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I. Dějiny původce archivního souboru

Preferovaná forma jména: Předák Václav Otakar

Typ preferované formy jména: jméno úřední

Předák Václav Otakar

Předák Otakar Václav

Předák Václav Otokar

Variantní forma jména:

Datum vzniku: 12.9.1822

Datum zániku: 30.4.1879

Charakteristika:

právník, předseda krajského soudu v Kutné Hoře, malíř, spisovatel
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Dějiny původce:

Životopis
Václav Předák se narodil  12. 9.  1822 v Praze. Po absolvování právnické fakulty pracoval
jako  auskultant  u  vrchního  zemského  soudu  (1850).  V  roce  1854  byl  zaměstnán  jako
substitut státního návladního. V témže roce byl poslán do Uher do Berehové, kde byl činný
u zdejšího Komitátního soudu a poté u Komitátního soudu v Rimavské Sobotě, kde se mu
v roce 1857 narodil syn Aladar. V manželství s Evženií (Eugenií) rozenou Wunsch měl tři
děti.  Nejstaršího  Aladara,  který  byl  známý  jako  novinář  a  spisovatel,  Evžena  (Eugena)
narozeného v roce 1860 a dceru Zdenku (rok narození 1866). V roce 1859 byl přeložen ke
krajskému soudu  v  Táboře,  v  roce  1867  ke  krajskému soudu  v  Českých  Budějovicích.  V
roce 1868 již pracuje u zemského soudu v Praze, v prosinci 1869 pak zastává funkci rady
vrchního  zemského soudu v  Praze.  V  roce  1874 (18.  11.)  se  stal  prezidentem krajského
soudu v Kutné Hoře, kde se aktivně účastnil bohatého spolkového života. V roce 1877 byl
prozatímním  výborem  zvolen  prvním  předsedou  archeologického  sboru  Vocel.  Za  svého
pobytu  v  Kutné  Hoře  se  zajímal  o  minulost  širokého  regionu,  jak  o  tom  svědčí  jeho
výpisky.  V  rámci  spolkové  činnosti  pak  přednášel  na  různá  témata.  Přednáška  „O
gotických stolicích v kostele sv.  Barbory v Kutné Hoře“ mu vyšla tiskem v Kolíně v roce
1877. Spolku daroval řadu sbírkových předmětů (např. sloup bývalé kutnohorské radnice
nebo pečetidlo Gabriela Sedmihradského nalezené v Kouřimi).  Pro sbor také kreslil  erby.
Na schůzi konané 22. 11. 1878 mu byly přiznány zásluhy za neúnavnou agitační činnost u
c. k. místodržitelství, kde obstarával finanční prostředky potřebné nejen pro chod spolku,
ale  které  byly  nutným  předpokladem  k  plánované  obnově  památek  (oprava  chrámu  sv.
Barbory v Kutné Hoře, obnova odkrytých fresek). Tím však obcházel městskou radu a tak
vztahy  mezi  radnicí  a  spolkem  nebyly  za  jeho  předsednictví  zrovna  ideální.  Ke  zlepšení
došlo  až  v  roce  1879  po  Předákově  smrti,  když  na  jeho  místo  byl  zvolen  tehdejší  první
městský  radní  MUDr.  František  Stáně.
Předák  byl  rovněž  malířem,  portrétistou.  Jeho  akvarel  Jezdec  (kolem  roku  1854)  byl  v
pozůstalosti historika umění a muzejního pracovníka Františka Adolfa Borovského. Krátce
před  svou  smrtí  se  Předák  snažil  zapojit  i  do  politiky.  Při  volbách  v  roce  1878  se  stal
vládním kandidátem do českého zemského sněmu. Zemřel 30. 4. 1879 ve věku 57 let. 3.
května  bylo  jeho  tělo  převezeno  do  Prahy,  kde  byl  pohřben.  Doprovod  na  kutnohorské
nádraží  vedl  arciděkan  Josef  Peřina.
Nejasnosti  panují  ohledně  Předákova  jména,  které  se  vyskytuje  ve  více  formách.  V
literatuře i  pramenech je psán jako Václav Předák,  Václav Otakar Předák,  Václav Otokar
Předák a Otakar Václav Předák.  Sám se podepisoval  obojím způsobem -  Václav Otakar i
Otakar Václav Předák. Protože není nikde uvedeno, kde v Praze se narodil, nelze si tento
údaj ověřit v matrice narozených.

Zdroje informací:

Marie Stupková – Martin Klečacký, Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech
1849-1918. Praha 2015, s. 306.
Jan Josef Řehák, První tříletí archeologického sboru „Vocela“ v Hoře Kutné a okolí.
Památky archeologické 11, 1880, s. 371-375.
Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II. Praha 1950, s. 325.
Martin Zelený, Archeologický sbor Vocel v Kutné Hoře. Bakalářská práce, Pardubice 2018.
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II. Dějiny archivního souboru
Dějiny jednotky popisu:

Archivní  soubor  byl  do  okresního  archivu  předán  Okresním  muzeem  v  Kutné  Hoře
společně  s  dalšími  osobními  fondy  4.  ledna  1984.  Kdy  se  do  sbírek  muzea  dostal,  se
nepodařilo zjistit. Do konce roku 2006 byl součástí fondu Osobní fondy Kutná Hora-varia,
č.  NAD  1308.  Vyčleněním v  prosinci  2006  vznikl  samostatný  osobní  fond  Předák  Václav
Otakar,  č.  NAD  1586.

Osobní fond Předák Václav Otakar byl do okresního archivu předán Okresním muzeem v
Kutné  Hoře  společně  s  dalšími  osobními  fondy  4.  ledna  1984  (č.  přírůstku  4/1984,  č.  j.
5/1984-4/1). Kdy se do sbírek muzea dostal, se nepodařilo zjistit. Do konce roku 2006 byl
součástí fondu Osobní fondy Kutná Hora-varia, č. NAD 1308. Vyčleněním v prosinci 2006
vznikl  samostatný osobní  fond Předák Václav Otakar,  č.  NAD 1586, k jehož inventarizaci
bylo nyní  přikročeno.

Přímý zdroj akvizice:

III. Archivní charakteristika archivního souboru
Způsob uspořádání:

Písemnou  pozůstalost  Václava  Otakara  Předáka  lze  charakterizovat  jako  velmi  torzovitý
fond. Při  jeho inventarizaci bylo použito schéma pro pořádání osobních fondů uvedené v
článku  Radka  Edererová  -  Václav  Podaný,  K  problematice  osobních  archivních  fondů.
Sborník  archivních  prací  34,  1984,  s.  322-323.  Podle  něho  obsahuje  fond  pouze  dvě
základní  skupiny:
1 Korespondence osobní
1/1 Koncepty dopisů původce fondu neurčeným osobám
2 Odborná činnost
2/1 Pomocný a studijní přípravný materiál
2/1/1 Výpisky z literatury a archiválií

K vnitřní skartaci nedošlo.
Restaurační ani konzervační zásahy nebyly provedeny.

Fond lze považovat za uzavřený a přírůstky se dají očekávat jen výjimečně.

Budoucí přírůstky:

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání:

Z hlediska fyzického stavu je soubor v pořádku - archiválie nejsou poškozeny. Jejich stav
je  dobrý  i  přesto,  že  písemnosti  jsou  ve  většině  případů  psány  obyčejnou  grafitovou
tužkou  na  nekvalitním  papíru.

Pravidla zpracování:

České  muzeum  Stříbra  Kutná  Hora,  fotografie  Otakara  Václava  Předáka  (fotoarchiv
263/86);  obraz  z  roku  1880  od  malíře  Josefa  Zeise  (Výtvarné  umění  -  Obrazy  a  kresby
VU/587/M).
Státní okresní archiv Kutná Hora, fond Vocel - archeologický sbor (1814) 1877-1947, NAD
989.

Fyzický stav jednotky popisu a technické požadavky:
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Schéma pro pořádání osobních fondů uvedené ve Sborníku archivních prací z roku 1984.
Základní pravidla pro zpracování archiválií z roku 2015 (druhé vydání).

IV. Tematický popis archivního souboru
Tematický popis jednotky popisu:

Jedná  se  o  velmi  torzovitý  fond,  kde  se  dochovaly  kromě  jednoho  konceptu  dopisu
věnovaného inventáři chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře pouze výpisky z tehdy dostupné
literatury a archiválií. Ty se týkají různých lokalit na Čáslavsku, osoby Mikuláše Dačického
z Heslova,  soudnictví  a  kutnohorského předměstí  Cech (dnes Žižkov),  kde Předák bydlel
se svou rodinou v čp.  32.  Jedná se o zápisy z roku 1605 z Knihy předměstí  Cech (1605-
1753).  Předák  si  velmi  často  dělal  výpisky  z  článků  Jeronyma  Solaře  uveřejněných  v
Památkách  archeologických,  které  si  zaznamenával  v  německém  překladu.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a
sestavení archivní pomůcky

Zpracovatel jednotky popisu: Vaněčková Jana PhDr.

Datum popisu: říjen 2020
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

221205010/1586 1

Předák Václav Otakar
čeština, němčina
počet ej: kar 1

1 2

Korespondence osobní

1/1 3

Koncepty dopisů původce fondu neurčeným osobám

1/1//1 kar 14

Koncept dopisu týkající se inventáře chrámu sv.
Barbory v Kutné Hoře

1874/1879

2 5

Odborná činnost

2/1 6

Pomocný a studijní přípravný materiál

2/1/1 7

Výpisky z literatury a archiválií

2/1/1//1 kar 18

Čáslav 1874/1879

2/1/1//2 kar 19

Mikuláš Dačický z Heslova 1874/1879

2/1/1//3 kar 110

Die Byzant. Kirche in Sanct Jakob (kostel sv. Jakuba v
obci Jakub u Kutné Hory)

1874/1879

2/1/1//4 kar 111

Farní kostel v Záboří: výpisek ze stejnojmenného
článku Jana Erazima Wocela uveřejněného v
Časopise národního muzea 1846, s. 661

1874/1879
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

2/1/1//5 kar 112

Frauenthal (čes. Pohled): výpisek z článku Jeronyma
Solaře, Klášter Cisterciánek v Údolí Panny Marie,
Pohled, Frauenthal v Čáslavsku. Památky
archeologické III, 1859, s. 193-197

1874/1879

2/1/1//6 kar 113

Gerichte: výpisky k dějinám soudu zemského,
dvorského, ad.

1874/1879

2/1/1//7 kar 114

Grunta (kostel) 1874/1879

2/1/1//8 kar 115

Johann Schultys (Jan Šultys z Felsdorfu, kutnohorský
měšťan)

1874/1879

2/1/1//9 kar 116

Kouřim: výpisek ze stejnojmenného článku Karla
Vladislava Zapa uveřejněného v Památkách
archeologických I, 1855, s. 149-161

1874/1879

2/1/1//10 kar 117

Kuttenbergiana: výpisky k dějinám Kutné Hory 1874/1879

2/1/1//11 kar 118

Ledeč a okolí (Bohdaneč, Horní Kralovice,
Chřenovice, Kožlí)

1874/1879

2/1/1//12 kar 119

Lipnic (Lipnice nad Sázavou): výpisek z článku
Jeronyma Solaře, Lipnice - hrad a město v Čáslavsku.
Památky archeologické V, 1862, s. 73-81

1874/1879

2/1/1//13 kar 120

O českém umění a jednotlivých předmětech
uměleckých

1874/1879
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

2/1/1//14 kar 121

Předměstí Cech v Kutné Hoře v roce 1605 1874/1879

2/1/1//15 kar 122

Rozmanité výpisky z archivů a jiné poznámky 1874/1879

2/1/1//16 kar 123

Sadská 1874/1879

2/1/1//17 kar 124

Výpisky z článků o Německém Brodě Jeronyma
Solaře otištěných v Památkách archeologických

1874/1879

2/1/1//18 kar 125

Vysoká (u Kutné Hory): výpisky k dějinám obce 1874/1879
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Název archivní pomůcky: Předák Václav Otakar

Značka fondu: OsF

Časové rozmezí archivní pomůcky: 1874/1879

Počet evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou: kar 1

Počet jednotek popisu, které lze na základě archivní pomůcky zpřístupnit: 25

Rozsah archivní pomůckou zpřístupněných archiválií: 0,03 bm

Stav archivní pomůckou zpřístupněných archiválií ke dni: 29. října 2020

Zpracovatel archivního souboru: PhDr. Jana Vaněčková

Archivní pomůcku sestavil: PhDr. Jana Vaněčková

Počet stran archivní pomůcky: 10

Archivní pomůcku schválil: PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D., vedoucí oddělní, pod čj. SOAA-

KH/6283/2020 dne 29.10.2020
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