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3OiQRYDQp LQIRUPDþQt SDQHO\ -RVHI 0\VOLPtU /XGYtN
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OD +DYOtþND %RURYVNpKR Y PDMHWNX 1iURGQtKR PX]HD 'RWDFH]DKUQXODLSĜtVSČYHNQDGDOãtLQIRUPDþQtSDQHO\DWDNp
QDUHSUH]HQWDWLYQtFHOREDUHYQRXSXEOLNDFLRPLQXORVWLDVRXþDVQRVWL0DWLFHþHVNpNWHUiE\VHPČODGRVWDWNHþWHQiĜĤP
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3K'U3DYHO0XFKND
2EUD]RYp SĜtORK\ ± LQIRUPDþQt SDQHO\ SĜLSUDYHQp Y UiPFL
SURMHNWXýHãWtVSLVRYDWHOpYUHJLRQHFKý5YURFH
František Nepil 2OJD.XEHF]NRYi
.DUHO+DYOtþHN 0DJGDOpQD3RNRUQi
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František Nepil
* 10. 2. 1929 Hýskov

† 8. 9. 1995 Praha

No, mít tak ještě dvě hodiny na povídání, tak bych vás možná přesvědčil, co
vím: že nejenom Berounka, ale i křivoklátské lesy jsou jenom jedny, že člověk
by měl smeknout, když do nich vstupuje, tak jako smeká, když vstupuje
do Svatovítského chrámu či do svatební síně, už proto, že to vždy bývaly – a ne
náhodou – královské lesy.
(Ohlédnutí, 1998)
A tak jsem se skočil narodit do Hýskova…

František Nepil.
Foto Karel Kestner 1995.

Jak se dělá reportáž…

Prozaik, publicista, tvůrce knih pro děti František Nepil se narodil
Nepil ve svých reportážích, fejetonech, causeriích, sloupcích
v Hýskově u Berouna, v domě, kde žili jeho prarodiče. Strávil
a cestopisech navázal na Karla Čapka, blízko měl i k esejistice Jana
u nich jen první dny života, ale do Hýskova se trvale vracel.
Wericha či Miroslava Horníčka. Od roku 1972 se věnoval jen psaní,
S rodiči a starším bratrem žil nejprve ve Svatém Janu pod Skalou
které úzce korespondovalo s jeho rozhlasovou publicistikou: čtenář
(1929–32) a pak se přestěhoval na lesní samotu v údolí potoka
zůstává respektovaným a neustále zpřítomňovaným partnerem.
Výbrnice u Nižboru (1932–37). Toto místo se stalo osadou 5. oddílu
Po satirickém souboru Kde jsi chodil, Satane? (1966) a cestopisu Srpen
vodních skautů Praha, které vedl spisovatel Jaroslav Novák. Otec
s bejbinkou (1966), na nějž navázal Malým atlasem mého srdce (1991),
Františka Nepila zde byl správcem a jejich synové
se našel ve vyprávění o věcech, které i pro čtenáře
(František získal přezdívku Budulín) se stali členy
byly důvěrně známé a zdánlivě nestály za literární
oddílu podobně jako Jiří Stránský, Václav Vorlíček
zájem. Sděloval v něm vtipné, často překvapující, ale
či Radim Palouš.
vždy lidské postřehy o životě, jaký je. V nesvobodné
době našel svobodu v zaujetí životem předků,
Později se rodina usadila v Praze-Nuslích, kde Nepil
absolvoval měšťanskou školu. V Berouně nastoupil
venkovem (Střevíce z lýčí, 1982), chalupařením (Jak se
na Obchodní akademii (1943–44), ve studiu
dělá chalupa, 1968), v oslavě lidí a domova (Po Praze
pokračoval na OA v Praze-Karlíně a zde je ukončil
chodím, 1982, Kněžnin prsten, 1990). Humoristické
maturitou (1948). Již na konci čtyřicátých let začal
ladění jeho textů se nezbavovalo ani vážnějších
publikovat články a povídky v denním tisku.
zamyšlení. František Nepil vyprávěl s chutí lidových
vypravěčů, s jadrností, ale i s bohatou a nápaditě
V padesátých letech absolvoval vojenskou službu,
používanou slovní zásobou.
během níž se oženil (1951) se Zdeňkou Kočovou,
původem rovněž z Hýskova. Manželům Nepilovým
Já, pohádkář
se v roce 1952 narodila dcera Helena.
Úspěšně se Nepil věnoval psaní pro děti. Už prvotina
První zaměstnání našel František Nepil jako
Kola, strojky, nápady (1963) naznačila jeho typické
propagační referent Československých hotelů, poté
rysy: stylizaci do role vypravěče, práci s jazykem,
byl propagačním textařem reklamního podniku
dávku poznání a humoru. Po nonsensových
Merkur. Tato pozice byla příležitostí pro první
Pohádkách z pekelce (1967) objevil pohádku blízkou
kontakty s rozhlasem a s dvojicí vypravěčů takříkajíc
Jak se dělá chalupa,
folkloru i poetice Václava Čtvrtka (Makový mužíček,
téže krevní skupiny – Janem Werichem a Miroslavem
7. vydání, Knižní klub 2010.
1976, Polní žínka Evelínka, 1979). Popularitu si
Ilustrace Vladimír Renčín.
Horníčkem, pro které vytvářel desetiminutové
získal Nepilův psí vypravěč Baryk (Já, Baryk, 1977).
pořady propagující různé potraviny.
Fantazijní rovinu neopouštějí ani příběhy o dětech
A tak Vám přeji...
(např. Naschválníčci, 1981, Pět báječných strýčků,
1987). Podívánky (1981) nebo Lipová alej (1985)
Od roku 1961 Nepil spolupracoval s rozhlasem.
svědčí o žánrové pestrosti Nepilových knih pro
Krátce (1969–72) byl zaměstnán jako člen literární
děti, které měly vždy štěstí na skvělé ilustrátory.
redakce pro děti a mládež. Měl v péči pořad Dobrou
František Nepil psal pro děti se vzácným umem
noc, děti a přispíval do něj i autorsky. Po ukončení
mísit humorné a vážné, radosti a starosti, dětské
interní spolupráce zůstal posluchačům věrný,
a nedětské. V jeho textech se opakují motivy přírody,
především jako autor a interpret fejetonů pro Dobré
jitro stanice Praha (knižně např. Dobré a ještě lepší
pevných rodových a přátelských pout.
jitro, 1983). S laskavým náhledem a schopností
Situační a jazykovou komiku Nepil uplatnil
hledat zaujetí a jímavost v obyčejných věcech
ve scénářích pro Spejbla a Hurvínka. V cyklu
vzpomínal na dětství, líčil zážitky z cest, vyznával
k dopravní výchově Zlatá zebra (1978) spojil zábavu
se ze vztahu k jazyku, k historii, kultuře a jejím
s poučením. Zařadil se také k tvůrcům večerníčků
osobnostem.
(např. Domeček u tří koťátek, 1983, Já, Baryk, 2002).
Dále pro rozhlas vytvořil řadu scének, propagačních
František Nepil opustil tento svět na vrcholu tvůrčích
textů, literárně-hudebních pořadů pro děti,
sil. Zemřel náhle dne 8. září 1995 v Praze. Je pohřben
apokryfní hry Noc a skála (1978) a Oldřiška (1994).
ve Stradonicích u Nižboru, kam jezdili Nepilovi
Nepilova víc jak třicetiletá spolupráce s rozhlasem
Naschválníčci,
na chalupu.
byla korunována Cenou Československého rozhlasu
1. vydání, Albatros 1981.
Ilustrace
Miloslav
Jágr.
(1979).
Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D.

Srub v údolí potoka Výbrnice, kde pobýval F. Nepil s rodiči,
30. léta 20. století.

Lišky, dobrou noc,
4. vydání, Knižní klub 2014.
Ilustrace Věra Faltová.

František Nepil s manželkou Zdeňkou před svou chalupou.
Foto Jovan Dezort 1986.
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Karel Havlíček
Borovský *

31. října 1821
† 29. července 1856

Nekřesej do kaše,
křesej do troudu

a o lásce k vlasti
nekaž velbloudu

Karel Havlíček, rodák z Borové u Přibyslavi, podle níž se
již od mládí zval, je dodnes vnímán jako jedna
z nejvýraznějších postav české kultury, a dokonce
symbol českého novinářství. Jeho podnětnost se týká jak
„čítankově“ známých skladeb Král Lávra, Tyrolské elegie a Křest svatého Vladimíra, cestopisných
Obrazů z Rus a oblíbených epigramů, tak i jeho publicistických textů a kritik. Ty svěřoval
Pražským novinám, které redigoval v letech 1846 až 1848, a od dubna 1848 do ledna
1850 Národním novinám, u jejichž zrodu stál a jejichž podobu určoval. Naposledy působil
v Slovanu, který vydával od května 1850, po úředním zákazu Národních novin, v Kutné Hoře.
Mimořádnou cenu má také Havlíčkova korespondence.
Svým psaním, které napadalo starší idylický slavismus a formovalo moderní českou společnost,
si Karel Havlíček už ve čtyřicátých letech vysloužil útoky i obdiv. Později čelil mnoha úředním
zákrokům, které dokonce ústily v červenci 1851 ve vydání zákona, podle něhož mohl být
časopis po třech výstrahách zastaven. Sám se rozhodl, když mu byly rychle za sebou uděleny
dvě takové výstrahy, svůj Slovan zastavit 14. srpna 1851. Pro svou novinářskou činnost stál
Veduta lázní Šternberk od Karla Karrera
(1808–1862), první polovina 19. století.
i před porotními soudy a odcházel z nich jako vítěz; i z toho posledního v listopadu 1851.
Královská kanonie premonstrátů na Strahově.
Věděl ovšem, že toto vítězství mu může přinést fatální následky. Jeho obavy se naplnily. Hned
o měsíc později, v prosinci 1851, byl Havlíček konﬁnován
v Brixenu. Konﬁnace (příkaz pobývat na určeném místě) byla tvrdým trestem – marnil čas – daleko
od blízkých, daleko od práce, která mu byla smyslem života. Byl tu sledován na každém kroku, úřady
měly přehled i o jeho korespondenci a pochopitelně i o příležitostných návštěvách z domova. Pobyt mu
tu sice po jistý čas zpříjemňovala manželka a dcerka, ale trpkost z nečinnosti, bezmoc při průběžném
jednání o propuštění, beznaděj při pohledu do budoucna rozptýlit nemohly.
Návrat domů v květnu 1855 byl pro něj doslova šokem, zdrtila jej zpráva o nedávné smrti manželky
Julie (v dubnu), zklamalo jej, že se s ním bývalí přátelé báli stýkat, aby sami neupadli v podezření
před úřady (vzácnou výjimkou byli v Praze František
Palacký a Božena Němcová). Havlíček tedy pobýval pod
policejním dohledem v Německém Brodě. Pro každou
cestu do Prahy, kde žila jeho dcera Zdeňka, musel žádat
úřady o povolení. Jeho deziluzi prohlubovaly i postupující
zdravotní komplikace. Onemocněl totiž tuberkulózou,
stejnou nemocí, kterou trpěla i jeho žena. Právě potřeba
důkladného lékařského vyšetření byla důvodem k cestě
do Prahy v květnu 1856. Na základě této prohlídky bylo
Autograf satirické básně Tyrolské elegie,
jasné, že Havlíčkův zdravotní stav je povážlivý, tehdejší
které Karel Havlíček Borovský napsal
medicínou neléčitelný a že je jeho osud vlastně zpečetěn.
v době nuceného pobytu v Brixenu
Havlíček se měl jet nejdříve zotavit do Chuchle, později,
(rukopis byl dokončen v roce 1852).
Literární archiv PNP.
i na základě osobní zkušenosti Františka Palackého, bylo
rozhodnuto, aby odjel raději do Šternberku u Smečna,
do lázní, o které pečlivě dbal jejich vlastník hrabě Clam-Martinic.
Mnoho zpráv se o Havlíčkově zdejším pobytu nedochovalo, paradoxně jedním z pramenů
Havlíčkova kresba tužkou „Domek můj v Brixenu:
jsou policejní hlášení, protože podezření, že se Havlíček jen vymlouvá na zdravotní potíže,
Elephanterstöcke zvaný.“
Literární archiv PNP.
u úřadů přetrvávalo, a tak zkoumaly, čím se zde zabývá. A přitom ten tu zůstával hodně
osamělý. Kromě místních byl v kontaktu prostřednictvím dopisů pouze se svou rodinou a se
svými dávnými přáteli ze studií, s kněžími Františkem Josefem Řezáčem a zejména Františkem
Mudrou. Speciálně na jeho návštěvu se těšil a těšil se také na to, že s sebou přiveze nějakou
„dobrou buchtu“ ke kávě. Na tvůrčí činnost mu zde již nezbývalo sil, uvádí se, že jedním
z jeho posledních textů, právě ve Šternberku sepsaných, byl epigram, který se stal mottem
tohoto textu. Havlíček měl při pobytu zde doporučený přísný denní režim. V šest pil za chůze
vlažnou syrovátku, v osm dietně posnídal, kolem desáté pil zdejší lázeňský železitý pramen,
k obědu měl naordinovanou pouze masitou stravu, kterou směl zapít žejdlíkem piva. Po obědě
odpočíval, kolem páté posvačil obdobu toho, co snídal. Místo večeře pak pil sklenici čerstvě
nadojeného mléka, jehož kvalitu si velmi pochvaloval.
Havlíček do Šternberka přijel za chladného deštivého počasí a v návaznosti na to ještě s humorem
psal: „Je zima a deště, proto taky jsem se ještě ani kapku neuzdravil, jak ale nastanou hezké
časy, pak si dám záležet.“ Ale ani letní vedra mu nepřinesla úlevu, ba právě naopak. Ke všemu
jeho trápení se přidala ještě nespavost. Pro úlevu proto z Prahy dostal tablety morﬁa, aby je
Poslední náprsní tobolka
užíval vždy po jedné před spaním. Havlíček ovšem spolykal hned první večer všechny naráz.
Karla Havlíčka Borovského, užívaná jím v lázních
Upadl do dlouhotrvajícího spánku, z něhož se už vlastně k úplnému vědomí neprobral. Ze
Šternberk, kde se léčil těsně před smrtí,
od 22. 6. do 24. 7. 1856. Sloužila k uložení dvou
zdejších lázní jej odvezli 24. července 1856 do Prahy do domu jeho švagra Františka Jaroše.
doutníků a obsahuje i zápisník s Havlíčkovými
Tady, v dnešní Havlíčkově ulici, naproti Masarykovu nádraží zemřel 29. července. Jeho pohřeb
záznamy o jeho ﬁnanční hotovosti (poslední záznam
1. srpna na Olšany se stal v politicky stísněné atmosféře tzv. Bachova neoabsolutismu národní
z 10. července). Vyrobeno v Anglii z kovu, usně
a hedvábí, doplněn český lvíček z mosazi.
manifestací.
Národní muzeum.
Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Daguerrotypie Karla Havlíčka
Borovského od Josefa Krtičky
asi z let 1846–1847.
Literární archiv PNP.
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PAMÁTKY NA KARLA HAVLÍČKA VE SBÍRKÁCH NÁRODNÍHO MUZEA
A PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
PORTRÉTY
'DJXHUURW\SLH.DUOD+DYOtþND%RURYVNpKRSUDYGČSRGREQČRG-RVHID
.UWLþN\]OHW±Ä/HFFRVPDOtĜLY\YHGOLMHQRPVYČWORQHGRYHGOLWHćVHQDQČVYČWORUR]KQČYDORDVDPRVHGRPDOtĜVWYtGDOR³
/LWHUiUQtDUFKLY313IRQG.DUHO+DYOtþHN
)RWR-DQDâWXUVRYi

3RGREL]QD .DUOD +DYOtþND %RURYVNpKR RG 9LOpPD
*DEOHUD ± 
/LWHUiUQtDUFKLY313IRQG9LOpP*DEOHU
*DEOHURYDNUHVEDWXåNRXQDSRVOHGQtVWUDQČMHKR]iSLVQtNX)RWR-DQDâWXUVRYi
75

*UD¿FNê OLVW Ä3DPiWFH +DYOtþNRYČ³ 3RGOH NUHVE\
-RVHID 6FKHLZOD ±  U\O +\QHN /HFKOHLWQHU
±"  Y\GDO QDNODGDWHO ,JQiF /HRSROG .REHU WLVNO.$QGUpY3UD]HURNX2FHORU\WLQDQDSDStĜH
îPP.URPČ~VWĜHGQtSRGREL]Q\.DUOD+DYOtþND%RURYVNpKR]REUD]XMHOLVWYOHYRMHKRåHQX-XOLL
YSUDYR PDWNX -RVHIX D GROH GFHUNX =GHĖNX 3RUWUpW\
MVRXGRSOQČQ\SRKOHG\QD+DYOtþNĤYURGQêGĤPY%RURYpQDYHV%RURYRXQD%UL[HQDSĤYRGQtQiKUREHNPDQåHOĤ+DYOtþNRYêFKQDSUDåVNêFK2OãDQHFK1026ý'
LQYþ+)RWR-DQD.XĜtNRYi

76

.DUHO+DYOtþHNMDNR~VWĜHGQtRVREQRVWQDWDEOXÄýHFKRVORYDQãWt YêWHþQtNRYp 6NXSHQt VHGPp³ 3RGOH NUHVHE -RVHID 5XSHUWD
3ĜHFHFKWČOD ± OLWRJUDIRYDO5:HLEH]DKO "±" WLVNOL
5RKQ *UXQGY3HãWL Q\Qt%XGDSHãĢ .ĜtGRYiOLWRJUD¿H QD SDStĜH  î  PP 3RVOHGQt ]H VpULH VHGPL OLVWĤ ]DFK\FXMtFtFKYê]QDPQpRVREQRVWLþHVNêFKGČMLQRGVWĜHGRYČNXSR
WHKGHMãtÄVRXþDVQRVW³.QČ]ĜiGXVHUYLWĤDYHONêþHVNêYODVWHQHF
-53ĜHFHFKWČOXPtVWLO+DYOtþNRYXSRGREL]QXOHPRYDQRXYDYĜtQ\QDQHMþHVWQČMãtPtVWRWDEOD1026ý'LQYþ+
)RWR/XERPtU6UãHĖ

77

3DPČWQtPHGDLOHQDRGKDOHQtGHVN\QD+DYOtþNRYČURGQpPGRPČY%RURYpQH]QiPêDXWRUýHFK\5DåHQD]PČGLSUĤPČUPPVRþNHPQD]DYČãHQt6ODYQRVWQtRGKDOHQtSDPČWQtGHVN\GQHVUSQDVHVWDORYHONRXQiURGQtPDQLIHVWDFt
1026ý'LQYþ+)RWR/XERPtU6UãHĖ

9L]LWNRYiIRWRJUD¿HPHGDLORQX.DUOD+DYOtþND%RURYVNpKR
0HGDLORQ RG %RKXVODYD 6FKQLUFKD MH XPtVWČQ QD +DYOtþNRYČ KUREFH UHDOL]DFH DUFK -RVHI =tWHN Y URFH   QD 2OãDQVNêFK KĜELWRYHFK )RWRJUD¿H -DQD 7RPiãH ± 
]3UDK\QDNDUWRQRYpSRGORåFH¿UP\-7RPiãîPP
SRVOHGQtWĜHWLQDVWROHWt
$UFKLY10IRQG%RKXVODY'XãHNþ
)RWR0LOHQD%ČOLþRYi
78

3RUWUpW.DUOD+DYOtþND%RURYVNpKR3RGOHIRWRJUD¿H-DQD7RPiãH ± UHSURGXNXMtFtGDJXHUURW\SLLRG-RVHID.UWLþN\
DVL]OHW±NUHVOLO%HGĜLFK.ULHKXEHU ± DU\O9iFODY0iUD ± 3UDKD'ĜHYRU\WRWLãWČQê
YþDVRSLVH6YČWR]RUURþþtVV]HGQHNYČWQDLOXVWURYDOþOiQHNNWHUê]YDONHVODYQRVWLRGKDOHQtQRYpKR
+DYOtþNRYDQiKURENXQD2OãDQHFKGQHNYČWQD)RWR/XERPtU6UãHĖ
79

3RUWUpW-RVHID9RUOLFNpKR ± DMHKRPDQåHON\ 5RViOLH UR] 3RO]HURYp ±  8þLWHO
-9RUOLFNêSĤVRELOQDKODYQtãNROHY1ČPHFNpP%URGČYGREČNG\WDPYOHWHFK±FKRGLO.DUHO
+DYOtþHN 1H]QiPê DXWRU  6LOXHW\ Y\VWĜLåHQp
] SDStUX ]DVNOHQp Y UiPHþNX  î  FP 10
26ý' LQY þ +  )RWR /XGPLOD )LHGOHURYi
3RUWUpW SUHPRQVWUiWD 9tWD 9iFODYD 'DQtþND ±  SUHIHNWD
QČPHFNREURGVNpKRJ\PQi]LDYGREČNG\WDPVWXGRYDOYOHWHFK±
.DUHO+DYOtþHN$QWRQtQâSXOiN ±"SRU YêFKRGQt
ýHFK\ +UDGHF .UiORYp"   2OHMRPDOED QD SOiWQČ  î  FP
UiPîFP1026ý'LQYþ+)RWR5DGRYDQ
%RþHN

3RUWUpW +DYOtþNRY\ PDWN\ -RVHItQ\ UR] 'YRĜiNRYp ±  YL]LWNRYi IRWRJUD¿H RG -RVHID 0HQãtND ] 1ČPHFNpKR %URGX QD NDUWRQRYp
SRGORåFH YtGHĖVNp WLVNiUQ\ 75$33  0h1&+
îPPDVL]HOHWVWROHWt1026ý'
LQYþ+)RWR'DJPDU/DQGRYi
80

3RUWUpW+DYOtþNRY\GFHU\=GHĖN\ ± RG7HUH]LH&KUDPRVWRYp ± PDMLWHON\IRWRDWHOLpUXY3UD]HQD9iFODYVNpPQiP
þS ,, 9L]LWNRYi IRWRJUD¿H DVL ] U  SURGiYDQi SUDåVNêP
1iURGQtPNQLKNXSHFWYtP(3HWĜtNDîFP1026ý'LQY
þ+)RWR'DJPDU/DQGRYi

3RUWUpW GU 9LOpPD *DEOHUD ± 
SHGDJRJD QRYLQiĜH D SROLWLND +DYOtþNRYDVSROXSUDFRYQtNDDSĜtWHOH-DQ0DORFK
±  3UDKD  GDJXHUURW\SLH
YSRX]GĜHîîPP1026ý'LQY
þ+)RWR-DURVODY%iUWD
81

OSOBNÍ PŘEDMĚTY

âDFKRYp¿JXUN\DND]HWDQDãDFK\DGiPX]+DYOtþNRYDPDMHWNX+DYOtþHNKUiYDOãDFK\Y1ČPHFNpP%URGČVSĜtWHOHPäiNHP
SRVYpPQiYUDWX]%UL[HQX WHG\SRGXEQX -GHRSR]ĤVWDWN\]HGYRXKHUMHåRG-RVHI\0HQãtNRYpPDQåHON\VWDURVW\1ČPHFNpKR%URGX]tVNDODSĜHGVYRXVPUWt0DULHýHUYLQNRYi5LHJURYi ± -HMtPDQåHO9iFODYýHUYLQNDMHYČQRYDO
GR10U5R]PČU\ND]HW\îîFP1026ý'LQYþ+)RWR/XERPtU6UãHĖ
+DYOtþNRYD N\WDUD ] GRE POiGt ]KRWRYHQi $QWRQHP
0LWWHLVHP Y /LWRPČĜLFtFK NROHP U  XåtYDQi SR]GČMLL=GHĖNRX+DYOtþNRYRX&HONHPEČåQiOHYQiN\WDUD GOFPPD[ãFP VSĤYRGQtPLRNUDVQêPL
VWXKDPLVHVWDODYHOPLEU]\XFWtYDQRXSDPiWNRXDSURGČODODYHOPLSRKQXWpRVXG\0X]HXPML]tVNDORU
1026ý'LQYþ+)RWR/XERPtU6UãHĖ

3RVOHGQt QiSUVQt WREROND .DUOD +DYOtþND%RURYVNpKRXåtYDQiMtPYOi]QtFKâWHUQEHUNNGHVHOpþLOWČVQČSĜHG
VPUWtRGGR6ORXåLOD
N XORåHQt GYRX GRXWQtNĤ D REVDKXMH
L ]iSLVQtN V +DYOtþNRYêPL ]i]QDP\
RMHKR¿QDQþQtKRWRYRVWL SRVOHGQt]i]QDP ]    9\UREHQR Y $QJOLL
]NRYXXVQČDKHGYiEtGRSOQČQþHVNê OYtþHN ] PRVD]L UR]PČU\ SĜL ]DYĜHQtîFPWOFP10
26ý'LQYþ+
)RWR/XERPtU6UãHĖ
82

3DPiWHþQtSUDPtQHNYODVĤ+DYOtþNRY\åHQ\-XOLHUR]HQp6êNRURYp YH6YRMãLFtFK±Y3UD]H RGVWĜLåHQê
SUDYGČSRGREQČY]iSČWtSRMHMtVPUWL7XWRÄUHOLNYLL³]tVNDOR10SRUVSROXVGDOãtPLSDPiWNDPLQD.+%]HVEtUN\)UDQWLãND
-DQD=RXEND ± +DYOtþNRYDREGLYRYDWHOH9UE\O\YODV\DGMXVWRYiQ\QDNDUWRQSRGVNOtþNRîFP10
26ý'LQYþ+E)RWR/XERPtU6UãHĖ

3DPiWHþQtSUDPtQHNYODVĤ.DUOD+DYOtþND%RURYVNpKRRGVWĜLåHQêSUDYGČSRGREQČY]iSČWtSRMHKRVPUWL þHUYHQFH 
3DPiWNX]tVNDOR10VWHMQêP]SĤVREHPMDNRSUDPtQHNYODVĤ-XOLH+DYOtþNRYp9UE\O\YODV\DGMXVWRYiQ\QDNDUWRQSRG
VNOtþNRîFP1026ý'LQYþ+D)RWR/XERPtU6UãHĖ

9ODV\.DUOD+DYOtþND%RURYVNpKR
/LWHUiUQtDUFKLY313IRQG.DUHO+DYOtþHN
)RWR%ODQND.URSiþNRYi
83

6DPHWRYiY\ãtYDQiNDEHOND]URGLQ\.DUOD+DYOtþND%RURYVNpKR
/LWHUiUQtDUFKLY313IRQG.DUHO+DYOtþHN)RWR%ODQND.URSiþNRYi

9\ãtYDQpSRX]GUR SHQČåHQND ]SR]ĤVWDORVWL.DUOD
+DYOtþND%RURYVNpKR
/LWHUiUQtDUFKLY313IRQG.DUHO+DYOtþHN
)RWR%ODQND.URSiþNRYi

3HþHĢ.DUOD+DYOtþND%RURYVNpKR
/LWHUiUQtDUFKLY313IRQG.DUHO3HWU.KHLO
)RWR%ODQND.URSiþNRYi
84

.RãtþHNYSRGREČ~OX]SR]ĤVWDORVWL.DUOD+DYOtþND%RURYVNpKR
/LWHUiUQtDUFKLY313IRQG.DUHO+DYOtþHN)RWR%ODQND.URSiþNRYi

'êPND.DUOD+DYOtþND%RURYVNpKR
/LWHUiUQtDUFKLY313IRQG.DUHO+DYOtþHN
)RWR%ODQND.URSiþNRYi

ÒPUWQtR]QiPHQtDãiWHNNWHUêPE\ODSRVPUWL+DYOtþNRYLSRGYi]iQDEUDGD
/LWHUiUQtDUFKLY313IRQG.DUHO+DYOtþHN
)RWR%ODQND.URSiþNRYi

ÒPUWQt R]QiPHQt .DUOD +DYOtþND %RURYVNpKR Y\WLãWČQp Y QiNODGX  NV SUDåVNRX WLVNiUQRX %RKXPLOD +DDVH D V\QĤ
þHUYHQFH3DStUîFP]DVNOHQêUiPHþHNîFP-DN]D]QDPHQDOYHVYpPGHQtNXKLVWRULN-RVHI.DORXVHN
E\ONDåGêH[HPSOiĜSDUWHRFHĖRYiQMDNRY]iFQiUHOLNYLH7HQWRNXV]tVNDOSĜLSRKĜEX7RELiãäDOXGVWDURVWD+RĜRYLF3DUWH]GRELORGRPiFQRVWLMHKRSRWRPNĤDåGRUNG\VHGRVWDORGRPX]HMQtFKVEtUHNGtN\MHKRSUDYQXþFH%RåHQČ-DGUQtþNRYp10
26ý'LQYþ+)RWR/XERPtU6UãHĖ
85

6YtþND V þHUQêP ÀyUHP NWHURX QHVO SĜL +DYOtþNRYČ SRKĜEX
 VUSQD  GU $QWRQtQ )ULþ ±  SR]GČMãt ĜHGLWHO
]RRORJLFNêFKVEtUHN0X]HD.UiORYVWYtþHVNpKR'RVEtUHNMLYČQRYDOU%ČåQiYRVNRYiVYtFHPiGpONXFPDSUĤPČU
FP1026ý'LQYþ+)RWR2OJD7ODSiNRYi

.OtþHN RG GUXKRWQp UDNYH .DUOD +DYOtþND %RURYVNpKR
SRĜt]HQp SĜL XORåHQt MHKR RVWDWNĤ GR KUREX V QRYêP QiKURENHP QD 2OãDQVNêFK KĜELWRYHFK Y U  äHOH]Qê
SR]ODFHQê ]GREHQê StVPHQ\ DOID D RPHJD G  FP PD[
ãFP.OtþHNYODVWQLOMHGQDWHO6YDWRERUX9iFODY=HOHQê
± +DYOtþNĤYåLYRWRSLVHF5MHMGR0X]HD
GDURYDODMHKRGFHUD%RåHQDSURYGDQi$XJXVWLQRYi10
26ý'LQYþ+)RWR/XERPtU6UãHĖ

NÁBYTEK

6WROHN]GRPiFQRVWL.DUOD+DYOtþND%RURYVNpKRDVL]GUXKpþWYUWLQ\VWROHWt]PRĜHQpKRDOHãWČQpKRGXERYpKRGĜHYDYFPVGHVNRXîFP1026ý'LQYþ
+)RWR/XGPLOD)LHGOHURYi
86

'YČåLGOH]E\WXY.XWQp+RĜH NGH+DYOtþHNSREêYDOYOHWHFK±äLGOHVPtUQČRGOLãQêPLRSČUDGO\]GXERYpKRGĜHYDQDRSČUDGOHFKGêKRYDQpKRDVL]GUXKpþWYUWLQ\
 VWROHWt 9êãND  FP D  FP 10 26ý' LQY
þ+D+)RWR/XGPLOD)LHGOHURYi

3UDFRYQtVWĤO.DUOD+DYOtþND]SUDåVNpUHGDNFH1iURGQtFKQRYLQ ± 
.QLKRYQD10LQYþ1iE\WHN.+DYOtþHNGOFPYFPKOFP
%ČåQêSUDFRYQtVWĤOVRKUiGNRXVHãSUXãOHPL]HVPUNRYpKRGĜHYD]SUYQtSRORYLQ\VWROHWtE\OSUDYGČSRGREQČ
GĜtYH]FHODEH]]iPNĤDQiWČUXSR]GČMLE\ORSDWĜHQKQČGRþHUQRXEDUYRXQDKUD]HQRXÀiGUHPVLPLWDFtVYČWOêGXE
'RVEtUHN10SĜHãHOSRURFH]SR]ĤVWDORVWL)UDQWLãND-DQD=RXEND%\OQDSRVOHG\NRQ]HUYRYiQYURFH
)RWR3DYHO0XFKND

ÒPUWQtSRVWHO.DUOD+DYOtþND%RURYVNpKR]SUDåVNpKRE\WX+DYOtþNRYDãYDJUD)UDQW-DURãH þS,, DVL
]  þWYUWLQ\  VWROHWt ] GXERYpKR GĜHYD GO  FP Y  FP 3RVWHO ]tVNDOR 10 SR U  VSROX V GDOãtPL
SDPiWNDPL QD .+% ]H VEtUN\ )UDQWLãND -DQD =RXEND ±  +DYOtþNRYD REGLYRYDWHOH 10 26ý' LQY
þ+)RWR$OåEČWD.XPVWiWRYi
87

RUKOPISY A TISKY

.DUHO+DYOtþHN%RURYVNê±Ä'RPHNPĤMY%UL[HQX(OHSKDQWHUVW|FNH
]YDQê³
.UHVEDWXåNRX/LWHUiUQtDUFKLY313IRQG.DUHO+DYOtþHN
)RWR-DQDâWXUVRYi

.DUHO+DYOtþHN%RURYVNê±Ä1LFGURWRYDĢ"'DMWH
KRVSRGLQN\GDMWH³
3HURNUHVED ]ĜHMPČ ] OHW ± /LWHUiUQt
DUFKLY313IRQG.DUHO+DYOtþHN
)RWR-DQDâWXUVRYi

.DUHO+DYOtþHN%RURYVNê±.ĜHVWVYDWpKR9ODGLPtUD
$UFKLY10IRQG)UDQWLãHN/DGLVODY5LHJHUDUFKLYQtNXOWXUQtSDPiWNDþ
$XWRJUDIVDWLULFNpEiVQČ.ĜHVWVYDWpKR9ODGLPtUDQDSVDQê.DUOHP+DYOtþNHP%RURYVNêPYURFHYEUL[HQVNpPH[LOXVHGRFKRYDOY$UFKLYX1iURGQtKRPX]HDMDNRVRXþiVWRVREQtStVHPQpSR]ĤVWDORVWLYê]QDPQpKRSROLWLNDDYHĜHMQpKRþLQLWHOH)UDQWLãND
/DGLVODYD5LHJUD ± 9URFHE\OUHVWDXURYiQY1iURGQtPDUFKLYXOLVWĤ)RWR0LOHQD%ČOLþRYi
88

89

.DUHO+DYOtþHN%RURYVNê±7\UROVNpHOHJLH
/LWHUiUQtDUFKLY313IRQG.DUHO+DYOtþHN
$XWRJUDIVDWLULFNpEiVQČ7\UROVNpHOHJLHNWHUp.DUHO+DYOtþHN%RURYVNêQDSVDOYGREČNRQ¿QDFHY%UL[HQX UXNRSLVE\OGRNRQþHQYURFH OLVWĤ)RWR-DQDâWXUVRYi

90

%UL[HQ±IRWRJUD¿HGRPXYHNWHUpPåLO.DUHO+DYOtþHNRG-RVHID0DUFKD]GRE\NROHPURNX
/LWHUiUQtDUFKLY313IRQG.DUHO+DYOtþHN)RWR-DQDâWXUVRYi

.DUHO+DYOtþHN%RURYVNê±GRSLV3ĜHGVHGQLFWYXFNRNUHVQtKRVRXGXVERURYpKRY.XWQp+RĜH]HGQHVUSQD
$UFKLY10IRQG%RKXVODY'XãHNþ
.+DYOtþHNVLYGRSLVHVWČåXMHQDSRPDOpUR]KRGRYiQtVRXGĤYWLVNRYêFK]iOHåLWRVWHFKSURNWHUpQHSUiYHPþHOtåDOREiPOLVW\
)RWR0LOHQD%ČOLþRYi
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.DUHO+DYOtþHN%RURYVNê±GRSLVEUDWUX)UDQWLãNRYL]%UL[HQX]HGQHSURVLQFH $UFKLY10IRQG%RKXVODY'XãHNþ
.+DYOtþHNSRGUREQČLQIRUPXMHRNDåGRGHQQRVWLY%UL[HQXStãH]GHRVWUiYHQêFK9iQRFtFKVURGLQRXDSOiQXMHVYRMLEXGRXFQRVW
SRQiYUDWXGRýHFK1DNRQFLGRSLVXMHSĜtSLV-XOLH+DYOtþNRYpNWHUiWHKG\WUiYLODGQ\VPDQåHOHPDGFHURXY%UL[HQX=DFKRYDODVHWDNpREiONDGRSLVXVQHSRUXãHQRXSHþHWt.DUOD+DYOtþND%RURYVNpKROLVW\)RWR0LOHQD%ČOLþRYi
92

93

7LVNiUQD)UDQWLãND3URFKi]N\Y.XWQp+RĜHEĜH]QD
$UFKLY10IRQG%RKXVODY'XãHNþ
/LWRJUD¿H]Qi]RUĖXMHSURVWĜHGtWLVNiUQ\)UDQWLãND3URFKi]N\ ± Y.XWQp+RĜHNGHE\OWLãWČQ+DYOtþNĤY6ORYDQQHER
YURFHVRXERU+DYOtþNRYêFKþOiQNĤ]1iURGQtFKQRYLQSRGQi]YHP'XFK1iURGQtFKQRYLQ)RWR0LOHQD%ČOLþRYi

2EiONDSUYQtKRþtVOD+DYOtþNRYD6ORYDQD]HGQHNYČWQD
$UFKLY10IRQG%RKXVODY'XãHNþ
9.XWQp+RĜH.DUHO+DYOtþHN%RURYVNêY\GiYDO6ORYDQDRGNYČWQD
GRVUSQDNG\MHKRY\GiYiQt]REDY\SĜHG~ĜHGQtP]iND]HPGREURYROQČXNRQþLO9êEČUþOiQNĤ]H6ORYDQDSDNSĜLSUDYLONWLVNXSRGQi]YHP
(SLãWRO\ NXWQRKRUVNp Y URFH  X NXWQRKRUVNpKR WLVNDĜH )UDQWLãND 3URFKi]N\)RWR0LOHQD%ČOLþRYi
94

/LVW]SDPiWQtNX+RQRUDW\=DSRYp ± VHY]ND]HP.DUOD+DYOtþND%RURYVNpKR/YRYOHGQD
$UFKLY10IRQG%RKXVODY'XãHNþOLVW)RWR0LOHQD%ČOLþRYi

.DUHO+DYOtþHN%RURYVNê±YêSLVHN]FHVWRSLVX/XGRYLFDGH9DUWKHPD "± 
$UFKLY10IRQG%RKXVODY'XãHNþOLVW)RWR0LOHQD%ČOLþRYi
95

.DUHO+DYOtþHN%RURYVNê±GRSLV~ĜDGĤP]%UL[HQX]HGQHĜtMQD
$UFKLY10IRQG%RKXVODY'XãHNþ
.+DYOtþHNVHYGRSLVHVQDåtREKDMRYDWQDGþDVRYRVW.ĜWXVY9ODGLPtUDOLVW)RWR0LOHQD%ČOLþRYi
96

'HWDLOSRGSLVX.DUOD+DYOtþND%RURYVNpKRYNQL]H
7KH&DWHFKLVPRIWKHKLVWRU\RI(QJODQG
.QLKRYQD10VLJQ*SĜtYD]HNþ
)RWR0LFKDO.ODFHN

7LWXOQtVWUDQDNQLK\7KH&DWHFKLVPRIWKHKLVWRU\RI(QJODQGVSRGSLVHP.DUOD+DYOtþND%RURYVNpKR
.QLKRYQD10VLJQ*SĜtYD]HNþ)RWR0LFKDO.ODFHN

2EiOND þWYUWpKR þtVOD ýDVRSLVX ýHVNpKR PXVHXP
]URNXVSRGSLVHP.DUOD+DYOtþND%RURYVNpKR
.QLKRYQD10VLJQ2EUR]HQt(
)RWR0LFKDO.ODFHN

'HWDLOSRGSLVX.DUOD+DYOtþND%RURYVNpKRYNQL]H
9ČQHþHNXYLWWĜLFHWLOHWpSDPiWFHQDOH]HQt5XNRSLVX
NUDORGYRUVNpKRRG-DQDý%UGLþN\]URNX
.QLKRYQD10VLJQ2EUR]HQt&
)RWR0LFKDO.ODFHN
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7LWXOQt VWUDQD NQLK\
9ČQHþHNXYLWWĜLFHWLOHWp
SDPiWFH QDOH]HQt 5XNRSLVX NUDORGYRUVNpKR
RG -DQD ý %UGLþN\
]URNXVSRGSLVHP
.DUOD+DYOtþND%RURYVNpKR
.QLKRYQD10
VLJQ2EUR]HQt&
)RWR0LFKDO.ODFHN

7LWXOQtVWUDQDNQLK\6MOR]S\WþLOL)\VLNDRG-RVHID)UDQWLãND
6PHWDQ\]URNXVSRGSLVHP.DUOD+DYOtþND%RURYVNpKR.
.QLKRYQD10VLJQ2EUR]HQt()RWR0LFKDO.ODFHN

7LWXOQt VWUDQD WLVNX 6]WXND U\PRWZRUF]D 3RHPD ZH F]WHUHFK SLVQLDFK RG )UDQFLV]ND 'PRFKRZVNpKR ] URNX  V SRGSLVHP .DUOD +DYOtþND%RURYVNpKR.
.QLKRYQD 10 VLJQ 2EUR]HQt  (  SĜtYD]HN
)RWR0LFKDO.ODFHN
98

'REUR]GiQt0LORVODYD1RYRWQpKR]HGQHSURVLQFH
NWHUpSRWYU]XMHSUDYRVW+DYOtþNRYDSRGSLVXYWLVNX 6]WXND
U\PRWZRUF]D 3RHPD ZH F]WHUHFK SLVQLDFK RG )UDQFLV]ND
'PRFKRZVNpKR]URNX
.QLKRYQD10VLJQ2EUR]HQt(SĜtYD]HN
)RWR0LFKDO.ODFHN

