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Matice česká včera a dnes

Pavel Muchka

Od roku 1831 při Národním muzeu v Praze nepřetržitě pracuje Matice česká, sekce Společnosti Národního 

muzea, která se i dnes snaží být aktivní organizací především v oblasti literární a kulturní historie. 

Počátky vzniku Matice,[1] nadace, jejíž původní podstatou bylo získávat finance na vydávání odborné 

literatury v národním jazyce a následně i podporovat emancipační snahy slovanských národů především 

v habsburské monarchii, jsou spojovány s významným slovenským jazykovědcem a slavistou Pavlem Josefem 

Šafaříkem (1795–1861). Ten stál za vznikem první matice - Matice srbské, založené v Pešti v roce 1826, která od 

roku 1864 aktivně až do dnešních dnů působí v srbském Novém Sadu. Matice srbská vznikla jako peněžní fond 

k vydávání literárně zaměřeného časopisu Letopis Matice srbské a zároveň i na podporu vydávání další srbské 

literatury. Úspěch tohoto projektu podnítil další slovanské národy v habsburské říši, které se stejným programem 

zakládají další „matiční“ nadace. Díky iniciativě přítele P. J. Šafaříka Františka Palackého vznikla při národně 

orientovaném Sboru k vědeckému vzdělávání řeči a literatury české, působícím při Vlastenském (dnes Národním) 

muzeu v Praze od ledna 1830, Matice česká jako peněžní fond na podporu vydávání české vědecké literatury.

Matice česká byla oficiálně ustavena dne 1. ledna 1831 provoláním Vlastencům národní literatury naší 

milovným, pod které se vedle Františka Palackého (1798–1876) podepsal jazykovědec Josef Jungmann (1773–

1847), přírodovědec Jan Svatopluk Presl (1791–1849) a Rudolf kníže Kinský (1802–1836), který se zároveň stal 

prvním kurátorem (předsedou) Matice české. Ta měla za cíl získat dostatek financí na českou vědeckou 

encyklopedii, která pro české vlastence znamenala dovršení jazykových emancipačních snah a povýšení češtiny 

mezi evropské vědecké jazyky.

Následující roky však ukázaly mimořádnou složitost projektu, který byl realizován teprve až v šedesátých 

letech 19. století v souvislosti s vydáním Riegerova Slovníku naučného u nakladatele I. L. Kobera. Díky vypsané 

sbírce, která v českém prostředí nalezla odezvu především u katolických kněží, státních úředníků, učitelů a 

studentů[2] v regionech, zvláště ve východních Čechách, se podařilo v prvních letech existence Matice české 

vydat základní jazykovědná a další vědecká díla (především pětidílný Jungmannův Slovník česko-německý

v letech 1834 až 1839 nebo Slovanské starožitnosti P. J. Šafaříka v letech 1836 až 1837), která zároveň 

ustanovila českou vědeckou terminologii jako základ pro budoucí encyklopedii. Použití označení „matice“ pro tuto 

českou nadaci po vzoru Matice srbské brzy narazilo u rakouských úřadů. I když jako první publikaci vydala silně 

servilní tisk Hlasy vlastenců ke dni 1. března 1832 na památku čtyřidcetiletého slavného panování J. M. císaře a 

krále Františka I., přišel v květnu 1833 zákaz užívat název Matice česká, a to v důsledku udání, že se ve 

skutečnosti jedná o spolek spiklenců proti rakouské vládě. Byly zde i obavy z vytvoření jakési jednoty slovanských 

národů v habsburské monarchii.

Matice česká se nuceně na několik let přejmenovala na Základ peněžný, Pokladnice českého Museum 

k vydávání knih českých. Od čtyřicátých let 19. století Matice česká realizovala svůj nakladatelský program 

v několika edičních řadách, ve kterých se objevovaly vědecká díla a časopisy, překlady, rovněž i edice starých 

českých literárních památek. Zasazovala se o lepší postavení českého jazyka na školách, snažila se o zvýšení 

úrovně literární kritiky, finančně podporovala nadané studenty, také se později angažovala při vzniku České 

akademie věd.

Teprve až po roce 1918 získávala Matice česká na svoji vydavatelskou činnost státní subvence. Její 

činnost byla výrazně omezena v době nacistické okupace. Plány na bohatý rozmach po skončení války 

s promyšleným edičním plánem brzy ukončil politický vývoj po roce 1948. 
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Teprve po roce 1989 se činnost Matice české mohla konečně svobodně rozvíjet. Navázání na původní 

nakladatelský program však bránil nedostatek financí, takže se její činnost zaměřila na popularizaci literární 

historie ve formě přednášek, besed, exkurzí apod.    Na prahu 21. století byla vydavatelská činnost Matice české 

obnovena (naposledy v roce 2011 vyšla kniha Lubomíra Sršně Nevšední příběhy portrétů ze sbírek Národního 

muzea) a byl zahájen projekt Čeští spisovatelé v regionech ČR, jehož smyslem je popularizovat především ve 

formě atraktivních venkovních informačních panelů nebo literárních expozic život a dílo českých spisovatelů v 

místech jejich působení. Ročně vzniknou přibližně čtyři panely. Konečným cílem je pokrýt panely celé území ČR.

V roce 2012 ve spolupráci se Společností bratří Čapků vznikly dva informační panely věnované Josefu 

Čapkovi, které jsou od 23. června 2012, kdy proběhlo jejich slavnostní odhalení, umístěny na náměstích v Žacléři 

a Hronově. Na rok 2013 se plánují další informační panely pro Náchodsko: představí život a dílo hronovských 

rodáků Aloise Jiráska a Egona Hostovského. Jejich vznik je rovněž závislý na spolupráci s místními radnicemi, 

která je naštěstí výborná, což dokládá, že literární paměť měst a obcí je stále velmi živá. 

Další informace naleznete na adrese: http://www.nm.cz/snm/matice.htm

Kontakt na jednatele Matice české pana Pavla Muchku:                                                    Václavské náměstí 68, 

115 79 Praha 1, tel. 224 497 333, e-mail: matice_ceska@nm.cz

Informační tabule v rámci dlouholetého projektu Matice české – Čeští spisovatelé v regionech České 

republiky, jehož smyslem je připomínat významné literární osobnosti v místech jejich působení: 

Středočeský kraj (13 panelů)

Václav Bolemír Nebeský – Kokořín u Mělníka 

Svatopluk Čech – Obříství u Mělníka

Jiří Melantrich z Aventina – Rožďalovice u Nymburka

František Jan Vavák – Milčice u Sadské

Magdalena Dobromila Rettigová – Všeradice u Berouna

František Palacký – Lobkovice (Neratovice)

Václav Beneš Třebízský – Klecany u Prahy

Matěj Milota Zdirad Polák – Obříství u Mělníka

Josef Dobrovský – Měšice u Prahy 

Šebestián Hněvkovský – Žebrák 

Jan Karafiát – Hořátev 

Vítězslav Hálek – Dolínek u Odolena Vody

Václav Hrabě – Lochovice u Berouna

Královéhradecký kraj (4 panely)

František Martin Pelcl – Rychnov nad Kněžnou 

František Adolf Šubert – Dobruška 

Josef Čapek – Žacléř (ve spolupráci se Společností bratří Čapků)

Josef Čapek – Hronov

Liberecký kraj (2 panely)

Jarmila Glazarová – Malá Skála u Turnova

Antonín Marek – Libuň u Jičína

Ústecký kraj (1 panel)

Boleslav Jablonský – Radonice nad Ohří 

Plzeňský kraj (1 panel)

Josef Linda – Nové Mitrovice u Rokycan

Kraj Vysočina (1 panel)

Bohuslav Dušek – Strachujov u Jimramova

[1] Slovo matice je srbochorvatského původu a znamená v překladu včelí královna. Symbolicky tím 

bylo myšleno, že tak jako včely přinášejí pilně do úlu potravu, aby včelí královna prospívala a úl tak dobře 
fungoval, tak správní vlastenci budou přinášet peníze na podporu národní literatury a jazyka, aby národ 
nezanikl a dobře se rozvíjel. 
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[2] Ten, kdo věnoval nejméně 50 zlatých ve stříbře, se stal tzv. zakladatelem a dostával zdarma 

všechny publikace vydané nebo připravované Maticí českou. Například zvláště díky dobřanskému faráři 

Josefu Liboslavu Zieglerovi se české knihy vydávané Maticí českou dále šířily na Náchodsku a Rychnovsku. 
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