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„Mládež šťastnější budoucnost naše.“
(jan Krejčí)

Český národ měl v minulém století řadu učenců, kteří si své místo ve vědě 
získávali svým dílem. Jan Krejčí, žák Jungmannův, pozdější středoškolský 
a vysokoškolský učitel, organizátor odborného školství, průkopník péče
o opuštěné děti, básník i beletrista, překladatel, „otec české geologie“, stojí na 
jednom z předních míst společenského, vědeckého i pedagogického výboje.

Úctyhodná práce byla již věnována výzkumu rozlehlého geologického díla 
Jana Krejčího.' Ojediněle se však v posledních desetiletích sledoval jeho po
zoruhodný celoživotní zápas o vzdělání mládeže a lidu v městech i na venko
vě. A přece už Jan Neruda v Podobiznách napsal o Krejčím, že „jakožto učitel 
měl už tisíce a tisíce žáků, je oblíben při svých přednáškách, vůbec při vyučo
vání má způsob, že své posluchače má za myslící lidi a ne za hříbata, kterým se 
nasype denně tolik a tolik učeností do žlábku. . .  On považuje vědu za něco 

rozumného, šťavnatého, praktického a poctivého.. .“̂
Jestliže Nerudovi bylo nejbližší Krejčího svědomité učitelské působení, pak 

Zdeněk Nejedlý dovedl zase ocenit plán nižší reálky s odbornou hospodář
skou a řemeslnickou školou, který Krejčí vypracoval roku 1860 pro město Li
tomyšl.’ Někdo zase vážil jeho snahy o výchovu chudých opuštěných dětí, jiní 
vysoce hodnotili jeho geologické práce. Pro některé znalce byl Krejčí přitažli
vý svým činorodým elánem v roce 1848. Když si k tomu připočteme jeho ve
řejnou Činnost jako poslance sněmu Království českého, člena městské rady 
pražské a konečně jeho básně a povídky, které otiskoval Vítězslav Hálek, pak 
to všechno svědčí o Krejčího mnohostranné vědecké, pedagogické, politické 
a kulturní činnosti.

V tomto příspěvku máme příležitost studovat pedagogické snahy Jana 
d čtyřicátých let minulého století a jejich ohlas v literatuře až po
^nešek. Dosavadní badatelé, kteří se věnovali studiu života a díla tohoto učen- 
e, pokusili se obsáhnout jeho pedagogické snahy jako součást všeho jeho 
^ turního, vědeckého, uměleckého a veřejného úsilí. S touto problematikou
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se chce vyrovnat první část našeho pojednání. Ve druhé části této stati se po
kusíme komentovat výhradně pedagogickou tematiku. Ta se výrazně obráží 
nejen v Krejčího spisu „Cesta po Německu, Švýcarsku, Francii, Anglii a Bel
gii“, který vyšel před 120 lety, ale i v projevech k lékařům, přírodovědcům, vy
sokoškolským studentům a přátelům věd. Nikdo z dosavadních zájemců o dílo 
Jana Krejčího tuto výslovně pedagogickou tematiku nepublikoval.

O dětských letech Jana Krejčího podává jeho syn dr. Radim Krejčí toto svě
dectví: „Můj otec se narodil 28. února 1825 v Klatovech na Vídeňském před
městí (čp. 76). Jeho otec byl dragounem, bojoval u Lipska a v Klatovech se se
známil s chudou pradlenou Muchovou, která pocházela z Nýrská. Měl s ní 
syna Jana. Oba však záhy lehkomyslně opustil a starost o dítě připadla mat
c e . . .  Malý Jan zůstal v Klatovech do šestého roku. Když jeho otec byl propu
štěn z vojenské služby a stal se cestářem na silnici mezi Karlínem a Libní, vy
hledala ho Janova matka, provdala se za něho a živila se dále posluhováním 
v kantině blízké invalidovny. Chlapec chodíval za matkou po domech, kde 
prala, a tam se s ní dělil o vysloužený oběd.““

První vzdělání získal Jan v soukromé německé škole, která byla v invalidov
ně zřízena pro děti vojáků. . Prožíval tedy dětství ve světě plném strádání 
a odříkání. Měl však velkou touhu po vědění a poznání. A ta jistě pomáhala 
příštímu učenci a vychovateli mládeže překonávat nemalá úskalí na studiích 
v piaristickém gymnáziu, odkud v sekundě přestoupil na proslavené gymnázi
um akademické. Jako nejchudší z nejchudších živil se kondicemi, a tak od mla
dých let nejen podporoval matku, ale nesl ve své bytosti i snahu pomáhat jed
nou chudým a opuštěným dětem. Na tento vychovatelský ideál, který oriento
val jeho další vývoj, nikdy nezapomněl.

Na Jana Krejčího, studenta akademického gymnázia pražského, kde byl 
prefektem Josef Jungmann, vzpomněl Václav Zelený.® V zimě roku 1843 se to
tiž odvážili studenti nejvyšší tHdy, v jejichž čele byli „dva jinochové od té do
by po vlastech našich proslulí, Vojtěch Náprstek a Jan Krejčí“, postavit nebo
jácné za práva českého jazyka na škole. Požadovali, aby školní rok byl zakon
čen sice latinským proslovem, ale místo německého projevu měla tu zaznít 
česká řeč. Nejvyšší místa považovala zmíněný požadavek studentů za vzpurný 
postoj k autoritě státu a církve. Přesto však Jan Krejčí vydal na veřejnost pa
mátný spisek: „Slova žáků druhé třídy humanitní při rozchodu posledním na 
gymnasiu akademickém v Praze na den 5. srpna k přednášení uchystaná“ (Pra
ha 1843).

Odvaha Jana Krejčího prosazovat práva jazyka českého na školách se ne- 
rozplynula ani v letech 1844—1848. Tehdy studoval na filozofické fakultě 
pražské univerzity a současně i na polytechnice. Ale už roku 1847 vydává Ča
sopis Českého muzea první svědectví o vědeckém příspěvku mladého Krejčí
ho.  ̂ Jeho pojednání vyšlo z podnětu profesora F. X. Zippe, který Krejčího 
vzdělával na polytechnice v geologii a mineralogii.

Tyto disciplíny byly mladému adeptu přírodních věd blízké právě tak, jako 
mu bylo blízké vychovatelství. Stačí připomenout jeho vstup ke Kounicům 
v roce 1845. Učil tu latině, řečtině, matematice a přírodním vědám. A s nadše
ním shledával, jak se mu studiem knih bohaté bibliotéky rozšiřují obzory. Nad
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jiné ocenil spis A. Baumgartnera (Počátkové silozpytu), který později přeložil 
do češtiny.

Z roku 1848 známe účast Jana Krejčího v bratrstvu Slávie, ve Slovanské lí
pě a v Českém Repealu.“ S mladickou rázností prosazoval v březnu 1848 na 
schůzi Repealu požadavek, aby se v chystané proklamaci nezapomnělo na 
dělnické zájmy.* Také jeho příklon k Emanuelu Arnoldovi, význačnému politi
ku a představiteli radikální demokracie, odhaloval průkazně Krejčího ideovou 
pozici. Na jaře 1848 prošli spolu města, městečka a vesnice Boleslavska a Mni- 
chovohradištska. Zřejmě se projevili jako hlasatelé sociální spravedlnosti na 
venkově, neboť je úřední místa označila jako „komunistické a republikánské 
emisary“. Obě „zlopověstná individua“ byla zatčena a vyslýchána.'“ Zastali se 
jich však dva velitelé hradištské národní gardy. Potvrdili, že Arnold a Krejčí 
neměli žádné revoluční myšlenky, ale jen upozorňovali poněkud rozhodněji 
na své názory. Vlivem této svědecké výpovědi skončil případ propuštěním 
obou na svobodu." 1 když tyto jejich cesty byly prodchnuty nadšeným opti
mismem, přece byly ve skutečnosti jen gestem. V něm pak utonula nezkušená 
a hlavně osamocená revolta obou intelektuálů.'^ Ale sociální otázky s nabáda
vým poučením měly v jejich práci vždy závažnou úlohu.

K poznání života a díla Jana Krejčího přispívá početná literatura, která se 
ubírá v podstatě třemi směry. Základní je první směr, který zahrnuje léta ne
přetržité vlády ministra Bacha (1849—1859). Činnost Krejčího v tomto obdo
bí, kdy působil v Praze, je konkrétní, vázaná k přírodním vědám, ke škole, 
k osobnostem své doby i ke konkrétním veřejným a kulturním událostem.

Z osobních vlastností kromě píle a neobyčejného rozhledu ve všech vědních 
oborech vyzdvihuje literatura zpravidla „odvahu, s níž se čtyřiadvacetiletý 
učenec ujal roku 1849 po profesoru Zippovi správcovství mineralogických sbí
rek v Českém museu“. Současně, jak vzpomněl V. Barth, suploval téhož roku 
mineralogii na pražské polytechnice a s elánem se chopil vyučování na české 
reálce v ječné ulici, kde byl ředitelem |osef Wenzig (1807—1876).'’ V osob
nosti tohoto pedagoga, Bolzanova stoupence, který psal o národní výchově 
a rovnoprávnosti jazyka na školách česky i německy, našel Krejčí upřímného 
rádce i příštího spolupracovníka.'“ Vedle Wenziga mohl Krejčí najít spřízně
nou duši v učiteli Vojtěchu Janotovi (1828—1907), který pocházel z Třímán na 
Radnicku a měl za sebou léta učitelování ve školce lana Svobody, v rodině 
P- J. Šafaříka i na dívčím ústavu Svatavy Amerlingové. Byl to Janota, kdo se 
po letech setkal s Krejčím v plodné spolupráci v starobylém městě na Otavě.'’

Právě první léta působení Jana Krejčího na české reálce ukázala, jak vý
znamnou stránkou jeho povahy je láska k člověku. Nutila ho, aby myslel nej
prve na své nejbližší. Stalo se tak v roce 1851, kdy se oženil. Bydlel v místnos
tech muzea, jež mělo tehdy sídlo Na příkopech. Staral se nejen o narůstající 
rodinu, ale i o svou starou maminku. Splácel jí péči, kterou mu věnovala, když 
vyrůstal vlastně bez otce. Krejčí věděl, že osobní štěstí spočívá nejen v jeho 
podílu na výchově vlastních dětí, ale i v jeho příspěvku k výchově národa. Ba
chovský režim však učiteli nedovoloval vyložit studentům reálky vše, co měl 
vyučující na mysli. Proto se kolem Krejčího vytvořil hlouček mládenců, který 
se s ním scházel zpravidla ve volné přírodě. Hovořilo se o botanice, o geologii,
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o poezii i o sociálních poměrech. Jedním ze studentů, které Krejčí upoutal 
svým rozhledem a citem přátelské lásky, byl i talentovaný Adolf Heyduk. 
Úřední místa však nerada viděla přátelské vztahy profesora k žákům, protože 
prý vedly k uvolňování kázně.

Probouzet lásku k vědění nebyla pro učitele jednoduchá záležitost. Vyžado
valo to především, aby byl sám příkladem toho, čeho chtěl u žáků dosáhnout. 
Už Josef Klika našel pro vyučovací metody Krejčího slova uznání: „Krejčí byl 
učitelem proslulým, jenž svou dobou nad mnohé své soudruhy vynikal plným 
ovládnutím učiva, metodou názornou a výmluvným podáním; byl nejen učite
lem, ale také vychovatelem, účinkoval nejen naukou, ale také příkladem, mocí 
a kouzlem své ušlechtilé povahy..

Ptáme-li se nyní, zdali také sloužil svým žákům i soudobé vědě perem, pak 
už na počátku své literární činnosti prokázal, že je připraven na nelehké úkoly.

Na žádost vyšehradského kanovníka Karla Vinařického poslal do jeho číta
nek na podzim 1854 „články z hornictví, kupectví a ze života řemesel“.” 
V rychlém sledu za sebou vydal pak v letech 1854—1859 učebnice přírodopisu 
a fyziky pro tehdejší střední školy.'* Krejčí však nechtěl být jen didaktikem 
přírodních věd. Rozhodl se, že vstoupí i na pole krásné literatury. Měl účast ve 
sborníku Perly české (1855) a v letech 1859—1860 psal do almanachu Máj, 
který redigoval Vítězslav Hálek.'®

V letech svého pražského působení se Krejčí tedy zapsal úspěšně do několi
kerého úsilí. Patřil mezi univerzální duchy své doby, kteří pěstovali řadu věd
ních oborů. Byl považován za významného přírodovědce, autora četných pří
ruček a Geologie z roku 1860, první vysokoškolské učebnice toho druhu u nás. 
Připomíná se rovněž jako stoupenec Darwinova díla.̂ ® Nesporně byl výbor
ným pedagogem. Pěstoval též krásnou literaturu. Patřil jako Purkyňův spolu
pracovník v Živě mezi čelné popularizátory přírodních věd u nás. A ještě jed
nu stránku má dílo Krejčího. On, přírodovědec a pedagog, dovedl se v posled
ním roce bachovské éry účastnit veřejné činnosti. Pražské noviny (15.12.1859) 
neopomněly připomenout, že Jan Krejčí byl spolu s Wenzigem, Riegrem, K. B. 
Storchem a Josefem Mánesem členem sboru pro postavení Jungmannova 
pomníku.^*

Za zmínku rovněž stojí, že se v létě roku 1859 projevil jako odborník geolo
gického průzkumu jihozápadních Čech. Jeho putování vedlo z Berouna přes 
Zdice a Žebrák na Novou Huť, Zbiroh, Holoubkov, Březinu a Darovou do 
Břas. Jeho pozornosti neušly Sternberkovy doly a Starckovy dílny na vitriol, 
barvy a soli. Zavítal i do Plzně „k milovanému profesoru Smetanovi“ a odtud 
se odebral přes Nepomuk, Horažďovice a Strakonice do Písku.^^ O rok pozdě
ji začal v tomto městě svou velkou a obdivuhodnou činnost jako školský re
formátor a vychovatel našeho lidu.

K tomuto jeho působení v městě na Otavě se hlásí druhý směr naší literatu
ry. Chce naznačit mezníky na cestě Jana Krejčího v Prácheňském kraji. Nejpr
ve osvětlit jeho příchod do Písku a nastínit záměry ve výchově mládeže. Dále 
ukázat jeho aktivní účast a dobrou vůli pomáhat k výchově a vzdělání všude 
tam, kde to bylo třeba. A konečně připomenout, jak byl jeho angažovaný po
stoj přijat jeho současníky.
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Na podzim roku 1859 se v královském městě Písku mezi vlastenecky smýš
lejícími osobnostmi začalo jednat o činu, který by pro národní a kulturní roz
voj města a Prácheňska měl velký dosah. Šlo o přípravu k založení vyšší české 
reálky. U zrodu tohoto plánu se výrazně projevili Vojtěch Vlastimil Janota, 
profesor Karel Ninger, dr. Josef Pažout, právník Matěj Pěvoslav Havelka, uči
tel Josef Soukup a Tomáš Šobr, pozdější písecký purkmistr. Janotu, který 
v únoru roku 1856 přišel do Písku jako osmadvacetiletý učitel městské opa- 
trovny, poněmčelí měšťané sice přezírali, ale vlastenecká strana měla k němu, 
zakladateli časopisu Poutník od Otavy, plnou důvěru. Pověřila ho, aby se 
v Praze poradil se školním radou Josefem Wenzigem, koho by navrhoval za 
¡‘editele vyšší reálky v Písku. Wenzig, osobnost v tomto směru nejpovolanější, 
doporučil matematika Antonína Majera, přírodovědce Jana Krejčího a filolo
ga Jana Šťastného. Majer a Šťastný nechtěli opustit Prahu, Krejčí však byl 
ochoten nastoupit v Písku.

Shodně konstatovali historikové jan Matzner, Hynek Soldát a August Sed
láček, že Krejčího předcházela pověst znamenitého znalce českého školství, 
horlivého vlastence a pěstitele přírodních věd. Už po svém příchodu do Písku 
(18.9.1860) se Krejčí vyslovil, že „přišel zvelebit nejen školství, ale i zdejší čes
kou společnost“.̂ ’ Na schůzi obecního zastupitelstva (20.9.1860) navrhl profe
sorský sbor vyšší reálky, Vojtěcha Lešetického, Jana Sudu, Emanuela a Fran
tiška Tonnera. Adolf Heyduk, který přišel do Písícu jako pětadvacetiletý s pro
fesorem Krejčím, měl vyučovat kreslení a stavitelství. Plán nového ředitele 
směřoval k tomu, aby česká vyšší reálka měla odbor stavitelský, mechanický 
a chemický. Žádal, aby se od druhého ročníku učilo latině a francouzštině. Za
vedl večerní vyučování učňů a sám je řídil. V mechanické dílně školy se vyrá
běly vzorné fyzikální pomůcky.^“

Zájem Jana Krejčího byl však zaměřen i k dalšímu cíli. Po tvrdých osobních 
zkušenostech z vlastního dětství obrátil pozornost k opuštěným dětem. Apelo
val na zřízení „řemeslnické školy pro chudou a zpustlou mládež, školu tako
vou, v níž by pro práci a skrze práci se vychovávala“.”  Zamýšlel též při této 
Škole zřídit internát pro sirotky a mravně narušenou mládež.

Uskutečňování pedagogických snah Jana Krejčího nesetkávalo se zprvu 
s obtížemi. Mezi českými řemeslníky vzbudilo úsilí mladého ředitele velký zá
jem a také obec se starala o hmotné vybavení školy. V letech 1861 — 1862 se 
stala česká vyšší reálka v Písku přitažlivou pro politické a kulturní činitele 
v Litomyšli a v Jičíně, kde začali s reformou střední školy podle plánů Jana
Krejčího.^®

Regionální literatura dokládá, jak ředitel školy nebyl pouhým partnerem 
tČch, kteří působili na píseckou společnost v duchu národním a pokrokovém.

yl jejich předním, určujícím činitelem, zasahujícím všude, kde bylo třeba. Sle
doval vyučování na vyšší dívčí škole, kterou Janota s Pažoutem založili jako 
první ústav toho druhu v Čechách.^^ Krejčí se podílel i na úkolech Hospodář
ského spolku pro Písecký kraj. Byl činný v místní Měšťanské besedě a Občan- 

záložně. Radil řemeslníkům a živnostníkům, aby utvořili jednotu, která by 
nakupovala potřebné věci a prodávala výrobky. Poznal pěšky nejen blízké 
Okolí města, ale vyjížděl i na koni až na Zvíkov. Na těchto výpravách si vší
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mal, jak žije soudobý rolník, jaký má vztah k národu, v čem vidí hodnoty. Zjiš
tění, že venkovský lid zachoval národu řeč, probouzelo v Krejčím novou čino
rodou energii. Snažil se ukázat v přednáškách našemu lidu na venkově nové 
obzory, nadchnout ho pro důstojnější a lepší život. Popularita Krejčího vedla 
k tomu, že byl v únoru 1861 zvolen do obecního zastupitelstva a dokonce ve 
dvou okresech (Blatná—Březnice a Prachatice—Netolice) poslancem do čes
kého sněmu.^*

Takto se rozvíjející jeho lidovýchovná činnost, jež směřovala k rozmachu 
národního hnutí v městě i na venkově, byla s nelibostí sledována ambiciózním 
píseckým purkmistrem typu Ignáce Otty. Přímý útok purkmistr proti Krejčímu 
neriskoval, ale jako spojence pro své mocenské cíle získal několik jednotlivců 
v obecním zastupitelstvu. K nim patřil především advokát Israel Kohn, pový
šený a módně němčící byrokrat, který byl rozhodnut odrazit snahy české ná
rodní strany v městě a zlomit zároveň její další aspirace ve společenském ži
votě. Pro svůj plán získal obratem krajského hejtmana Miltnera. Prvořadým 
úkolem bylo vytlačit ředitele Krejčího ze školy i z jeho pozice v národní stra
ně a ve společnosti.

Postoj purkmistra a jeho spojenců k muži, který viděl dál než všichni jeho 
současníci, vyvolal v Písku rozruch a pobouření. Učitelský sbor reálky se 
v únoru 1862 rázně postavil na stranu svého ředitele, který svou hlubokou uče
ností přispíval k rozkvětu města i kraje. Je však možné, že purkmistr neváhal 
odevzdat petici se 160 podpisy vážených píseckých občanů krajskému soudu? 
Že požadoval, aby se proti podepsaným ochráncům Krejčího zakročilo jako 
proti buřičům? Václav Zvonař v článku Zápas o Jana Krejčího (Otavan, roč. 
II, 1917, č. 6—7) poukázal na naprostý neúspěch této akce purkmistra Otty 
u krajského soudu. Soud totiž neshledal vinu podepsaných měšťanů a celou 
věc zastavil. To však byla jen předehra pro události jara roku 1862.

Už počátkem března došlo nejvyšší rozhodnutí ministerstva školství, aby 
ředitel Krejčí opustil Písek a vrátil se jako profesor české reálky do Prahy. 
Odchod Jana Krejčího z města dne 8. března 1862 byl přímo spojen s demon- 
strativním projevem početných zástupů lidí z města i venkova. Lid nejrůzněj
ších povolání, zájmů a přesvědčení spojoval odpor proti politice nátlaku 
a nevděku k osobnosti, která s vnitřním zaujetím odevzdávala své schopnosti 
a bohaté znalosti mládeži a lidu. Pro Písek a započaté pedagogické dílo byl 
Krejčího odchod nenahraditelnou ztrátou. Časopis Pěstoun moravský (roč. I, 
1862, č. 6,10.8., s. 241 —242) v článku Z Písku nad Otavou od Aloise z Drahej- 
šova nazval Jana Krejčího „pravým otcem studentstva“. Pisatel je Krejčím 
upřímně nadšen a se spravedlivým hněvem neváhal pranýřovat „trojlístek Ot- 
to, Kohn, Bečka, který Krejčímu nanejvýš ukřivdil“. A v mnohém ztrpčit život 
a zkřížit životní plány.

I když Jan Krejčí zastával dobově omezený názor, že řešení současných so
ciálních poměrů tkví ve zvýšení vzdělanosti městského i venkovského lidu, 
správně volal po vhodné profesní připravenosti mládeže a dostatku pracov
ních příležitostí. A tak jeho snahy vést nezištně český národ k vyšší vzdělanos
ti a vyrvat jej z otupělosti, lhostejnosti a zaprodanosti zasluhují provždy oce
nění.

714



Je třeba obrátit ještě pozornost k třetímu směru české literatury a sledovat 
život a všestranné působení Jana Krejčího v letech 1862—1887. V prostředí 
české reálky pražské se aktivita Krejčího přesunula k výchově mládeže. Kon
cem roku 1862 mu udělilo město Praha stipendium na světovou výstavu 
v Londýně. Chudý syn pradleny, student, profesor, reformátor školství, bada
tel, vychovatel lidu, odborný spisovatel všímal si na své cestě do Londýna nej
prve průmyslových škol v Německu, ve Švýcarsku, ve Francii, v Anglii i v Bel
gii. Z literatury i z jeho díla vysvítá, že ho v žádné z uvedených zemí neopustil 
sen jeho mládí: vychovávací ústav pro chudou a opuštěnou mládež.

Po návratu z velké studijní cesty po západních zemích se Krejčí roku 1863 
habilitoval z geologie a mineralogie na tehdy ještě německé pražské polytech
nice. O rok později byl jako profesor uvedených oborů povolán na českou po
lytechniku. Zde byl v letech 1867 a 1871 zvolen jejím rektorem. Pozornosti na
ší literatury též neušlo, že již roku 1868 byl Jan Krejčí aktivním členem sboru 
pro postavení Národního divadla.^® Připojíme-li pak k tomu, že roku 1882 byl 
povolán na samostatnou českou univerzitu jako první profesor geologie, ply
ne z toho, že zastával významná místa v obou nejvyšších kulturních institucích 
našeho národa.

Od svého vstupu na techniku rozvíjel K rdčí výzkumnou, vědeckou a veřej
nou činnost. V roce 1863 zavítal do jižních Čech, kde s paleontologem dr. Fri- 
Čem provedl výzkum Chýnovské jeskyně. O výzkumu, jehož hlavním úkolem 
bylo zjistit polohu jeskyně a tvary tamních chodeb, uveřejnili v Živě (1863) 
pozoruhodnou stať.’® Podle zprávy Gustava Zechentera se Krejčí zabýval 
v šedesátých letech studiem hornin středního Slovenska.” Jeho zájem o geolo
gický průzkum českých zemí i slovenských krajů pokračoval se zvýšenou in
tenzitou i v sedmdesátých letech, jak dokládají jeho geologické mapy (např. 
Pražské okolí. Železné hory aj.). Z vědeckých spisů Krejčího zaujímají dosud 
trvalé místo Krystalografie (1867) a Geologie (1860 nedokončeno, pak 1877).

Dalších deset let, která Krejčímu zbývala, je naplněno populárně vědeckou 
prací (např. Brdy středočeské, Květy 1885, Orlické hory. Osvěta 1885), politic
kou činností v říšské radě a členstvím ve sboru starších města Prahy. I když se 
roku 1883 vzdal poslaneckého mandátu, rozvíjel intenzívní přednáškovou čin
nost.

Životní dráha Jana Krejčího, jež zasahovala do řady oborů současně, se 
Uzavřela 1. srpna 1887 v době ostře vyhrocených postojů staročeské a mlado- 
české strany u nás. Jak uvedl soudobý tisk, pracoval Jan Krejčí neúnavně 
y oboru přírodních věd a patřil ve své době mezi nejschopnější učitelské ta
lenty.”

K speciálním pracím, jež se zabývají pedagogickou tematikou, patří nejen 
Jana Krejčího „Cesta po Německu, Švýcarsku, Francii, Anglii a Belgii“ 

(Praha, tisk a náklad E. Grégr 1865), ale i jeho projevy k lékařům, přírodověd
cům, vysokoškolským studentům a přátelům věd.

V uvedeném spisu je uloženo hodně bystrého pozorování přírody i života 
J®nií, jimiž autor procházel. Poznával v západních státech školství všech stup- 

ů- V Německu se nejvíce zajímal o průmyslové školy a jejich zařízení. Spě
chal do Švýcarska, kde zjistil, že tato země „svými zaopatřovacími ústavy chu
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dé a opuštěné mládeže stkví se jako vzor před celým vzdělaným světem“.”  
Ale více tehdy autora udivilo, že v této zemi je dokonce v popředí i otázka, jak 
odstranit příčiny chudoby. Kdo však ještě v horské poklidné přírodě švýcar
ské vzpomněl péče Pestalozziho, Fellenberga a Wehrliho o chudinu a osiřelou 
mládež, byl náš Krejčí. V dalších západních zemích poznal jiné typy průmyslo
vých škol a jiné učitele. V Anglii bylo by možno uvádět školu za školou a uka
zovat, jak pravdivě, věcně a názorně psal své dílo. Uměl z věcných detailů na
psat spis vzbuzující i dnes zájem a obdiv.

Stěží lze už dnes přehlédnout všechny projevy Jana Krejčího ke studujícím, 
k vědcům a k veřejnosti. Ve své rektorské řeči na pražské polytechnice v roce 
1867 žádal mimo jiné velmi naléhavě, aby studenti po absolvování školy pilně 
zvelebovali náš domácí průmysl. A do své řeči vložil tehdy výchovné posel
ství: „Podstata každého důstojného národního života spočívá ve vzdělanosti 
a důmyslné pracovitosti.“’“ Je známo, že Krejčí jako pedagog byl přísný k so
bě a od studentů i učitelů vyžadoval zaujetí pro věc a přirozeně neutuchající 
píli.

Janu Krejčímu bylo čtyřicet šest let, když na jaře 1871 přednášel na sjezdu 
českých přírodovědců, matematiků, inženýrů a přátelů věd. Jeho řeč otiskl 
Vesmír (roč. I, č. 3, 3.6., s. 21 —25). Přednášející měl hlubokou znalost vývoje 
české vědy. Názorně vylíčil postavy naší vzdělanosti v jejich osobní i historic
ké podobě: Presl, Purkyně, Sedláček, Vydra, Smetana, Staněk jsou „praví sta
vitelé, kteří důmyslem a pilností vynikali“. S vděčností vzpomněl přírodovědců 
Opitze a Amerlinga. O Purkyňovi pověděl, kdo to byl i jaký byl: velký syn své 
doby, učitel a příklad mladým. Intimně lyrická i patetická řeč Krejčího, jeho 
rozhled a zaujetí pro vědu a výchovu přecházely přirozeně na účastníky sjez
du.

J. Klika a J. Sokol zaznamenali vystoupení Jana Krejčího na sjezdu českých 
lékařů a přírodozpytců 15. května 1880 v Praze. Krejčího přes sto let stará slo
va platí i dnes: „Naši otci buditelé neoddělili však nikdy své duševní snahy od 
věci lidu našeho, a tak i my po nich věrně činíme, prohlašujíce, že nám nic není 
vzdálenějšího nežli úmysl utvořiti kastu privilegované společnosti. Je-li osvěta 
hlavní, ba výhradní výminkou naší národní existence, musí vzdělání tím hlou
běji pronikat celý národ náš, čím menší se jeví co do počtu u srovnání s jinými 
národy kulturními. . Profesor Krejčí právem viděl v Komenského myšlen
ce všeobecného vzdělání všeho našeho lidu nejen své zrcadlo, ale i svůj pro
gram.

S mládeží se Krejčí setkával i na sjezdech akademických spolků. Dne 
14. srpna 1881 promluvil na sjezdu Akademického spolku Jungmann v Hořo
vicích. Zde zdůraznil poslání vysokoškolských studentů v životě národa. „Cí
lem jejich intelektuálních a morálních sil budiž zvelebení a ušlechtění našeho 
národa vědou a krasounem.“ A nezapomene připomenout studentům: „Povin
ností je láska k lidu, z něhož pocházíte, je to povinnost nejkrásnější a nejlid
štější, nejopravdovější výraz ryze lidské šlechetnosti.“’®

Dne 13. srpna 1882 na sjezdu Akademického spolku Štítný v Jindřichově 
Hradci uvítal profesor Krejčí mladé adepty vědy svým heslem: „Mládež šťast
nější budoucnost naše!“ Hned v úvodu projevu se řečník přihlásil k Jihoče-
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chům těmito slovy: „Taicé já jsem icrajan váš, i já jako vy pocházím z toho 
lidu pošumavského, tak měkce slovanského, pracovitého, skromného a trpěli
vého, avšak i důmplného a hloubavého. . Vzpomněl dále, že z tohoto lidu 
pocházejí Tomáš Štítný ze Štítného, Jan Hus, Petr Chelčický, v novější do
bě pak František Ladislav Čelakovský, Boleslav Jablonský a další. Právem 
je třeba v tomto projevu upozornit na řečníkovu víru ve sblížení národů: „Lid
stvo není stvořeno k žalu a ke vzájemnému týrání, nýbrž k blahu a vzájemné
mu se milování, poněvadž blaho každého jednotlivce záleží ve blahu je
ho spolubratrů. . V těchto slovech, jež znějí podnětně i do našich zítřků, 
projevil přednášející nejen lásku k lidstvu, ale i svůj silný intelektuální cha
rakter.

V hornickém městě Příbrami hovořil porofesor Krejčí na schůzi Akademic
kého spolku Jungmann dne 6. září 1885. S napětím ve svém projevu sleduje, 
jak člověk jeho doby „rouhavou rukou a krátkozrakou zvůlí“ ruší soulad 
a harmonii přírodních sil. Proto považuje za svou povinnost připojit se k těm, 
kdo probouzejí smysl pro krásu přírody zakládáním zahrad a sadů kolem lid
ských obydlí. V projevu Jana Krejčího shledáváme, že se už tehdy snažil o vý
chovu k ochraně přírodního prostředí.’*

Jeho projevy, u nás dosud nedoceněné a neoceněné, mají vedle pozoruhod
ných kvalit pedagogických hluboký obsah literární. Byly napsány a proslove
ny s velkým nadšením, s velkou znalostí historickou. Ale právě svým obsahem 
byly stvořeny, aby vzbudily nejen zájem, ale dávaly posluchačům nové infor
mace, posilu a povzbuzení. Proslovy Jana Krejčího, jak psal soudobý tisk, byly 
pýchou učitelů a potěšením mladých. A v tom byl jejich inspirující a výchovný 
význam.
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J. Krejčí si ponechal poslanecký mandát pro okresy Prachatice, Netolice. Od roku 
1874 byl poslancem i za okres Volary. Viz zákon z 15.11.1874, č. 78, z. z. Srv. J. Husák
—^R. Schránil: Sněm království českého 1861 —I9II. Personalie. Praha 1911, s. 335.

Hof, K. V.: Dějiny velkého národního divadla od prvních počátků až do kladení 
základního kamene. Praha, nákladem slavnostního výboru 1868, s. 37, s. 53.

Frič, A. — Krejčí, J. Chejnovská jeskyně. Živa 11,1863 s. 343 — 350. Viz též: Zykán, 
L. J.: Jeskyně u Pacova. Lumír 13, 1863; Chábera, s.: Chýnovská jeskyně. Tábor, odbor 
kultury ONV, s. a., s. 7—8; Strnad, V: Chýnovské jeskyně jubilují (1863—1978): In: Vý
běr z prací členů Hist. klubu při Jihočeském muzeu v Čes. Budějovicích, 1978, č. 3, 
s. 173-176.

Gustav Adolf Zechenter-Laskomerský: Páídesiat rokov slovenského života Brati
slava, Tatran 1974, s. 255, 297.

”  Bačkora, S.: Praktické učení zeměpisné Čech. Praha, nákladem vlastním 1863; Ohé- 
ral, J.: Prager Morgenpost 1860, č. 126: J. Krejčí imponuje autoru jako geolog i jako 
vzdělavatel mládeže a lidu. (O tom Trapl, M.: Novinář Jan OhéraL Ostrava, Profil 
1969). A. Heyduk uveřejnil v čas. Otavan (IX, 1887, č. 37, 10. 9., s. 287-288) báseň „Za 
Janem Krejčím“.

”  Krejčí, J.: Cesta po Německu, Švýcarsku, Francii, Anglii a Belgii roku 1862. Praha, 
tisk a náklad dr. Edvard Grégr 1865, s. 205.

Jílek, F. — Lomič, V: Dějiny českého vysokého učení technického. 1. díl, sv. 1. Pra
ha, ČVUT 1973.

Klika, j. — Sokol, J.: Stručný slovník pedagogický, díl III. Praha, Odbor literárně 
" 'forický  USJU 1895, s. 713.

Reč profesora Jana Krejčího při sjezdu Akademického spolku Jungmann v Hořo- 
wcfc/t dne 14. srpna 1881. Samostatný tisk dr. E. Grégra v Praze, nákladem vlastním 
1881, s. 3.

Z řeči profesora Jana Krejčího při sjezdě Akademického spolku jihočeského Štít
ný v Jindřichově Hradci dne 13. srpna 1882 otiskl podstatnou část dr. Jan Máchal, Čí
tanka pro vyšší třídy škol středních. Vydání trojdílné pro reálky. Díl třetí pro třídu sed- 

^ Kohout 1913, s. 291.
Slavnostní řeč, již  přednesl pn  schůzi Akademického spolku Jungmann profesor 

p J a n  Krejčí v Příbrami dne 6 záH 1885. Řeč byla vydána jako samostatný tisk E.
régrem a vlastním nákladem autora roku 1885, 8 s.
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