomto místě bych se rád věnoval určitému rozporu, týkajícímu se samotného 

jmenování paní doktorky vrchní komisařkou archivní a knihovní služby. Osobně si myslím, 

že se jedná pouze o formální posloupnost v návaznosti na změnu poměrů v ČSR, nicméně 

považuji za vhodné to zmínit. Jak bylo v textu uvedeno, Emma Urbánková byla jmenována 
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vrchní komisařkou v roce 1944 na základě výnosu ministerstva školství.87 Ve výroční zprávě 

z roku 1946 je zde nadále vedena jako vrchní komisařka. Ovšem formálně se stala vrchní 

komisařkou až dekretem z č. j. B-39.862/47-I/3 ze dne 6. 3. 1947. Tento jmenoval jménem 

vlády ČSR Emmu Urbánkovou vrchní komisařkou, ovšem s účinností od 1. 5. 1942.

 V roce 1947 došlo ke změně názvu obsazené pracovní pozice (nyní konceptní síla 

pragmatikální).88 Na konci roku byl věnován ORST rukopis kroniky kostnického sněmu od 

Ulricha Richenthala z 15. století. Dále byl získán autograf 4. dílu Pelclovy České kroniky, 

který byl nalezen úředníkem sadového odboru hl. města Prahy, který jej nalezl při sběru 

starého papíru.89 Podle katalogizační karty, uložené v ORST Riechenthalův rukopis Emma 

Urbánková zpracovávala. Co se týče Pelclova autografu nevíme to jistě, ale je to vysoce 

pravděpodobné.          

 V době, kdy byl v knihovně silně omezen provoz kvůli nedostatku paliva k vytápění,90 

pracovala Emma Urbánková na popisu fotografií k již zmíněné edici Documenta Artis 

Bohemiae Phototypica. Zde se potýkala zejména s problémem, že fotografie z jednotlivých 

iluminovaných rukopisů byly odevzdány bez jakéhokoliv určení, bylo tedy třeba  přiřadit 

jednotlivé fotografie ke konkrétním dílům.91 Dále se věnovala úplnému soupisu pozůstalosti 

po německém spisovateli Adalbertu Stifterovi, který měl být použit jako základ pro jednání 

s vídeňskou univerzitou o výměně této pozůstalosti za bohemika.92 Zároveň se v lednu roku 

1947 stala tajemnicí při redakční radě edice Corpus codicum Bohemicorum medii aevi. Jako 

první svazek této edice měla vyjít Statuta Univerzity Karlovy.93 Co se týče výstav v rámci 

ORST, v tomto roce proběhla výstava Moskva v literatuře a grafice nebo výstavka českých 

hudebnin při příležitosti mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Také se účastnila 

přípravných jednání o výstavě věnované Cervantesovi,94 ze které ale nakonec sešlo. 95Emma 

Urbánková i nadále předávala zkušenosti novým knihovnickým pracovníkům.96 Na začátku 

roku 1948 Emma Urbánková připravovala pro Výtvarný odbor Umělecké Besedy průvodce 

po ORST; tento však nevyšel pro nedostatek papíru. V témže roce se bohužel nenaplnilo úsilí 

zejména z roku 1947 k vydání Statut Univerzity Karlovy v připravované edici Corpus 

codicum Bohemicorum medii aevi. Stalo se tak po neočekáváné smrti dánského nakladatele. 

Další plán, vydání faksimile Pasionálu abatyše Kunhuty v nakladatelství Vyšehrad se odložil 

na neurčito z důvodu nového uspořádání poměrů v tomto nakladatelství.97 V roce 1948 se 

ORST podílelo významnou měrou na výstavě Šest set let Universitní knihovny. K této výstavě 

vznikl i katalog, na kterém se významnou měrou podílela i Emma Urbánková.98 K této 

příležitosti bylo také připraveno ORST vydání faksimile nejstarších katalogů kolejních 

knihoven.99 Z roku 1949 máme k dispozici pouze velmi strohou výroční zprávu v rozsahu tří 
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listů. Jediné, na čem by s největší pravděpodobností mohlo participovat jak ORST, tak 

samotná Emma Urbánková, je výstavka zřejmě o díle Františka Faustina Procházky.100 

František Faustin Procházka byl katolický kněz, profesor klasických a orientálních jazyků, 

literární historik, vydavatel staročeských spisů a překladatel bible.  Žil v druhé polovině 18. 

století.101           

 V létech 1950 až 1958 nevycházela žádná souborná publikace102 o činnosti Národní 

knihovny. Na tuto činnost Národní knihovna rezignovala zřejmě proto, že, dle sdělení dr. 

Hekrdlové, zde existovala od roku 1948/1949 myšlenka zavést centralizovanou soustavu 

knihoven dle sovětského vzoru. Knihovny v očekávání takového kroku, dle sdělení dr. 

Hekrdlové, rezignovali na vydávání vlastních výročních zpráv, neboť se domnívali, že 

k chystanému sjednocení dojde v nejbližší době. Tato myšlenka, lépe řečeno požadavek se 

zrealizoval roku 1958. Toto sjednocení vycházelo ze směrnice Dobudovat jednotnou soustavu 

knihoven, kterou přijal II. celostátní sjezd čs. knihovníků v roce 1958. Sjednocením 

Universitní knihovny v Praze, Národní knihovny, Státní knihovny společenských věd, 

Slovanské knihovny, Státní lékařské knihovny a Akademické knihovny vznikla ústřední 

instituce, a to Státní knihovna ČSR. Zároveň byla ponechána jednotlivým knihovnám (pod 

hlavičkou Státní knihovny) role ústředních knihoven ve vymezených oborech. Např. Státní 

lékařská knihovna zastávala roli ústřední knihovny pro všechny obory lékařství; Universitní 

knihovna jako ústřední vědecká knihovna atd.103 Z tohoto důvodu je v životopise Emmy 

Urbánkové časová mezera.          

 Do oddělení rukopisů a starých tisků se vracíme v roce 1956. Probíhají zde rutinní 

činnosti zpracování a inventarizace rukopisů, zejména z klášterních sbírek. V lednu 

přednášela Emma Urbánková o nových přírůstcích rukopisů během posledních padesáti let. 

K této přednášce byla připojena i výstava rukopisů. Vedle stále výstavky rukopisů se v rámci 

ORST uskutečnila i výstava spisů Jana Amose Komenského. Ta se samozřejmě nekonala 

náhodou. Již v té době se oddělení připravovalo na výročí vydání Komenského spisu Opera 

didactica omnia.104 Rok 1957 se nesl hlavně v duchu třístého výročí vydání monumentálního 

díla Jana Amose Komenského Opera didactica omnia. V rámci tohoto výročí se vyskytl 

zvýšený zájem o Komenského spisy uložené v ORST a konala se celostátní výstava ve 

Valdštejnském paláci, kam ORST zapůjčilo některé tisky. Univerzitní knihovně byly k tomuto 

výročí darovány dva rukopisy díla Komenského. Zároveň bylo ORST pověřeno zpracovat a 

redigovat soupis děl Komenského v Československu. K tomuto účelu byla založena přípravná 

komise, jíž předsedala Emma Urbánková. Tento byl připraven do tisku roku 1958. V roce 

1958 se ORST podílelo mimo jiné na přípravě kulturní expozice na Světové výstavě EXPO 

1958 v Bruselu.105 V témže roce byly formálně navráceny z NDR knihy z exulantských 

knihoven v Žitavě. Jedná se především o 77 svazků bohemik, z větší části tištěných, které jsou 

spojeny s pobělohorskými exulanty. Jedná se o dokumenty z 15. až 18. století. Některé 

z těchto svazků jsou nevídaně zachovány. Například tzv. špalíčky, drobné modlitební knížky, 
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které bylo snadné ukrýt.106         

 V roce 1959 bylo dovršeno úsilí a Soupis děl J. A. Komenského byl vydán. Na 

konferenci v Berlíně se jednalo o pokračování ve vydávání Gesamtkatalog der Wiegendrucke. 

Toto jednání bylo impulsem k „revizi celého rukopisu prvotisků v ČSSR, uloženého 

v oddělení, a k přípravám k jeho vydání.“107 ORST se podílelo například na výstavě Dekretu 

Kutnohorského v Karolinu.108 V roce 1960 se kromě běžných činností můžeme zmínit snad 

jen o přírůstcích oddělení. ORST získalo vzácné vydání prvotisku Milionu Marca Pola z roku 

1477 a dále, co se rukopisů týče, dílo Konrada Waldhausera Postilla studentium.109. V roce 

1962 se Emma Urbánková pokusila v Ročence SK ČSR, v článku Několik poznámek k českým 

prvotiskům o soupis do té doby známých prvotisků z území Čech, Moravy a Slovenska. 

Dohromady tento soupis čítá 52 položek a nalezneme ho na konci celého článku.110 V roce 

1964 zveřejnila v Ročence Emma Urbánková článek věnovaný fondu a činnosti ORST. 

V tomto článku popsala počty svazků jednotlivých typů dokumentů a všemožné činnosti 

odborných pracovníků oddělení. Nadále zdůraznila spolupráci s komisí pro souborný katalog 

prvotisků GW. Rovněž zde vyjádřila přesvědčení, že nejpodstatnějším úkolem pro brzkou 

budoucnost je přenesení celého fondu na mikrofilmy. K tomuto přesvědčení ji vedly nejen 

otázky ochrany vzácných dokumentů, ale i snaha o zrychlení zapůjčení požadovaného 

dokumentu ve formě mikrofilmu a následné umožnění studia mikrofilmů i v domácím 

prostředí.111 V roce 1965 se intenzívně zamýšlí nad výročím českého knihtisku. Zde hovoří o 

potřebě vydat nový, kritický soupis prvotisků československého původu. Zároveň se vrací 

k otázce samotného výročí, přičemž zmiňuje rozpor mezi datací vydání Kroniky Trojánské a 

datací vzniku Statut Arnošta z Pardubic.112 V roce 1966 se konal pod záštitou SK 

ČSR Seminář o historických fondech. Na tomto semináři, který byl celostátním setkáním 

zaměstnanců vědeckých knihoven a byl prvním svého druhu, se diskutovalo o metodické 

pomoci univerzitní knihovny vytvořením jednotných pravidel pro katalogizaci starých tisků. 

Dále se skloňovaly otázky týkající se ochrany fondů i nedostatečné personální obsazení 

pracovišť, které se problematikou historických fondů zabývají.113 V ročence z roku 1967 

uveřejnila Emma Urbánková článek Na okraj studia českých prvotisků. V něm shrnula 

dosavadní bádání v oblasti problematiky datace prvního prvotisku českého původu. I na svém 

vlastním výzkumu ukázala, že nejstarším prvotiskem na našem území není s největší 

pravděpodobností všeobecně přijímaná Trojánská kronika, ale latinská Statuta Arnošta 

z Pardubic.114 Na konto tohoto článku nedošlo v roce 1968 k připravované výstavě oslavy 

pětiset let českého knihtisku a vydání chystaného sborníku k tomuto výročí bylo odsunuto. 
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Plán této výstavy byl tudíž změněn a rozšířen o vývoj knihy psané. Výsledkem toho byla 

výstava Z dějin české knihy115, ke které připravila Emma Urbánková spolu s Františkem 

Horákem katalog.116      Na jaře roku 1967 se ustavila vědecká 

rada Státní knihovny ČSR, složená z odborníků SK ČSR a dalších odborných pracovišť. Tato 

rada složená ze zástupců SK ČR, UK a ČSAV, v níž Emma Urbánková zastávala post 

tajemnice,117 měla za úkol vypracovat ediční plán nové edice faksimilií Cimelia Bohemica. 

Úkol byl přijímán s jistou skepsí, neboť snahy o edice faksimilií se zde objevovaly 

pravidelně. Ostatně výše v této práci se o některých zmiňuji. Tato edice měla být vydávána ve 

spolupráci SK ČSR a nakladatelstvím ČTK – Pragopress. V srpnu 1967 vychází první svazek 

této edice. Jednalo se o Dialexi Tadeáše Hájka z Hájku, která byla vydána u příležitosti 

mezinárodního astronomického kongresu. Záhy potom byl vydán sešit 16 listů reprodukcí 

grafických univerzitních tezí ze 17. a 18. stol. V roce 1968 byla v rámci této edice 

rozpracována 2 následující díla: obrazová Velislavova bible z poloviny 14. stol. a 

korunovační evangelistář z roku 1085, zhotovený ke korunovaci prvního českého krále 

Vratislava I.118          

 V roce 1968 uskutečnilo ORST výstavu iluminovaných rukopisů, a to při příležitosti 

mezinárodního sjezdu slavistů. Rukopisy domácího původu byly vybrány z vlastního fondu 

knihovny a byla zde zastoupena díla reprezentativní, jako například Pasionál abatyše 

Kunhuty, ale i lidové rukopisy z počátku 19. stol.119 V roce 1970 se v rámci edice Cimelia 

Bohemica podařilo dokončit Vyšehradský kodex i Velislavovu bibli. Dále se v této edici do 

roku 1970 podařilo vydat Thaumantias od Jana Marca Marci, Dvéře jazyků od J. A. 

Komenského, ruský překlad Ezopa, první vydání kroniky Trojánské a další díla.120 V roce 

1971 začíná vycházet sborník Miscellanea rukopisů a vzácných tisků. Tento sborník byl plně 

po obsahové stránce v gesci pracovníků ORST. Jeho vznik byl mimo jiné veden potřebou 

zajistit si dostatečný prostor pro publikace spojené s činností ORST, což rozsah a všeobecný 

charakter Ročenky SK ČSR neumožnoval.121 V sedmdesátých a zejména v osmdesátých 

letech se četnost příspěvků Emmy Urbánkové v odborných časopisech vydávaných SK ČR 

snižuje. Svůj podíl na tom měl i vysoký věk.     

 Vzhledem ke skutečnosti, že Emma Urbánková vykonávala funkci vedoucí ORST de 

iure od roku 1942 a pro povinnosti v rámci vedení oddělení se jí nedostávalo mnoho času na 

její vlastní vědecké práce, v sedmdesátých letech se objevuje potřeba připravit vhodného 

kandidáta, který převezme funkci vedoucího rukopisného oddělení. Tuto zmínku například 

najdeme v dokumentu z roku 1970, kde je doslova uvedeno: „Komise doporučuje, aby dr. 

Urbánková setrvala ve své funkci s tím, aby se snažila co nejvíce o zapracování vhodného 

nástupce, kterému by předala své bohaté zkušenosti.“122 V roce 1976 se v dokumentech 
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skloňuje jméno dr. Pokorného jako nejpravděpodobnějšího nástupce ve vedení oddělení.123 

Emma Urbánková požádala o rozvázání pracovního poměru k 31. 12 1979. Jako důvod uvedla 

nástup do starobního důchodu od 1. ledna následujícího roku.124 Tak se i stalo a 1. ledna byla 

funkce vedoucího oddělení řádně předána panu Pavlu R. Pokornému, jak je doloženo 

v předávacím protokolu ze dne 27. 6. 1980. Nicméně od května roku 1980 byla mezi Emmou 

Urbánkovou a SK ČSR uzavřena smlouva o pracovní činnosti, která víceméně odpovídala 

polovičnímu úvazku. V tomto období již velmi sporadicky přispívala do ročenek a jiných 

oborových časopisů a naplno se věnovala dílům věnovaným českému knihtisku a českým 

prvotiskům, která byla v podstatě vyvrcholením její celoživotní práce. Není asi bez 

zajímavosti zde zmínit, že až do přelomového roku 1989 měla u sebe základ osobní 

pozůstalosti Tomáše G. Masaryka. Emma Urbánková pracovala v knihovně až do posledních 

měsíců svého života.125          

 Paní doktorka získala za dobu svého působení v rámci dnešní Národní knihovny 

mnoho ocenění. Tato ocenění se buď vztahují k jejím životním jubileím (60,70, 80), nebo 

k její odborné činnosti. Například v roce 1979 jí byl udělen titul Zasloužilý pracovník kultury 

od tehdejšího ministra školství.126  
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4 Dílo Emmy Urbánkové 
Rozsah prací paní doktorky Urbánkové je úctyhodný. Ve sborníku pocta dr. Emmě 

Urbánkové, který byl vydaný v roce 1979 k sedmdesátým narozeninám dr. Urbánkové, 

nalezneme 15 stránek formátu A5, na kterých Jaroslav Kunc, knihovník, literární historik a 

publicista, shromáždil veškeré dosavadní práce Emmy Urbánkové. Tento soupis byl později 

rozšířen v roce 1993 v časopise Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. Vedle 

klasických monografií a příspěvků do monografií přispívala Emma Urbánková do odborných 

periodik i periodik určených pro širokou veřejnost. Psala recenze na práce svých kolegů, psala 

texty ke katalogům výstav, které spolupořádala atd. Těžiště těchto prací se samozřejmě točí 

okolo kodexů z fondu klementinské knihovny. Ať již rukopisných, tak pozdějších nejstarších 

tištěných. Vedle toho uveřejňovala i články, zejména v ročenkách SK ČSR, které se zabývaly 

i tématy spjatými s historií univerzitní knihovny a Klementina.127   

 V této závěrečné kapitole si kladu za cíl stručně popsat některá významná díla, na 

kterých se Emma Urbánková významnou měrou podílela, případně byla jejich výhradním 

tvůrcem. Při výběru děl jsem se řídil podle článku Kamila Boldana, který jsem zde již 

několikrát citoval. Dalším kritériem pro výběr dokumentů byla četnost recenzí dokumentů. 

V závěru se pokusím zhodnotit její význam a vliv na českou knihovědu. Zde budu vycházet 

z nabytých vědomostí, které jsem získal při zpracovávání své bakalářské práce i z pramenů. 

Pravidla jmenné katalogizace starých tisků, prvotisků a rukopisů – Tato příručka navazuje na 

druhé vydání Pravidel jmenného katalogu, které zpracoval Miroslav Nádvorník a kolektiv. 

Jedná se o příručku k popisu speciálních druhů dokumentů. Příručka byla vydána SPN v roce 

1971 na popud redakční rady Ústředního vědecko-metodického kabinetu knihovnictví v edici 

Státní knihovny ČSR. Kniha má 170 stran a je rozdělena na dvě části. V první části se věnují 

Bedřiška Wižďálková a František Horák pravidlům pro katalogizaci starých tisků. V druhé 

části se věnuje Emma Urbánková problematice katalogizace rukopisů a prvotisků. Vychází 

z praxe autorů a vytváří ucelený systém popisu.128  

Počátky českého knihtisku – Tato publikace vznikla jako katalog k výstavě českých prvotisků 

a vybraných starých tisků, která byla uspořádána v Klementinu v říjnu 1976. Popudem k 

výstavě bylo pětisté výročí vytištění nejstarší datované knihy u nás, tj. Statut Arnošta 

z Pardubic. Jedná se o drobnou 49stránkovou publikaci vydanou SK ČSR. Tento katalog není 

jen stručným informačním zdrojem se stručným popisem vystavovaných knih, jak je u 

katalogů výstav zvykem. Emma Urbánková zde představila úplný soupis tehdy známých 

jazykově českých i cizojazyčných tisků vytištěných na našem území do roku 1500 a částečně i 

po tomto roce. Dále zde nastínila vývoj tiskařské profese v druhé polovině 15. stol. na našem 

území a načrtla problémy, se kterými se tehdejší výzkum prvotisků potýkal. Porovnala 44 

českých prvotisků s 25 prvotisky moravskými z hledisek typografických, jazykových i 

obsahových.129 
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Soupis prvotisků českého původu – Tato monografie vyšla v roce 1986 a jejím nakladatelem 

byla SK ČSR. Jednalo se o knihu o 319 stranách, která byla jistým vyvrcholením a milníkem 

v oblasti studia českých prvotisků. Jedná se skutečně o počin mírně revoluční, protože 

zatímco mnoho badatelů, předcházejících Emmu Urbánkovou, například Z. V. Tobolka nebo 

Josef Dobrovský, se věnovalo pouze prvotiskům jazykově českým, v tomto soupise jsou 

uvedeny všechny prvotisky, které byly vytištěny na území vlastních Čech, včetně 

cizojazyčných. Zpracování soupisu se řídí podle zásad Gesamtkatalog der Wiegendrucke.130 

Dlužno podotknout, že dílo nebylo vydáno tiskem, nýbrž rozmnoženo, což má v důsledku 

negativní vliv na výsledný text kvůli výhradnímu používání latinky.131   

 Věnování knihy zní „Věnováno památce prvních kritických badatelů Josefa 

Dobrovského a Karla Rafaela Ungara“.132 Po předmluvě, kde autorka zmiňuje dosavadní 

historii v oblasti soupisu rukopisů, následuje samotný soupis. Soupis začíná tzv. nejstarší 

skupinou sedmi prvotisků, vytištěných v Plzni tiskařem Arnoštových Statut. Jednotlivé 

skupiny prvotisků jsou za sebou řazeny chronologicky a každá skupina zároveň reprezentuje 

jednu tiskařskou dílnu (tiskař Žaltáře, tiskař Pražské bible aj.), ve kterých byly jednotlivé 

prvotisky tištěny. Popis dokumentu obsahuje standardně název prvotisku, místo vydání, 

tiskaře, datum vydání, počet listů, počet řádků na jednom listu a poté podrobný popis 

samotného textu a provedené úpravy.133 Zde si dovolím citovat, dle mého názoru by byla 

parafráze velmi obtížná: „Důležitou součástí popisu každého prvotisku je knihovědná 

poznámka, ve které je uvedena nejen literatura týkající se prvotisku, ale i připomenuto, kdo 

první se o něm v literatuře zmínil. Nechybí ani varianty a chyby zachovalých tisků, přehled 

srovnávaných exemplářů i výtisků známých z literatury.134 Ještě bych rád zmínil, že v tomto 

soupise figuruje Trojánská kronika až jako čtvrtý nejstarší český prvotisk. Poté následují další 

tiskaři. Celkově je v soupise popsáno 44 inkunábulí pocházejících výhradně z území 

historických Čech. Tyto tisky, co se týče obsahové stránky, korespondují s vývojem tuzemské 

rukopisné produkce. Většina těchto tisků je v češtině, pouze pět jich je latinských. Světská 

tématika převažuje nad okruhem duchovním.135       

 Po samotném soupisu prvotisků následuje soupis takzvaných spurií. Jedná se o díla, u 

nichž se předpokládá, že byla vydána už v 15. století, ovšem nemáme dochovaný exemplář, 

nebo nebyl nalezen. Dále se jedná o tisky, jejichž exempláře jsou zachované z 16. století, i 

když jsou spojené s dobou před rokem 1500, zejména svou datací a vposled se jedná o díla, 

která se zachovala v rukopisné formě, ale o nichž nacházíme ve starší literatuře zmínky jako o 

možných tiscích.136 Tento soupis navazuje na soupis Z. V. Tobolky z roku 1910, kdy na závěr 

Českého slovníku bibliografického, jehož byl autorem, provedl seznam spurií. Soupis spurií je 

řazen chronologicky podle toho, k jakým rokům se díla přiřazují. Popis každého dokumentu je 

opět proveden velmi pečlivě. Informuje o prameni, ve kterém se poprvé objevila zmínka o 

konkrétním dokumentu, o pravděpodobném datu vzniku tisku a předběžném závěru o 
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existenci tisku.137Takto bylo popsáno 25 spurií. Za oddílem spurií se autorka věnuje tiskařům 

českých protisků. Zde jsou v popisu uvedeny informace, které máme o jednotlivých tiskařích, 

možná by proto bylo lepší užít termínu o tiskařských dílnách. V posledních dvou oddílech 

nalezneme chronologickou tabulku prvotisků vytištěných na celém území tehdejšího 

Československa, tj. Čechy, Morava, Slovensko a seznam 120 knihoven v Evropě a Americe, 

v nichž jsou uloženy jednotlivé prvotisky českého původu. Na závěr nesmějí chybět číselné 

konkordance a jmenný rejstřík.138 

Prameny a literatura k počátkům českého knihtisku – Vydání tohoto dvousvazkového díla je 

silně spojeno se Soupisem prvotisků českého původu. První svazek vyšel v roce 1984 a jeho 

nakladatelem byla SK ČSR. První svazek má 340 stran a věnuje se textům z 15.–18. století. 

Druhý svazek, který vyšel v roce 1986 péčí stejného nakladatele má stran 335 a jsou v něm 

obsaženy rejstříky a poznámky k prvnímu svazku.      

 První svazek tohoto díla přináší soubor 106 textů z období mezi 15. – 18. stoletím, 

„které přinášejí zprávy o prvotiscích českého původu, nebo obsahují soupisy bohemikálních 

inkunábulí.“139 Impulsem k vydání tohoto díla byla vzácnost a v některých případech i 

jedinečnost většiny spisů, ze kterých je možné čerpat zprávy o nejstarších dokladech knihtisku 

na našem území. Tyto dokumenty jsou svým množstvím omezeně přístupné a nachází se jen 

v největších knihovnách, což působí badatelům, působícím mimo přirozená centra, nemalé 

obtíže. V tomto dokumentu nalezneme texty odkazující na inkunábule v nezkráceném znění a 

je tudíž možné porovnat jak se některé údaje v čase měnily, ať již z důvodů neznalosti nebo 

byly přejímány ze starších textů bez provedení kritické analýzy.140 „Edice je uspořádána 

chronologicky a přináší úplné texty ze spisů od konce 15. Století do poloviny století 19. … 

Přesným rozhraním je soupis Václava Hanky, Bibliografie prvotiskův českých od 1468 až do 

léta 1526 vydaný roku 1853…“141 Po tomto datu jsou otištěny v regestových výtazích zprávy 

o nalezení dosud neznámých prvotisků až do roku 1970.142 Prvním zmiňovaným textem je 

tisk Václava Korandy mladšího Traktát o velebné a božské svátosti oltářní z roku 1493. 

Druhý svazek obsahuje poznámky k jednotlivým textům.143 

Knihtisk a kniha od husitství do Bílé hory – Tento sborník vyšel jako připomenutí pětistého 

výročí českého knihtisku čili 500 let od vytištění prvního prvotisku českého původu, Statut 

Arnoštových. Sborník byl vydán v nakladatelství Academia, tedy péčí ČSAV. Vědeckým 

redaktorem tohoto sborníku byl Dr. Josef Polišenský a pořadatelem sborníku byl Dr. František 

Šmahel. Sborník má celkem 282 stran a byl vydán v roce 1970.144 Na přípravě sborníku 

spolupracoval široký okruh znalců prvotisků a paleotypů. Tento sborník byl původně 

připravován jako oslava výročí pětiset let knihtisku k roku 1968. Mimo Emmy Urbánkové na 

sborníku spolupracovali například Vladislav Dokoupil se svým příspěvkem o neznámých 

brněnských prvotiscích, Mirjam Bohatcová nebo Ivan Hlaváček.   

 Emma Urbánková v tomto sborníku zpracovala odbornou stať věnovanou nejstarším 

                                                           
137 ŠINDELÁŘ, K., Soupis prvotisků českého původu, č. 3, s. 54. 
138 ŠINDELÁŘ, K., Soupis prvotisků českého původu, č. 3, s. 54. 
139 PEŠEK, Jiří. Prameny k prvotiskům českého původu. Český časopis historický. Roč. 93, č. 3. s. 534. ISSN 0862-6111. 
140 URBÁNKOVÁ, Emma. Prameny a literatura k počátkům českého knihtisku. 1. vyd.  Praha: SK ČSR, 1984. S. 5-6. Edice 

sektoru služeb a speciálních oddělení.   
141 URBÁNKOVÁ, Emma, Prameny a literatura k počátkům českého knihtisku, s. 6. 
142 PEŠEK, Jiří. Prameny k prvotiskům českého původu. Československý časopis historicky. Praha: Academia, 1986, roč. 34, 

č. 4, s. 602-603. ISSN 0045-6187. 
143 PEŠEK, J., Prameny k prvotiskům českého původu, Český časopis historický, s. 534. 
144 ŠMAHEL, František, ed. Knihtisk a kniha od husitství do Bílé hory. 1. Vyd. Praha: Academia, 1970. 257 s.  
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prvotiskům českého původu. Pracovala se skupinou tří latinských prvotisků, a to se 

Arnoštovými Statuty, Agendou a Misálem. Při použití typologické komparační metody 

vyslovila myšlenku, že všechny tři můžeme přisoudit jednomu tiskaři. Na základě podobnosti 

některých majuskul z Agendy s Trojánskou kronikou a Novým zákonem učinila autorka 

závěr, že i tyto prvotisky, stejně jako Dlabačův Nový zákon a neilustrovaný Pasionál /opět na 

základě podobnosti písma/, je možno celou tuto skupinu prvotisků spojit s knihtiskařskou 

dílnou v Plzni, která zde působila zhruba jedno desetiletí. Jak však paní doktorka ve svém 

článku upozorňuje, výsledky tohoto bádání jsou pouze hypotetické, protože písma vykazují 

drobné odchylky, i přes shodu řezu. Není proto vyloučené, že tisky pocházejí od více tiskařů. 

V závěru textu paní doktorka doporučuje, aby se studiu zvětšených fotografií věnovali i 

tiskařští odborníci.145          

 Bibliografie Emmy Urbánkové je zpracována z větší části Jaroslavem Kuncem ve 

sborníku Pocta Dr. Emmě Urbánkové. Dodatky k této bibliografii nalezneme ve sborníku 

Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků z roku 1993.  

                                                           
145 SPUNAR, Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé Hory. Československý časopis historicky. Praha: 

Academia, 1971, roč. 19, č. 4, s. 606-608. ISSN 0045-6187 
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5 Závěr 
 

Tato bakalářská práce se zabývala významnou knihovědkyní a kodikoložkou Emmou 

Urbánkovou. V práci jsem zpracoval stručnou historii Oddělení rukopisů dnešní Národní 

knihovny a historických fondů knihovny a zabýval jsem se profesním životopisem a dílem 

doktorky Urbánkové. Při zpracování jejího životopisu jsem vycházel zejména z nezařazené 

pozůstalosti paní doktorky a v rámci tohoto studia jsem například zjistil, že paní doktorka byla 

jmenována vedoucí ORST už v roce 1944, nikoliv až po válce, jak se uvádí v literatuře. Dále 

jsem do jedné práce zahrnul další, vesměs známá fakta. Kupříkladu skutečnost, že byla 

zastánkyní názoru, že nejstarší tisk na našem území není Kronika Trojánská, nýbrž Statuta 

Arnošta z Pardubic. Při studiu jejího díla jsem se zaměřil zejména na její stěžejní monografie, 

které byly výsledkem jejího celoživotního studia a které měla čas zpracovat až po odchodu 

z pozice vedoucího ORST. Celkově práce nepřináší mnoho nových poznatků, protože se 

nejedná o výzkumnou práci. Je spíše kompilátem dosud známých poznatků o této osobě a 

snahou tyto znalosti shrnout.         

 Emma Urbánková a její odborné působení na poli české knihovědy mělo nesporný 

význam pro tento vědní obor. Osobně bych tento fakt demonstroval na třech příkladech. 

 Jako první bych rád zmínil určitou časovou kontinuitu obsaženou v osobě doktorky 

Urbánkové. Jistě to není nějaká osobní zásluha, spíše štěstí. Emma Urbánková nastoupila do 

ORST v roce 1933 a pracovala na stejném pracovišti až do roku 1980, respektive až do roku 

1992. Prožila zde tak všechny významné historické události od třicátých let 20. století. Zde 

mám na mysli zejména německou okupaci, která znamenala pro fondy Národní knihovny 

citelný zásah, ať už se jednalo o evakuaci v rámci Klementina, nebo pozdější evakuaci 

vzácných fondů na jiná místa. Je nesporné, že se těchto evakuací Emma Urbánková účastnila 

a jako poválečná vedoucí ORST měla lví zásluhu na tom, že se knižní celky navrátily zpět do 

knihovny. Myslím, že tento fakt velmi trefně popsal Kamil Boldan ve svém článku In 

memoriam Emma Urbánková: „V pravý čas se dokázala ujmout řady ohrožených fondů a 

deponovat je v Klementinu. Je to především její zásluha, že za okupace nebyl kupř. 

rozchvácen soubor rukopisů tehdy Němci zabavené roudnické lobkovické knihovny, že po 

válce se na svá místa vrátily mnohé z porůznu zavlečených knih…“.146   

 Za druhé, pozornost, kterou věnovala odborné přípravě budoucích knihovníků. Někteří 

z nich dnes patří k tuzemské špičce v oboru. Dále tvorba ucelených pravidel pro katalogizaci 

prvotisků a rukopisů, kde zhodnotila svoje dosavadní zkušenosti a k problematice se postavila 

velmi citlivě. Její systém katalogizace je vhodně uzpůsoben k popisu velmi specifického 

druhu dokumentů. Více než nějaký pevný řád, jaký bychom našli v současných 

katalogizačních pravidlech, připomíná spíše soubor metodických pokynů.   

 Za třetí její vlastní odborná činnost. Pečlivé studium našich nejstarších tisků a odvaha 

překročit nekritickou, možná bych řekl i zčásti uměle živenou tezi o našem nejstarším 

prvotisku, kronice Trojánské a tuto tezi zpochybnit. Její příspěvek k této diskusi, respektive 

rozvíření této diskuse, která je dodnes předmětem sporů a zřejmě nikdy nebude spolehlivě 

ukončena, bych označil za svým způsobem ozdravný. Dalším významným pomníkem její 

práce je vydání Soupisu prvotisků českého původu. Toto dílo, jak již bylo výše zmíněno, 

pojímá soupis komplexněji, než soupisy předchozích badatelů, protože do soupisu zařazuje 

nejen tisky jazykově české, ale všechny tisky vytištěné na území Čech do roku 1500.  

                                                           
146 BOLDAN, K., In memoriam, s. 148. 
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Soupis vyobrazení 
 

Příloha č. 1 – Fotodokumentace pocházející z výstavy 100 let od výročí narození dr. 

Urbánkové. Materiál od dr. Kamila Boldana. 
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Příloha č. 1 - Fotodokumentace pocházející z výstavy 100 let od výročí narození dr. 

Urbánkové. 

 Obr. č. 1 - Z doby studií na Filozofické fakultě UK. Okolo 1930. (materiál pocházející ze 

soukromého archivu dr. Kamila 

Boldana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.2 - Za 2. světové války ve studovně odd. rukopisů a starých tisků. Vlevo knihovnice dr. 

Věra Jirkovská (1910- 2002), vzadu stojící dr. Blažena Rynešová (1900 – 1944). (materiál 

pocházející ze soukromého archivu dr. Kamila Boldana) 
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Obr. č. 3 - Při jednom 

z mnoha provázení 

stálou výstavkou 

z rukopisných cimélií 

v prostorách oddělení. 

Rok 1959. (materiál 

pocházející ze 

soukromého archivu 

dr. Kamila Boldana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 - S docentem 

Františkem Horákem 

(1911 – 1983), 

významným českým 

knihovědcem a 

redaktorem Knihopisu. 

V Plzni roku 1967, kde 

spolupořádali seminář ke 

katalogizaci starých tisků 

a inkunábulí. (materiál 

pocházející ze 

soukromého archivu dr. 

Kamila Boldana) 
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Obr. č. 5 – Z výletu. 

Okolo 1980. (materiál 

pocházející ze 

soukromého archivu dr. 

Kamila Boldana) 
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Obr. č. 6 - V době oslavy 70. narozenin. (materiál pocházející ze soukromého archivu dr. 

Kamila Boldana) 


