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MATERIÁLY
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(K čtyřicátému výročí úmrtí prof. PhDr. Ladislava Hosáka)
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Dokoupil, Lumír (Ed.): From the Correspondence between Ladislav Hosák and František 
Kutnar (On the Occassion of the 40th Death Anniversary of Prof. Ladislav Hosák)

The edition of correspondence comprises 11 letters of Prof. Hosák addressed to Doc. Kutnar 
from the years 1958–1969. It provides an interesting witness not only of the friendly rela-
tionship and scientific cooperation between the two university pedagogues, but also of the 
inner life and changes in the department of history of the Philosophical Faculty of Palacký 
University in Olomouc. The letters also depict the circumstances of the origin and begin-
nings of the homeland study periodical Krkonoše-Podkrkonoší. They provide an insight into 
the mentality of a university employee towards the end of his professional career in the dif-
ficult conditions of the 1960s.
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Ladislav Hosák (1898–1972) a František Kutnar (1903–1983) působili společně na 
historickém pracovišti Univerzity Palackého v Olomouci (od roku 1953 Vysoké školy 
pedagogické). V polovině 50. let odešel František Kutnar do Prahy, nadále však pokra-
čovala přátelská komunikace i vědecká spolupráce obou osobností. Dopisy Ladislava 
Hosáka jsou součástí Pozůstalosti Františka Kutnara, uložené v Archivu Národního mu-
zea v Praze (karton č. 2, inv. č. 149). Soubor zahrnuje celkem pět osobních dopisů z let 
1958–1969 a šest dopisů odeslaných pod hlavičkou Ústavu pro historickou vlastivědu Pa-
lackého univerzity v Olomouci, které pocházejí z roku 1962. Všechny dopisy jsou psány 
na stroji a opatřeny vlastnoručním podpisem odesilatele. Dopisy odeslané z Ústavu pro 
historickou vlastivědu zachovávají úřední rámec (v záhlaví hranaté razítko s textem Ústav 
pro historickou vlastivědu Palackého univerzity v Olomouci, Křížkovského 10, v závěru ku-
laté razítko se shodným textem bez označení ulice a čísla, uvádějí číslo jednací, dobové 
oslovení s uvedením titulů, jména a bydliště adresáta). K souboru je přiložen strojopis 
Návrhu na vydání II. svazku Vlastivědného sborníku Podkrkonoší s datací Brno 24. ledna 
1963 bez podpisu zhotovitele a úmrtní parte prof. Hosáka, zaslané Filozofickou fakultou 
UP a katedrou historie, s opraveným datem úmrtí ze 6. na 3. listopad 1972 a termínem 

* Editor korespondence byl v letech 1956–1958 pomocnou vědeckou silou tehdy doc. Ladislava Hosáka v Ústavu 
historické vlastivědy Vysoké školy pedagogické v Olomouci a v akademickém roce 1955–1956 členem studijní 
skupiny, jíž naposled v Olomouci doc. Kutnar přednášel české dějiny 1781–1948.
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Prof. PhDr. Ladislav Hosák  
(* 5. 6. 1898, † 3. 11. 1972).  

Foto osobní archiv doc. Josefa Bieberleho

Doc. PhDr. František Kutnar, DrSc. 
(* 7. 10. 1903, † 11. 9. 1983).  

Foto prof. Vladimír Wolf

Prof. Ladislav Hosák a prof. Dimitr Krandžalov se studenty 1. ročníku oboru český jazyk-dějepis 
před Svatováclavským dómem v Olomouci v roce 1955 (první zprava autor edice).  

Foto archiv autora edice

pohřbu 10. listopadu 1972. Dopisy poskytují zajímavé informace o vývoji a vnitřním 
životě olomoucké katedry historie od sklonku 50. až do přelomu 60. a 70. let minulého 
století včetně bezprostřední reakce na srpnovou okupaci v roce 1968. Podrobně zachy-
cují počátky vydávání vlastivědného periodika Krkonoše-Podkrkonoší a osvětlují úlohu 
osobností, které stály u jeho zrodu. Umožňují nahlédnout do mentality vysokoškolského 
pracovníka na konci životní kariéry ve složitých peripetiích 60. let.
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EDIcE
[1]

Brno 26/6 58

Milý příteli!

Dostal jsem k tomu nešťastnému jubileu (člověk si totiž uvědomuje, že vchází patrně do 
poslední desítky) mnoho gratulací, ale myslím, že nejkrásnější byla Tvá.1

Škoda, že Jsi nebyl ty dny v Olomouci; bylo to opravdu pěkné. Přijel i Charvát2 a Hánl3 
a z Bratislavy Goláň.4 Byli dva mrtví a dva polomrtví, jeden akademický dignitář bloudil 
do rána ulicemi Olomouce, nemoha najít domov, druhého se ujal Kristen5 a dovedl jej 
domů. Velmi veselé, asi toho druhu jako jsem kdysi s Žáčkem6 a s Polišenským7 ztropil 
výtržnost v Olomouci. Od katedry jsem dostal dar nad jiné vzácný, právě nalezenou mapu 
generálního štábu knížete Sáma. Přesně jsou tam označeny tabákové a kávovníkové plan-
táže, vinice, manufaktury klobásů, všechna místa, kde jsem někdy měl děvče, vynikající 
trattorie a špelunky v říši Sámově. Zkrátka na nic se nezapomnělo. Mapa bude ozdobou 
ústavu hist. vlastivědy a jistě se bude těšit pozornosti cizinců.

Vše by bylo pěkné, ale – vždyť to sám již také znáš – potřeboval bych nové nohy, nové 
oči a nějaké remedium proti zapomnětlivosti, kterou pomalu, ale jistě dostihuji Trapla.8

Opravdu je škoda, že náš kolektiv nezůstal pohromadě. Tehdy, když jsme seděli před 
soudnou stolicí pro Základy,9 to byla síla. Uvědomuji si, že tehdy sotva která katedra se 
nám mohla rovnat. Teď jsou v Olomouci jen trosky. Mnohé se ovšem změnilo, tehdy ty 
prudké boje, teď jsme s Krandžalovem10 největší přátelé a máme spolu jakýsi druh kondo-
minia. Je to v jádře zlatý člověk, kterému jsem z neznalosti jeho dobrého jádra trochu křiv-
dil. Snad nevíš, že lékaři u něho před 14 dny objevili velmi silnou cukrovku. Snad to dieta 
spraví, má silnou vůli. Musím říci, že v katedře máme nyní klid, mír a pohodu, až se to 
jiným nelíbí. Přes to vzpomínám na to, jak to kdysi bylo. Tehdy Olomouc něco znamenala.

Měl bych Ti napsat, co je v Olomouci nového. Do budoucna není nic jistého. Máme 
splynout od 1/9 s Palackého universitou,11 snad máme být filosofickou fakultou, ale také 

1 Dopis je odpovědí na Kutnarovo přání k Hosákovým šedesátinám (* 5. 6. 1898).
2 Jaroslav Charvát (1904–1988), PhDr., profesor obecných dějin na Vysoké škole pedagogické (dále VŠP) 
v Praze a po jejím zrušení v roce 1959 na Filozofické fakultě (dále FF) Univerzity Karlovy (dále UK).
3 Jiří Hánl (1914–1972), PhDr., pracovník VŠP v Praze, od roku 1959 FF UK.
4 Karol Goláň (1895–1961), PhDr., profesor novověkých dějin na Univerzitě Komenského v Bratislavě.
5 Zdeněk Kristen (1902–1967), PhDr., profesor pomocných věd historických na Univerzitě Palackého (dále 
UP) v Olomouci, v letech 1953–1959 pracovník VŠP v Olomouci.
6 Václav Žáček (1905–1985), PhDr., docent slovanských dějin a vědecký pracovník Slovanského ústavu, později 
Československo-sovětského institutu ČSAV v Praze, externě působil do poloviny 50. let na UP a VŠP v Olomouci.
7 Josef Polišenský (1915–2001), PhDr. DrSc., profesor obecných dějin UK, externě působil na UP a VŠP v Olo-
mouci do konce 50. let.
8 Miloslav Trapl (1899–1979), PhDr., profesor sociologie, později zaměření na novověké dějiny, působil na UP 
a VŠP v Olomouci do penzionování v roce 1959, od počátku 60. let na Pedagogickém institutu v Olomouci, od 
1964 Pedagogické fakultě (dále PdF) UP.
9 Základy – skriptum Základy studia dějepisu, připravené kolektivem L. Hosák, D. Krandžalov, Z. Kristen, 
F. Kut nar, J. Polišenský, M. Trapl, V. Žáček, vyšlo v SNP Praha v roce 1954.
10 Dimitrij Krandžalov (1907–1971), PhDr., profesor se zaměřením na dějiny východní Evropy, působil na UP 
a VŠP v Olomouci jako vedoucí katedry historie a akademický funkcionář.
11 Splynutí s Palackého univerzitou – od roku 1953 existovala v Olomouci VŠP, na jejíž Fakultu společenských 
věd byla přesunuta katedra historie. Kontinuitu UP zajišťovala jen Lékařská fakulta, v roce 1959 byla VŠP zru-
šena a obnoveny byly Filozofická a Přírodovědecká fakulta UP.
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se říká, že budeme vychovávat jen učitele pro II. stupeň. Ať je tomu jakkoliv, máme přece 
jenom lepší situaci než VŠP v Praze (útěk Klímův)12 i v Bratislavě. Tísnivý je nedostatek 
místa na kapitulním děkanství, ale je to zato pěkné. Navrátil,13 Holinková14 a Zapletal15 
nemají ještě jmenování, čeká se na výsledek prověrky (pokud vím, naší katedry se nedo-
tkne), ale je to trapné. Vypsali jsme konkurs na asistenturu, máme 5 žádostí (také Artur 
Sommer!).16 Moje jmenování padlo kdesi do koše, čekalo se patrně na mou šedesátku. 
Nyní se již toho vzdávám.

Ještě mnoho je nového, Janáček17 a Poldauf18 odcházejí do Prahy (nové oslabení), na 
rok zmizí západní filologie. Na historii máme v I. ročníku příštím rokem 15, z toho 5 vel-
kých historiků. Dálkové studium nám, zaplať pámbu, znenáhla, ale jistě mizí. Sem a tam 
se vyskytne nějaká legrace. Snad jsem Ti ani neříkal, byl v Olomouci nějaký profesor ma-
tematiky z florentinské university, seděli s M.19 do rána ve vinárně a k ránu si Talián vzpo-
mněl, že v Olomouci byl zavražděn Václav III., že to místo musí vidět. M. řekl: Tady to 
bylo! Talián smekl klobouk, pomodlil se za Václava III. a byl na výsost spokojen. Jenomže 
se to doneslo k rektorovi (ještě byl Bělič20), ten si M. zavolal na kobereček. M. se hájil, že 
přece bylo zbytečné chodit přes celé město, že to stejně nikdo neví, kde to vlastně bylo, 
hlavně že ten Talián myslí, že to viděl a že je spokojen.

Měl jsem jet na učitelské dny do Uh. Brodu, ale odřekl jsem, mám toho moc. 7. odjíž-
dím na Slovensko, vedu zájezd historiků z Gottwaldovského kraje po historii feudálního 
Slovenska. Těším se na to, je to již po třetí, co je vedu, posledně v západních a jižních 
Čechách. Pak chci do archivu do Janovic.

Patrně nevíš, jaká změna se stala v Janovicích. Spurný21 je sesazen (jde jako okresní ar-
chivář do Šumperku) a vedení převezme od 1. září Bartoš22 (to je ten, který vší silou chtěl 
se dostat k nám na místo Holinkové). Tedy změny veliké.

12 Arnošt Klíma (1916–2000), PhDr. DrSc., profesor českých a slovenských dějin, rektor VŠP v Praze, přešel na 
FF UK, z níž v roce 1970 musel odejít, pak působil na PdF UK.
13 Jan Navrátil (*1929), PhDr. CSc., v 50. letech tajemník katedry historie VŠP v Olomouci, později profesor 
obecných dějin a akademický funkcionář FF a UP.
14 Jiřina Holinková (1921–2005), PaedDr. CSc., docentka se zaměřením na didaktiku dějepisu a dějiny škol, 
dlouholetá členka katedry historie VŠP v Olomouci a FF UP.
15 Vladislav Zapletal (1930–1993), PhDr., v 50. letech asistent katedry historie VŠP v Olomouci, později docent 
FF UP.
16 Artur Sommer studoval na UP, v roce 1953 připravil doc. Kutnar posudek na jeho diplomovou práci Železář-
ství a merkantilistická politika v 2. pol. 18. stol. v Opavském Slezsku, později středoškolský prof. v Opavě a pra-
covník Slezské univerzity v Opavě (SU).
17 Karel Janáček (1906–1996), PhDr. DrSc., profesor klasické filologie UP a VŠP v Olomouci, pak FF UK.
18 Ivan Poldauf (1915–1984), PhDr., profesor anglického jazyka a děkan Fakulty společenských věd VŠP v Olo-
mouci, pak prof. UK.
19 M. – pravděpodobně Josef Metelka (1912–1979), RNDr., matematik, profesor VŠP v Olomouci, v 60. letech 
rektor UP.
20 Jaromír Bělič (1914–1977), PhDr., člen korespondent ČSAV, profesor českého jazyka, rektor VŠP v Olo-
mouci, později prof. UK. 
21 František Spurný (1927–2004), PhDr. CSc., archivář v Janovicích u Rýmařova do roku 1958, poté ředitel 
Okresního archivu v Šumperku, od 1976 historik Vlastivědného ústavu v Šumperku, po roku 1992 docent Filo-
zoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě.
22 Josef Bartoš (1931–2005), PhDr. DrSc., od roku 1958 vedoucí archivu v Janovicích, poté dlouholetý člen 
a vedoucí katedry historie a kabinetu regionálních dějin FF UP, akademický funkcionář FF UP.
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Neodpovídal jsem Ti dlouho proto, že jsem jezdil poslední týdny do Brna jen na neděli 
a nemohl jsem se podívat do archivu, abych zodpověděl Tvé dotazy. Teprve dnes jsem se 
k tomu dostal. Není toho mnoho, musilo by se jít do materiálu.

Především jsem zjistil, že ulice se jmenovala správně Seidenbeutelgasse. Bylo to pokra-
čování Jakubské ulice směrem k Veselé a ulice měla jen 5 čísel. Dnes ulice nemá jména; 
jsou tam svými boky dva ohromné domy, které mají vchody z České a z Veselé. Tam podle 
adresáře z r. 1806 na č. 213 (staré číslo 501) byl hospodský Franz Michl, nejbližší adresář 
z r. 1826 již tu hospodu neuvádí. Jméno hospody (jiná v ulici nebyla) jsem nenašel, ani 
německé, ani české. Leopold Mazur v pojednání K dějinám hostinských živností v Brně 
(spis 50. výročí Společenstva hostinských a kavárníků v Brně, Brno 1935) tu hospodu 
vůbec nezná.

Judengasse je nynější třída Osvobození (dříve Masarykova), od náměstí k nádraží. 
Objekty továrny Heinricha Schmala byly na Nové ulici 75 a v Červené ulici 26–28; ulice 
v těch místech sluje posud Schmalka. Fabrika Karla Goldhaira byla na Nové ulici v č. 37, 
50 a 51. Tabriku Gedonovu jsem nenašel. Karel Příza měl tovární objekty na Dolním Cejlu 
č. 4 (blízko divadla) a na Nových Sadech č. 88. Ostatně toho brzy nechal a stal se velko-
statkářem. Snad Tě bude zajímat, že Příza velmi držel palce českému národnímu obrození 
na Moravě, podobně jako Mundy (nemýlím-li se, ta rodina přišla ze Švýcar), který stál pod 
vlivem Dominika Kynského. O poloze Gedonovy továrny neví ani Dřímal,23 ani Chylík.24 
Měl jsem v ruce také plán Brna z r. 1842, ale z toho jsem nezmoudřel. Kdybys ještě něco 
potřeboval, napiš!

Srdečně Tě zdraví a děkuje
Hosák

[Dvojlist, rozměr 17,2 × 14,5 cm]

[2]

Milý příteli!  Brno 24. ledna 1963

Píšu narychlo. Právě jsem dostal zprávu, že – post tot discrimina rerum25 – byl nejen přijat 
nakladatelstvím náš Sborník Podkrkonoší, ale dostal jsem pokyn, abych podal návrh na 
II. díl alespoň v hrubých obrysech. I. díl obsáhl jen feudalismus, poněvadž většina článků 
z novější doby nebyla dodána. Proto jsme si také dovolili jeden Tvůj článek přeřadit do 
II. dílu (jinak to nešlo). Prosím o Tvůj dodatečný souhlas a připojuji prosbu, máš-li (či ně-
kdo z Tvých posluchačů) článek z té oblasti (obsah, který jsem podal jen v hrubých rysech 
a jen provizorní, jistě se něco neuskuteční a bude potřeba náhrady). Z období 1848–1918 
máme vlastně jen Tvůj příspěvek. Prvý svazek podle mého soudu dopadl dobře.

Snad víš, že v r. 1965 má naše fakulta splynout s brněnskou. Naši mají mnoho starostí. 
Mne26 se to ani tak netanguje, bude mi právě 67 let a v tom věku je těžké si zvykat na nové 
prostředí. V Olomouci jsem byl poslední dobou velmi spokojen.

23 Jaroslav Dřímal (1905–1975), doc. PhDr., archivář a historik města Brna.
24 Jindřich Chylík (1882–1961), dr., pracovník Obchodní a živnostenské komory v Plzni a Brně, hospodářský 
historik, autor prací o brněnském průmyslu.
25 Po tolika nehodách (Vergilius, epos Aeneis), za informaci děkuji Mgr. Richardu Psíkovi, PhD.
26 V rukopisu mně.
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Trampoty mám s Historickým místopisem.27 Měl jsem to jako rezortní výzkum, na-
psal jsem 1700 stránek a teď potíže s vydáním. Je prý to kláda, co s těmi feudály a vůbec. 
Však to znáš. Tak to bude pěkně ležet v šuplíku. Sice je návrh, abych z toho udělal výtah 
400 stran, s tím prý by se dalo něco dělat, ale to by byl kostlivec bez masa a tuku. Zrovna 
tak jsem – zdá se, pochodil – se Základy moravského místopisu 1200–1350, kde analy-
ticky a kriticky rozebírám prameny a polemizuji s názory. Mělo to přijít do Supplement 
Akt, ale povolují jen dvě čísla pro celou universitu a žadatelů na to je pět. A tak mi zůstávají 
pevné jen Moravská jména místní v ČSAV.

Pěkně jsme pochodili s kritikou poslední práce Ernsta Schwarze28 (psal jsem ji s Kran-
džalovem). To jsem si nemyslel, že česky psaná věc nadělá tolik rozruchu. Dostal jsem 
hlavně ze záp. Německa spoustu žádostí o separáty, Universitní nakladatelství Carl v No-
rimberku mi dokonce nabídlo, abych29 si vybral kteroukoliv historickou knihu, kterou vy-
dají, s podmínkou, že o ní30 budu referovat. Velký styk mám s Lipskem (Slovanský ústav 
a bývalý Kötschkův ústav).31 Škoda, že se mi to tak pěkně rozbíhá, když skoro odcházím.

Pokusil jsem se o bibliografii historických bibliografií střední Evropy (vyjde to v Trut-
novském sborníku, je to pro naše poměry charakteristické; psal jsem to do ČSPS,32 ale ne-
víme, co s ním bude, a bibliografie musí být vytištěna do sjezdu regionální historiografie, 
který bude v listopadu 1963 v Olomouci, tedy hora ruit).33 Sám jsem dělal Československo, 
Německo mi udělal doc. Czok34 z Lipska (ředitel býv. Kötschkova institutu), Rakousko 
dr. Paulhardt,35 ředitel knihovny Institutu für österreichische Geschichtsforschung, Pol-
sko dr. Urban, odb. asistent krakovské university. Jen Maďarsko, které měl dělat dobrý 
můj přítel Sinkovics István, profesor budapešťské36 university, zklamalo. Udělal to ale náš 
Zapletal37 se skutečně zapletalovskou důkladností, v Budapešti by to lepší neudělali.

Ještě mám38 jednu věc. S Dánem Dr. Tarnowskim (jeho pradědeček se přistěhoval do 
Dánska z Vyškova, psal se původně Trnavský) jsem se pustil do populárního vylíčení 

27 Trampoty s Historickým místopisem – kromě několika upravených sešitů se podařilo v roce 1967 vydat pouze 
Přehled historického místopisu Moravy a Slezska v období feudalismu do roku 1848 jako úvodní svazek Histo-
rického místopisu Moravy a Slezska v letech 1848–1960 (celkem 464 s.). Reprint I. vydání z roku 1938 vydalo 
nakladatelství Academia až v roce 2004 (1 144 s.).
28 Ernst Schwarz (1895–1983), filolog, působil před rokem 1945 na pražské německé univerzitě, po válce 
v NSR; autor toponomastických prací k sudetské oblasti. Naposled k jeho osobnosti viz KREUTER, T.: Slov-
ník sudetoněmeckých nářečí a jeho historie : K nálezu ztracené kartotéky ke slovníku sudetoněmeckých nářečí. 
Český časopis historický, 110, 2012, č. 2, s. 318–328.
29 V rukopisu aby.
30 V rukopisu ni.
31 Rudolf Kötzschke (1867–1949), prof., německý historik.
32 Časopis Společnosti přátel starožitností, po personálních změnách časopis vycházel s názvem Muzejní a vlas-
tivědná práce.
33 Sjezd regionální historiografie – konference o regionálních dějinách se uskutečnila na FF UP v Olomouci 
13.–15. listopadu 1963, viz O regionálních dějinách : Materiály z konference o regionálních dějinách, pořádané 
krajskou komisí pro regionální dějiny dělnického hnutí při severomoravském KV KSČ a katedrou historie Univer-
sity Palackého v Olomouci. Ostrava 1965.
34 Karl Czok (*1926), doc., později prof. univerzity v Lipsku, spolupracoval s některými českými historickými 
pracovišti.
35 Pravděpodobně Herbert Paulhart, pracovník Institutu für österreichische Geschichtsforschung.
36 V rukopisu budapeštské.
37 Viz pozn. 15.
38 V rukopisu má.
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česko-nordických styků, psal jsem to německy, on to již přeložil do dánštiny a chceme to 
dát do Nordisk Tidskrift (je to jakési nordické Věda a život). Sehnal jsem mnoho krásných 
fotografií z Památkového úřadu pro tuto věc. Tak jsem na to zvědav. Jsou tam zajímavosti 
jako, že švédský exkrál Gustav IV. byl pohřben na Veveří, že celou čtvrt pod Špilberkem 
včetně Besedního domu stavěl dánský stavitel Hansen39 , a mnoho jiného, u nás málo zná-
mého.

Zdraví Hosák

[List 30 × 21 cm, psán po obou stranách]

[3]
Milý příteli!  Olomouc 20. března 1963

Promiň, že odepisuji teprve dnes. Postihla mne hrozně chřipka, kterou jsem se snažil pře-
chodit. Musím se omluvit, že jsem se nemohl s Tebou v Brně setkat, byl jsem ty dny právě 
v Olomouci. Byl bych si s Tebou velmi rád porozprávěl. Jinak dokončuji „vylepšené“ (totiž 
vykuchané, mám rukopis 2000 stran, ale mám to zkrátit bezpodmínečně na 500) II. vyd. 
Historického místopisu Moravy období feudalismu a pomalu připravuji Moravská jména 
místní,40 má to být ve dvou svazcích po 600 stranách tisku jako Profous.41 Právě jsem do-
stal z redakce Nordisk Tidskrift, že mi otisknou článek o česko-nordických stycích v histo-
rii, vyšlo mi to na 25 stran a to jsem vynechal třicetiletou válku jako věc notoricky známou. 
Vítají článek, jsou prý tam věci, o kterých neměli ani tušení (hlavně ze středověku, kde 
jsem prošťáral všechno). Pěkně se vyvíjejí mé styky s Lipskem, s vídeňským institutem 
a s Maďary. Posílají mi hodně maďarských knih, kterým ovšem nerozumím, ale baví mne 
obrázky.

Se zdravím poněkud kulhám (hlavně srdce po chřipce), jakmile bude pokdy, dám se do 
nemocnice na generální opravu. Práce mne ještě baví, paměť ještě slouží, rád mám práci 
se studenty (mám teď dva aspiranty, oba naše býv. posluchače, Dokoupila42 a Trapla43), 
vytvořil jsem si pěkný speciální seminář s třemi posluchači, kteří znají (div!) latinu a něm-
činu, baví nás to všechny tak, že nesedíme dvě hodiny, ale 4–5, a to se ještě nechceme 
rozejít.44 Jenom z jednání s ouřady mám hrůzu, každou chvíli něco zviksnu (skoro již 
jako Trapl st.45) a jsou z toho nepříjemnosti. Za nic si nemohu pamatovat, které předpisy 
 

39 Theophil von Hansen (1813–1891), dánsko-rakouský stavitel, nobilitován ve Vídni.
40 Spolu s Rudolfem Šrámkem vydal publikaci Místní jména na Moravě a ve Slezsku (I. Praha 1970, posmrtně 
díl II. Praha 1980).
41 Antonín Profous (1878–1953), filolog, středoškolský profesor v Praze, autor čtyřsvazkového díla Místní 
jména v Čechách (Praha 1949–1960).
42 Lumír Dokoupil (*1935), PhDr. CSc., profesor českých a československých dějin se zaměřením na hospodář-
ské a sociální dějiny FF Ostravské univerzity (dále OU).
43 Miloš Trapl (*1935), PhDr. CSc., profesor československých dějin FF UP, spolu s Josefem Bartošem a Jindři-
chem Schulzem autor Historického místopisu Moravy a Slezska v letech 1848–1960.
44 O Hosákově práci se studenty viz WOLF, V.: Prof. dr. Ladislav Hosák, studentská vědecká činnost a Trutnov-
sko. In: Tulák minulostí : K sedmdesátinám univ. prof. dr. Ladislava Hosáka. Krkonoše-Podkrkonoší, Supplemen-
tum, 3. Trutnov 1968, s. 28–30; TÝŽ: Profesor Ladislav Hosák a mladá generace historiků šedesátých let. Acta 
Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, Historica 28, 1998, s. 137–139.
45 Viz pozn. 8.
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platí, které ne. Na katedře jsou ideální poměry, jaké sotva jinde na některé vysoké škole. 
Zasloužili se o to hlavně Bieberle46 a Bartoš,47 jsou to báječní chlapci (totiž z48 našeho 
hlediska, oni sami již táhnou silně na čtyřicítku). Škoda, že nám do toho vlítl ten nešťastný 
konflikt Macůrek-Krandžalov;49 mám obavy, aby z toho nebylo něco vážného. Jak se zdá, 
bude, protože Macůrkova odpověď v Sborníku FF v Brně (ještě nevyšel, ale četl jsem to 
v separátu) je prostě strašná a myslím žalovatelná!

Věc s Trutnovskem se dobře vyvíjí. Čekám tyto dny Vašíčka.50 Myslím, že je to vyhráno 
i do budoucna, když se za to51 postavil okresní výbor KSČ. I Vašíček i můj Wolf,52 který 
pomalu ale jistě roste v mého nástupce, jsou úžasně agilní (my bychom v tom chodit ne-
dovedli). Představ si, že Wolf se jakýmsi záhadným způsobem dostal do Krajského na-
kladatelství v Hradci, jednal s nimi mým jménem (dodatečně se omluvil, ale moc dobře 
to provedl) a aniž by se mnou dříve o tom mluvil, sjednal s nimi, že jim dodám na rok 
1965 rukopis o dějinách orebského a sirotčího bratrstva, což je mně ovšem velmi vítáno. 
Pak přijel velmi nejistě, že zase provedl „partyzánštinu“ atd. Zatím to vždy dobře dopadlo, 
i když to vypadalo jako hrozné dobrodružství. Jsem rád, že ho mám. Zakousl se do koloni-
zace na Hradecku, dělá to tak, jak já pro Moravu, dochází k pěkným výsledkům a doufám, 
že se jednou pustí do revize Šimáka.53

To by bylo asi všechno (zatím), co jsem Ti chtěl říci. Srdečně zdravím

Tvůj Hosák

[List 30 × 21 cm, psán po obou stranách]

[4]

Milý příteli!  Brno 15. 9. 68

Dostal jsem mnoho gratulací, ale žádná z nich se nevyrovná procítěností Tvé.54 Byl jsem 
velmi dojat. Události prožívám stejně těžce jako Ty. Díval jsem se na vývoj vždy skepticky, 

46 Josef Bieberle (*1929), PhDr. CSc., docent československých dějin FF UP, v 60. letech děkan FF UP, po roce 
1968 z politických důvodů z UP propuštěn.
47 Viz pozn. 22.
48 V rukopisu s.
49 Josef Macůrek (1901–1992), PhDr., člen korespondent ČSAV, profesor slovanských dějin Masarykovy uni-
verzity (tehdy UJEP) v Brně. Na počátku 60. let se vyostřila polemika s D. Krandžalovem v složité problematice 
valašské kolonizace, zejména původu valašského osídlení.
50 Zdeněk Vašíček (1933–2011), PhDr., ředitel Okresního vlastivědného muzea v Trutnově, filozof, historik 
a muzeolog, později signatář Charty 77, od roku 1981 do roku 1990 žil v Itálii, Německu, Velké Británii a Francii.
51 V rukopisu zato.
52 Vladimír Wolf (*1942), PhDr., v 60. letech pomocná vědecká síla v Hosákově Ústavu pro historickou vlasti-
vědu na UP, historik a archivář, po roku 1989 profesor československých dějin a akademický funkcionář Univer-
zity v Hradci Králové (dále UHK).
53 Josef Vítězslav Šimák (1870–1941), PhDr., profesor historické vlastivědy UK, autor práce Středověká koloni-
sace v zemích českých (Praha 1938).
54 Dopis je odpovědí na Kutnarovu gratulaci k Hosákovým sedmdesátinám, reaguje bezprostředně na srpnovou 
okupaci 1968.
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snažím se alespoň, abych nerušil optimismus jiných. Tentokrát je to fatální, nevidím vý-
chodiska. Ale je na tom tak celé lidstvo, jen – jak obyčejně – první facky platí nám. Mlu-
vím poslední dobou55 hodně s cizinci, všude tytéž obavy. Konečně, přijde-li k něčemu, Ra-
kousko nezachrání žádná neutralita.

Vzpomněl Jsi vhodně Palackého.56 Nabývám k němu stále větší úctu a obdiv. Poslední 
dobou jsem se musel zabývat trochu více jeho dílem, připravoval jsem pro symposion 
o vlivu Bočkových falz57 na Dějiny. Žasnu, co viděl a jak dovedl říci pravdu, i když to 
bolelo. A to bez obalu. Ovšem nabyl jsem také trochu kacířského názoru, že tam, kde 
šlo o věci zásadní, hájil určité věci neústupně, i když mám dojem, že někdy proti vnitř-
nímu svému přesvědčení (rozdíl názorů na Fragmenta Monseana a na ostatní Bočkovy 
padělky).

Při té sedmdesátce jsem tak trochu zpytoval svědomí. Vidím, že jsem měl manka v stu-
diu na zastrčeném gymnáziu,58 že jsem nemohl do Lipska ke Kötschkovi,59 pak naše za-
měření podle Ranka,60 že historik má být všude doma, konečně, že náš krásný tým, který 
se v Olomouci vytvořil, nakonec byl likvidován. Mohli jsme ještě leccos dohromady udělat. 
Těžce nesu odchod Kristenův,61 měl jsem v něm přítele, jakých je málo. Konečně těžce 
nesu, že sil již ubývá, když bych měl možnosti se uplatnit v zahraničních časopisech, když 
se dostávám k tématice, která je kulminační: Moravskoslezská místní jména (do půl roku 
ukončíme druhý svazek) a nyní s Fialou62 a Janáčkem63 Hrady, zámky a tvrze v českých 
zemích.64 Uskuteční-li se to, bude to ohromná věc. A vynořují se i další plány. Ale táhne 
již na osmdesátku…

Pěkný je teď život na katedře, pochybuji, že jinde je na historii takový soulad. Jen 
s Krandžalovem je určitý chlad od vydání poslední jeho knihy o Valaších,65 ale musím 
říci, že to katedru nenarušuje. Těší mne, že naši mladí navázali na moji vlastivědu (teď se 
tomu říká regionalismus, ale je to totéž) a že se jim věc opravdu daří. Konečně mne těší, 
že jsem pro každou ze svých početných zálib si vychoval specialistu: Schulz pro historický 

55 V rukopisu dobu.
56 František Palacký (1798–1876), tvůrce filozoficko-dějinné koncepce, autor díla Dějiny národu českého v Če-
chách a v Moravě (Praha 1848–1867).
57 Antonín Boček (1809–1847), moravský stavovský historiograf, editor díla Codex diplomaticus et epistolaris 
Moraviae (5 svazků, Olomouc 1836–1850), padělal listiny domněle z pozůstalosti osvícenského historika Mon-
sea (tzv. fragmenta Monseana).
58 Ladislav Hosák studoval na gymnáziu ve Strážnici, jako středoškolský profesor působil zprvu v Příboře 
a Břeclavi.
59 Viz pozn. 31.
60 Leopold von Ranke (1795–1866), německý historik, zakladatel německé historické školy usilující o objek-
tivní poznání minulosti s důsledným uplatněním metod historické kritiky.
61 Viz pozn. 5.
62 Zdeněk Fiala (1922–1975), PhDr. DrSc., profesor pomocných věd historických FF UK, autor prací o přemy-
slovských a předhusitských Čechách.
63 Josef Janáček (1925–1994), PhDr. DrSc., pracovník Historického ústavu ČSAV, pak Ústavu českosloven-
ských a světových dějin ČSAV, autor prací o hospodářské a sociální problematice předbělohorské doby.
64 Dílo Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku začalo vycházet v nakladatelství Svoboda s vel-
kým zpožděním od roku 1981, Fiala s Hosákem se vydání prvního svazku nedožili.
65 KRANDŽALOV, D.: Valaši na Moravě : Materiály, problémy, metody. Acta Universitatis Palackianae Olo-
mucensis, Facultas philosophica, Historica 5. Praha 1963. Kniha byla přijata velmi kriticky, viz např. recenzi 
Jaroslava Mezníka v Československém časopise historickém (12, 1964, s. 865–869).
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zeměpis,66  Wolf pro kolonizaci,67 Kalistová pro rytířské řády,68 Dokoupil pro husitství 
(zatím jej odvádí Myška do jiných sfér),69 Kouřil do církevních dějin,70 Musil pro dějiny 
feudálních sídel,71 Spurný pro hospodářské dějiny 16. století,72 Pokluda pro genealogii73 
a Holinková pro metodiku.74 Radost mám z aktivity Wolfovy a konečně se z mé iniciativy 
z archivu v Mikulově vytváří pěkné středisko pro spolupráci s rakouskými historiky. Po 
této stránce jsem spokojen.

Škoda, že se náš bývalý kolektiv rozešel, Olomouc by byla bývala v historii hodně silná. 
Vzpomínám na Vás na všechny, hlavně na Tebe, na pěkné večerní seance v krásném histo-
rickém prostředí kapitulního děkanství.

Doufám, že tento dopis Tě stihne v zdraví a v pohodě (ovšem, odmyslíme-li si vše, co 
nás tíží) a že zdravotní stav Tvých milých je opět v pořádku.

Těším se na shledanou a zdravím
Hosák

[Dvojlist o rozměru 21 × 15,5 cm, tři strany textu]

[5]
Milý příteli!  Brno 26. V. 69

Do Prahy jsem nejel, den před schůzí jsem dostal z nakladatelství telegram, že se schůze 
nekoná pro onemocnění Zdeňka Fialy.75 Nemohl jsem Ti to oznámit a myslil jsem, že se 
sejdeme v Olomouci. Je toho stejně asi jako u Tebe, mnohé koliduje, jiné se odkládá, inu 
zmatek. Tento týden: úterý celý den zkoušky, středa: dopoledne jiné zkoušky, odpoledne 
kandidátská obhajoba, čtvrtek: dvě rigorosa, odpoledne dvě habilitace (Lehár76 a jeden 
Slovák, ten to projel na celé čáře, takové nesmysly jsem dlouho neslyšel, z pedagogické 
fakulty z Nitry), večer akademické volby, Hrbkovci77 to projeli na celé čáře, všude tak po-

66 Jindřich Schulz (*1940), PhDr. CSc., docent československých dějin a akademický funkcionář FF UP, v 60. le-
tech byl Hosákovým aspirantem.
67 Viz pozn. 52.
68 Jitka Kalistová, provdána Balatková (*1942), PhDr., archivářka olomoucké pobočky Zemského archivu 
v Opavě.
69 Milan Myška (*1933), PhDr. DrSc. dr. h. c., profesor československých dějin FF OU, v 60. letech proděkan 
PdF v Ostravě, rozvinul týmový výzkum ostravské průmyslové oblasti v 19. století, v němž L. Dokoupil byl orien-
tován ke studiu vývoje obyvatelstva.
70 Miloš Kouřil (*1932), PhDr., dlouholetý archivář, po roce 1989 docent československých dějin FF UP.
71 František Musil (*1939), PhDr. CSc., profesor československých dějin UHK, zaměřen na kastelologii.
72 Viz pozn. 21.
73 Zdeněk Pokluda (*1946), PhDr., historik, archivář, ředitel Státního okresního archivu Zlín.
74 Viz pozn. 14.
75 Viz pozn. 62. V rukopisu Zdenka.
76 Bohumil Lehár, PhDr. CSc., pracovník Historického ústavu ČSAV, po roce 1968 propuštěn.
77 Normalizační skupina profesora Lékařské fakulty UP Jaromíra Hrbka (1914–1992), v letech 1969–1971 mi-
nistra školství.
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měr 62 proti šesti (ty z medicinské fakulty + Lón,78 který by byl rád rektorem nebo aspoň 
děkanem).

Do Kroměříže nejedu. Kdy budu v Praze, určitě nevím, snad na konci června. Je toho 
teď na konci roku příliš mnoho, nestačím vše zvládnout.

Katedra již není to, co byla, chybí starý tým (vzpomínám, jaká to byla síla), chybí Kris-
ten, který to vydržel nejdéle. Je pravda, že katedra je jednotná jako nebývala (jen Krandža-
lov se drží stranou, ale nedělá potíže). Mně jsou ti čtyřicátníci a padesátníci mladíci, mají 
ke mně přílišnou úctu, zkrátka nemám tu partnera. Cítím, že tu jednou dojde k výbuchu 
(snad příčinu zavdá nový vysokoškolský zákon); katedra je personálně přetížena a téměř 
všichni jsou na dobu od 1918. To je neudržitelné a k tomu se hlásí noví lidé. Marně do-
mlouvám mladým, aby se konečně habilitovali (v poslední době učinil tak Bartoš, je velmi 
šikovný a bude vědeckým proděkanem). Zkrátka mnoho zajíců, málo kapusty. Pak dojde 
k boji kdo s koho. Z mladých (tj. čtyřicátníků až padesátníků) jsou habilitováni Bieberle, 
Navrátil, Horejsek,79 Hrabová80 a Bartoš, to není ani polovina.

Já končím „čestný rok“, ale na odchod to nevypadá. Pravděpodobně zůstanu „extra 
statum“, zůstanou mi aspiranti, předsednictví habilitační, kandidátské a rigorosní ko-
mise, oponentury, individuální výchova vědeckých pracovníků a vědecká práce, tedy vše, 
co mne81 baví, přičemž bych nikomu nepřekážel. Takové řešení by pro mne bylo ovšem 
nádherné.

Pokud se týče Dějin Moravy, nespěchá to; zpracování III. svazku přichází v úvahu až na 
rok 1972. Spoléhám se, že tak lákavé krmičce (bylo by to tak 50–70 stran, což zvládneš 
levou rukou) neodoláš a budeš nám přízniv.

Je potěšitelné, že – post tot discrimina rerum82 – nakonec přece jenom Dějiny zeměděl-
ství vyjdou a jistě i Tvé brambory.83 Máš toho jistě mnoho.

Poslední dubnové dny jsme měli v Mikulově přátelské setkání s rakouskými historiky. 
Bylo to opravdu srdečné a velmi pěkné. Řekne Ti o tom Polišenský84 (tuto neděli 18,15 
budou mít o tom v rozhlasu Vídeň II.). Schůzky se mají každoročně opakovat, příští rok 
v Kremži.

Přijedeš-li do Brna, hlas se (telefon 40732), kdybych jel do Prahy, zpravím Tě předem.

Srdečně zdraví Hosák

[Dvojlist o rozměru 21 × 15,5 cm, dvě a půl strany textu]

78 Františk Lón (1903–1986), docent na pracovištích marxismu-leninismu UP, představitel normalizačního 
trendu na FF UP po roce 1968.
79 Jaroslav Horejsek (1927–2007), PhDr. CSc., na FF UP přišel z VŠP v Praze, v 70. a 80. letech nesměl pedago-
gicky a publikačně působit, po roce 1989 profesor obecných dějin a prorektor UP.
80 Libuše Hrabová (*1928), PhDr. CSc., po roce 1968 propuštěna z politických důvodů z UP, pracovala v Uni-
verzitní knihovně v Olomouci, po roce 1989 profesorka na katedře historie FF UP.
81 V rukopisu mně.
82 Viz pozn. 25.
83 Kutnarova práce Malé dějiny brambor (Praha 1963).
84 Viz pozn. 7.
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Dopisy z Ústavu pro historickou vlastivědu UP v Olomouci

[1]
Soudruh
doc. dr. František Kutnar
Historicko-filoz. fak. KU
Praha I, nám.85 Krasnoarmějců
Č.j. 67/62  Olomouc 17. dubna 1962

Milý příteli:

Stalo se, že UP má připravit sborník prací věnovaných Trutnovsku. Byl jsem pověřen 
redakcí podniku. Akceptovalo to již Východočeské nakladatelství, stanovilo rozsah na 
300 stran (!), ale také, že sborník musí být rozšířen na Novopacko, Hořicko a Jilemnicko. 
Je to Tvůj kraj a jistě něco máš, čím bys nám mohl přispět (budou i honoráře). Napiš, co 
to bude a rozsah (můžeš mít 5–50 stran rukopisu). Počítám s Tebou jistě. Zatím jsou při-
hlášeny tyto práce z historie:

1. Kalistová-Wolf, Počátky města Trutnova.
2. Vl. Wolf, Vývoj názorů na počátky města Dvora Králové.
3. Hosák, Trutnovsko v husitské revoluci.
4. Trapl ml.,86 Neznámá redakce Hüttlovy kroniky.
5. Kristen, Nejstarší městská kniha královédvorská.
6. Hosák, Podkrkonoší za pruského vpádu 1741/42.

85 V rukopisu Nám.
86 Viz pozn. 43.

Prof. Ladislav Hosák spolu s doc. Josefem Bieberlem a doc. Jiřinou Holinkovou  
na studentské exkurzi v polovině 60. let. Foto archiv
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7. Holinková, Městská kronika87 trutnovská 1718–1848.
8. Navrátil, Městská kronika trutnovská 1848–1873.
9. Wolf, Jan Kolda ze Žampachu.

10. Nevřiva,88 Stávka v Mladých Bukách 1937.
11. Nevřiva, Stávka u firmy Weiss v Dvoře Králové 1932.
12. Trapl ml., Akce proti okupantům v Dvoře Kr. v říjnu 1939.
13. Vágnerová a spol., Bibliografie historických prací o Podkrkonoší.
14. Trutnovské listiny v 13. a 14. stol. (český překlad), Hrabová-Beneš.
15. Maršálková,89 Relace o hospodářských poměrech Podkrkonoší z r. 1775.
16. Drobnosti.
Dále 8 prací literárně-historických (z toho 3 o K. Čapkovi) a 3 práce zeměpisné. Ještě 

některé další čekáme. Dodání rukopisů do konce srpna.
Napiš, prosím, co nejdříve.
Srdečně zdraví a příjemné svátky přeje

Dr. Ladislav Hosák
vedoucí ústavu

(Dole Kutnarovou rukou tužkou přípisek:
Borovcová: Dva novopačtí kronikáři  15
Kutnar: Spory poddaných na Hořicku před 1648  10
Kutnar: Jilemnice?  5
tkalcovská otázka a Jilemnicko
Z dějin tkalců na Jilemnicku)

[Jednostránkový dopis o rozměru 30 × 20,8 cm]

[2]
Soudruh
doc. dr. Fr. Kutnar
Vrchlického 4
Praha 5
Č. j. 73/62  Olomouc 25. dubna 1962

Milý Františku! I když jistě víš, že jsem Tě měl vždy rád, po Tvém dopisu Jsi mně dvoj-
násob milejší. Vytrhl Jsi mi totiž z paty dva trny najednou. Jednak, že máme obsazeno 
Jilemnicko, Novopacko a Hořicko, o které jsem měl starost, jednak zaplnění kvalitní prací. 
Máš-li dále z kraje nějaké drobnosti (do 2 stran), pošli je bez omezení počtu. Což tak sou-
pis kronikářů z některého okrsku? Horší bude s prací s. Borovcové;90 Sborník má být vý-
lučně prací UP, kam Ty svou minulostí (a sympatiemi) jistě patříš. Bojím se, že proto bych 
s tím neprorazil. To však nevadí. Do úlohy redaktora byl jsem vehnán spíše než vedením 

87 V rukopisu kronka.
88 Osvald Nevřiva (1924–1970), odborný asistent katedry historie FF UP, autor studií o dělnickém hnutí.
89 Marie Maršálková (*1943), tehdy studentka oboru historie na FF UP.
90 Alena Borovcová (*1932), provdána Novotná, později knihovnice Národního technického muzea a Národní 
knihovny ČR.
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fakulty posluchači z Východočeského kraje, kteří celou věc spískali. Sborník bude vychá-
zet každoročně, já ovšem složím funkci a – jistě nic nenamítáš – navrhnu za redaktora 
Tebe. Tam se práce Tvých posluchačů uplatní.

Když Jsi mi jednou podal prst, chci Tě žádat o další věci. Katedra chystá k vídeňskému 
sjezdu Sborník (články jen v světových jazycích) s protihabsburským zaměřením. Z pově-
ření katedry se Tě mám zeptat, zda bys byl ochoten do tohoto Sborníku přispět.

Druhá věc se týká mého semináře pro historickou vlastivědu. Mám tam tři velmi ši-
kovné lidi. V zimním semestru jsme zpracovávali téma: Hospodářské poměry Žarošic 
ve světle katastrů. Začátkem března jsme měli besídku s tamními členy JZD. Přišlo tam 
127 osob (!). Přednášeli jsme dvě hodiny a další dvě hodiny trvala diskuse. Vzbudili jsme 
tam nadšení, na základě naší přednášky obnoví tam rybník, lázně a pěstění konopí a dají 
prošetřit možnosti obnovení chovu ovcí a pěstování chmele. V polovině května jedeme do 
Bratislavy přednést práci na studentské vědecké konferenci. Pro nás to znamenalo mnoho. 
Byli jsme pak hosty u býv. senátora Malíka (85 let, ale nejhorlivěji se zúčastnil diskuse).91 
Ukazoval nám své paměti a nasbírané dokumenty (od 1905 byl na říšské radě). Studenti 
byli tím nadšeni. K tomu jsme objevili, že v soukromých rukou jsou tam velmi podrobná 
(většinou doslovná) excerpta ze žarošického patrimonijního archívu (dnes již neexistuje) 
z let 1822–1844. Něco tak krásného jsem zřídka viděl. Naši posluchači se chtějí do toho 
pustit. Obávám se, že tématika je pro mne dosti odlehlá. Snad bys nám mohl pomoci, na-
jde-li se úhrada pro Tebe na cestu a asi 3–4 dny pobytu. Opakuji, že je to nádherné, jsou 
tam relace za každý týden po celou dobu.

Dodací lhůta pro Sborník UP Podkrkonoší je v srpnu!

Srdečně zdraví
Dr. Ladislav Hosák

vedoucí ústavu

(V textu i na konci Kutnarovy poznámky tužkou:
Petráň – Soupis kronik pro někt. okresy.
České veřejné mínění v době Bach. absolutismu. Protihabsburské veřejné mínění v době 
Bach. absolutismu.
Bach. absolutismem.
A co kronika Věnceslava Metelky?)

[List formátu 30 × 20,8 cm, jedna a půl str. textu, psán po obou stranách]

[3]
Soudruh doc. dr. Fr. Kutnar  Olomouc 24. května 1962
Praha
Č. j. 94/62

Právě jsme měli redakční radu, na kterou přijel i s. Vašíček, ředitel trutnovského muzea. 
Během asi 14 dnů Tě navštíví (s mým doporučením), návštěvu oznámí předem.

91 Rudolf Malík (1875–1969), člen říšské rady a poslanec, narodil se a zemřel v Žarošicích.
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Výsledek porady: povoleno je vcelku 300 stran a obrazové přílohy. Rukopis má být do-
dán nakladatelství trojmo 31. srpna t. r. Máš-li práci hotovou, pošli mi ji, prosím Tě. Ru-
kopisy se již scházejí. Bude Tě zajímat obsah. Část historická:

1. Kalistová-Slezák92-Wolf, Počátky města Trutnova. 2. Wolf, Vývoj názorů na počátky 
Dvora Králové. 3. Hrabová, Překlad trutnovských listin do poloviny 14. stol. 4. Maršál-
ková, Územní rozsah trutnovského manství. 5. Hosák, Trutnovsko v husitské revoluci. 
6. Wolf, Jan Kolda ze Žampachu. 7. Činátlová, Sadovský, přítel Komenského. 8. Hosák, 
Podkrkonoší za pruského vpádu 1742. 9. Kutnar, Spory poddaných s vrchností na Ho-
řicku. 10. Kutnar, Z dějin jilemnické manufaktury atd. 11. Holinková, Městská kronika 
trutnovská 1718–1848. 12. Navrátil, Městská kronika trutnovská 1849–1873. 13. Trapl,93 
Revoluční rok 1848 v Podkrkonoší. 14. Nevřiva, Stávka v Mladých Bukách 1937. 16. Trapl 
ml., Akce proti okupantům v Dvoře Kr. v říjnu 1939. 17. Vágnerová a kol., Bibliografie 
historických prací z Podkrkonoší. 18. Drobnosti (asi 20 kusů).

Část literární a uměnovědná: Králík,94 Boží muka K. Čapka. 2. Bulín,95 K. Čapek – Me-
xický voják. 3. Valouch,96 Boj K. Čapka proti fašismu – Bílá nemoc. 4. Filip97 a Skalička,98 
Kocourek. 5. Dvořák,99 Olbracht a Václavek. 6. Bogar,100 Novinářská patálie Marie Kubá-
tové. 7. Saitz,101 Umění portrétu Oty Gutfreunda. 8. J. Mazůrek102 a spol., Karel Nedbal 
a Olomouc. Halíčková,103 Korespondence Patrčky s Hankou. 10. Wolf, Z korespondence 
J. N. Lhoty. 11. Vargulič,104 Bibliografie učitelů UP vztahující se ke Krkonoším a Pokrko-
noší. 12. Drobnosti.

Počítám, že s Tvou účastí pro příště mají v Trutnově velké plány.

Zdraví
Dr. Ladislav Hosák

vedoucí ústavu

[List o rozměru 30 × 20,8 cm, + str. strojopisu]

92 Josef Slezák (*1942), tehdy student oboru historie FF UP.
93 Miloslav Trapl, viz pozn. 8.
94 Oldřich Králík (1907–1975), PhDr. DrSc., literární vědec, profesor FF UP.
95 Ladislav Bulín, absolvent bohemistiky na FF UP, čapkovský badatel.
96 František Valouch (*1935), PhDr. CSc., literární kritik a básník, docent české literatury FF UP.
97 Zdeněk Filip (1925–2008), PhDr. CSc., v 60. letech proděkan FF UP, po propuštění v roce 1969 pracovník 
Vlastivědného ústavu v Šumperku, v roce 1990 rehabilitován, docent FF UP.
98 Jiří Skalička (1922–1997), PhDr. CSc., profesor české literatury FF UP.
99 Jaromír Dvořák (1931–2004), PhDr. DrSc., profesor české literatury a akademický funkcionář FF UP.
100 Karel Bogar, historik dějin umění, absolvent FF UP, později ředitel Vlastivědného ústavu ve Frýdku-Místku.
101 Rudolf Saitz, tehdy student oboru výtvarná výchova na FF UP.
102 Jan Mazurek (*1941), PhDr. CSc., absolvent FF UP, profesor hudební výchovy PdF OU.
103 Dana Halíčková (*1943), tehdy studentka oboru čeština-ruština na FF UP.
104 Jan Vargulič, tehdy student oboru historie na FF UP.
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[4]

Soudruh doc. dr. Fr. Kutnar  Olomouc 6. června 1962
Praha 5, Košíře
Vrchlického 4
Č. j. 102/62

Děkuji za Tvůj krásný příspěvek a počítám s určitostí na další. Buď o jilemnické manufak-
tuře, nebo o hospodářství na jilemnickém panství. Jak sám uznáš za vhodné. Drobnosti 
pošli, kolik máš; obávám se totiž, že někteří nedodají včas rukopisy a bylo by nehospo-
dárné se vzdát nabízeného nám kvanta. Rozsah území, o které mají v Trutnově zájem, je: 
Trutnovsko, Královédvorsko, Hořicko, Novopacko, Jilemnicko. Ředitel trutnovského 
musea s. Vašíček Tě brzy navštíví (ohlásí se předem dopisem). V Praze je totiž možno pro 
kraj, na kterém jistě máš zájem, daleko více dělat než v Olomouci nebo v Praze (sic!).

V prvé polovině května jsme byli na exkursi v severních Čechách. Pro mne novinkou 
byly Zákupy, Stráž pod Ralskem, Železný Brod a Rtyně, kde jsem posud nebyl, pak ro-
mánský kostel v Mohelnici u Mnichova Hradiště. Měl jsem také příležitost upozornit, že 
za tam tím kopcem jsou Mlázovice105 atd. Vydařilo se nám to mimořádně.

O Tvé práci pro náš event. sborník pro vídeňský kongres řeknu Krandžalovi. Jeho vy-
dání však není zcela jisté, máme toho totiž mnoho, v roce 1963 na jaře nebo na podzim 
máme na fakultě (sic!) celostátní konferenci o regionální historiografii; je o to značný 
zájem v cizině, přijedou hosté z Moskvy, z Polska, z NDR, z Maďarska. Dokonce Ernst 
Schwarz (nyní v Erlangen) by se na konferenci rád podíval. Jeden náš sborník věnujeme 
jen této konferenci, od níž si hodně slibujem, takže s tiskem budeme poněkud v nouzi. 
Chci navrhnout, aby se pro Vídeň dala jen polovina jednoho ročníku Akt, stejně nebude 
o studie (je to období od r. 1848) přílišný zájem. Zatím děkuji a srdečně zdravím.

Dr. Ladislav Hosák
vedoucí ústavu

[Jednostránkový dopis, rozměr 30 × 20,8 cm]

[5]
Soudruh doc. dr. Fr. Kutnar  Olomouc 21. června 1962
Vrchlického 4
Praha 5
Č. j. 107/62

Děkuji za další příspěvky do Sborníku. Mám z nich radost, jsou opravdu „kutnarovské“ 
a budou přední ozdobou Sborníku. Sám jsem se pustil do pruské válečné kampaně v Pod-
krkonoší 1745. Našel jsem tam věci, kterých si němečtí historikové pochopitelně nevšimli. 
Tak protiútok Fridrichův106 u Zárova107 pokládali za největší důkaz jeho vojevůdcovské ge-

105 Obec v okr. Jičín, rodiště Františka Kutnara.
106 Fridrich II. Veliký z rodu Hohenzollernů (1712–1786), pruský král a protivník Marie Terezie.
107 Obec Žďár jižně od Trutnova, místo, kde bylo 30. 9. 1745 poraženo vojsko Marie Terezie.
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niality, že jiný by na to nepřišel, ale Lobkovic108 ve válečné radě den před bitvou řekl, co by 
dělal, kdyby byl ve Fridrichově kůži a celá věc se do detailu odehrávala, jak řekl Lobkovic. 
Zárov se pokládá za jedno z největších vítězství Fridrichových, ale takového lajdáctví, ja-
kého se dopustil, byl na druhé straně schopen jen Karel Lotrinský,109 který všech těch chyb 
nevyužil. Představ si, že u Zárova ztratil všechny šaty, prádlo, knihovnu (osobní ztrátu 
sám odhadl na půl milionu tolarů), osobního lékaře, tajemníka, dešifréra s dešifrovacím 
klíčem a svůj archív. Měl štěstí, že vše ukořistili uherští insurgenti,110 kteří to – nebylo 
to k jídlu a k pití a nelesklo se to – roztrhali. Tak slavné to bylo vítězství. A mnoho jiných 
zajímavostí jsem našel. O Mlázovicích se tam sice přímo nemluví, ale točí se to kolem.

Zdravím a přeju zotavení na farmě

Dr. Ladislav Hosák
vedoucí ústavu

[Strojopis o rozměru 15 × 21 cm]

[6]
Soudruh
doc. dr. Fr. Kutnar
Praha XVII, Vrchlického 4 Olomouc 15. listopadu 1962
Č. j. 162/62

Prosíme Tě o laskavou zprávu obratem (!), které kusy nového vydání Chrestomatie111 po-
cházejí z Tvého péra (exemplář zasíláme současně). Potřebujeme to k rozdělení honoráře. 
Za dodatky děkuji, již jsem to odevzdal. Zdá se, že Podkrkonošský sborník vypadl pěkně. 
Kdybys jej tématicky napříště organizoval, tedy ze středověku přicházejí v úvahu: středo-
věká kolonizace (revize Šimáka), husitství, vztahy Trutnovska k Slezsku (hlavně klášter 
Křesobor), pak osobně mám zájem na IV. Slezské válce, která ze všech našich dějepisů té-
měř vypadla, ačkoliv děj nebyl chudý a byla ohrožena i Praha. Doufám však, že vytvoříme 
redakční radu a sejdeme se někdy do té doby.

Srdečně zdraví (v zastoupení vedoucího katedry)

Dr. L. Hosák
vedoucí ústavu112

[Strojopis o rozměru 15 × 21 cm]

108 Jiří Kristián kníže Lobkowicz (1686–1755), rakouský polní maršál.
109 *1712, †1780, švagr Marie Terezie, málo schopný velitel jejího vojska.
110 Odbojníci.
111 KRANDŽALOV, D. a kol.: Chrestomatie k světovým dějinám feudalismu. Praha 1962.
112 Při koncipování edičních poznámek byly využity informační zdroje: KUTNAR, F.: Přehledné dějiny českého 
a slovenského dějepisectví, 2. Praha 1977; HANZAL, J.: Cesty české historiografie 1945–1989. Praha 1999; Malá 
československá encyklopedie, 1–6. Praha 1984–1987; MYŠKA, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Mo-
ravy, 4. Opava – Ostrava 1995; MYŠKA, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy : Nová řada, 12. 
Ostrava 2009; www.nkp.cz a http://biblio.hiu.cz. Za cenné informace děkuji prof. PhDr. Milanu Myškovi, DrSc., 
prof. PhDr. Jiřímu Svobodovi, DrSc., prof. PhDr. Vladimíru Wolfovi, za pomoc při využití internetových zdrojů 
Mgr. Radku Lipovskému, Ph.D.


