
VNITŘNÍ GRANT FF UK (2017) 

Název projektu [max. 400 znaků] 

Skauting za 2. světové války: Jarmil Burghauser a jeho deníky ve starořečtině 

Zastřešující projekt 

6) Historické vědy: historie a egyptologie 

Délka projektu 

1 rok 

Popis projektu [max. 3 600 znaků] 

Snahou projektu je probádat a historiograficky i filologicky zpracovat unikátní válečné rukopisy 

z pozůstalosti muzikologa a hudebního skladatele Jarmila Burghausera (21. 10. 1921 – 19. 2. 1997). 

Burghauserův osobní fond, který se nachází v Ústředním archivu Skautského institutu, obsahuje 

z většiny materiály dokumentující jeho činnost ve skautském hnutí ve 30. a 40. letech 20. století. 

Patrně nejzajímavějšími dokumenty ve fondu jsou deníky zachycující zejména léta 2. světové války, 

z velké části psané ve starořečtině (patrně jako zabezpečení před tím, aby nebyly snadno čitelné 

pro Burghauserovo okolí). Aktivní použití tohoto mrtvého jazyka v takovýchto osobních záznamech 

představuje mezi prameny k historii válečného období výjimečnou záležitost. Na jedné straně 

znamená pro historiky se zájmem o moderní dějiny jazykovou překážku, na druhé straně zajímavý 

studijní materiál pro klasické filology. Předložený projekt usiluje o průzkum deníků a přeložení 

alespoň jejich vybraných částí do češtiny ve spolupráci mezi oběma obory. Tomu odpovídá složení 

řešitelského týmu, který sdružuje studenty kvalifikované pro odborně historickou i filologickou 

práci. 

*** 

Jarmil Burghauser (vlastním jménem Jarmil Mokrý) je znám zejména jako muzikolog a hudební 

skladatel. Soukromě studoval skladbu, na pražské konzervatoři dirigentství, po r. 1945 na 

Filosofické fakultě University Karlovy v Praze hudební vědu a psychologii. V letech 1946–53 působil 

jako sbormistr Národního divadla v Praze, poté jako hudební kritik, editor a skladatel ve 

svobodném povolání. Je autorem čtyř oper, jeho nejúspěšnějším dílem se stal balet Sluha dvou 

pánů (1957). Kvůli svým ideovým postojům patřil v 70. a 80. letech mezi nežádoucí autory, nesměl 

cestovat do zahraničí, jeho skladby nahrané v rozhlase byly smazány. Jako muzikolog se proslavil 

zejména zpracováním definitivního souborného katalogu děl Antonína Dvořáka, od r. 1984 až do 

své smrti byl předsedou Společnosti Antonína Dvořáka. 

Kromě hudby se (zejména v ranějším věku) věnoval skautské výchově; právě tuto jeho činnost 

zachycují zkoumané deníky. Od r. 1935 byl členem 2. pražského oddílu, jednoho ze dvou 

nejstarších skautských oddílů v Čechách (od svého založení v roce 1913 funguje téměř nepřetržitě 

dodnes). Od září 1939 (do r. 1946) působil v témže oddíle jako zástupce vedoucího Jaroslava 

Foglara (již tehdy známého autora knih pro mládež). Do rozpuštění Junáka v roce 1950 působil ve 

výchovném odboru jeho chlapeckého kmene. Při obnově skautingu v letech 1968–70 působil na 

ústředí Junáka, byl členem náčelnictva jeho chlapeckého kmene. Po další obnově skautingu z roku 

1989 působil ve funkci starosty Junáka (největší české skautské organizace) a vedoucího Svojsíkova 

oddílu (sdružujícího zasloužilé skautské činovníky). 

Své řecké zápisky si Burghauser během války vedl s prakticky každodenní pravidelností. 

Přestože jeho řečtina místy vykazuje určité nedostatky, představuje se ve svých denících jako velmi 

pilný absolvent klasického gymnázia. Jeho záznamy kromě ryze osobních poznámek zahrnují i 



popisy skautské činnosti, přiloženy k nim jsou na řadě míst oddílové oběžníky a další dokumenty, 

fotografie z táborů a výprav apod. Zachycují tak poměrně mnohostranně téměř celé období 

ilegálního válečného skautingu – zejména v době po rozehnání posledních povolených skautských 

táborů (z léta 1940) a po úředním zrušení Junáka jako organizace (z října 1940). Podle 

předběžného průzkumu lze důvodně očekávat, že deníky jako bezprostřední dobový dokument 

mohou k této etapě skautské (a vůbec mládežnické) činnosti poskytnout cenné konkrétní 

poznatky. 

Současný stav poznání [max. 1 800 znaků] 

V Burghauserově pozůstalosti v Ústředním archivu Skautského institutu jsou dochovány deníkové 

sešity č. 2–11, které pokrývají období let 1937–1945. Nejstarší dokumenty v nich sahají výjimečně 

i do let 1935–36, poslední dochovaný záznam je datován k 30. 1. 1945. Celkem jde o 10 sešitů 

o rozsahu 50–70 stran, z nich většina je psána klasickou řečtinou. První zápis v řečtině je datován 

24. 6. 1940, od té doby se česky objevují jen příležitostné poznámky k oddílové činnosti, výsledky 

her apod. Z řady se vymyká deník č. 2, psaný jako jediný z větší části česky a obsahující 

Burghauserovy vzpomínky na oddílovou činnost v letech 1937–39 (zaznamenané v roce 1940) a 

množství dokumentů a fotografií z života oddílu. 

Tyto Burghauserovy deníky představují zatím zcela nezpracovaný materiál, kterému dosud 

nebyla věnována odborná pozornost. Obecnější rámec tématu (skautská činnost v 2. pražském 

oddíle během 2. světové války) je částečně zpracován např. v knize „Skautský oddíl“ ke 100. výročí 

2. a 5. pražského oddílu. Co se týče skautské činnosti v období Protektorátu obecně, bude možné 

se opřít o některé dílčí studie či publikované dokumenty pramenné povahy (viz soupis literatury). 

Zatím ovšem neexistuje žádná studie, která by téma souhrnně zpracovala; pokusem o takové 

pojednání je připravovaná diplomová práce hlavní řešitelky grantu. 

K samotné osobě Jarmila Burghausera existuje životopisné literatury minimum – k dispozici jsou 

příležitostné zmínky v publikacích o Foglarově skautském oddílu či kratší vzpomínkové texty 

skautských kolegů. Projekt se tak pokusí pojednat dané téma (skautskou činnost za války očima 

konkrétního účastníka) fakticky poprvé. K tomu bude zapotřebí zpracovat také materiály týkající se 

Burghauserovy osoby z dalších archivních fondů (viz seznam literatury). 

Metodologie [max. 1 800 znaků] 

První fází projektu bude vlastní pročtení deníků a výběr pasáží, které se zabývají přímo skautskou 

činností během války. Z velké části půjde o odbornou filologickou práci určenou hlavní 

překladatelce, která starořečtinu dobře ovládá (Kristína Sekáčová). Tak vznikne pracovní překlad 

celého korpusu; časově půjde o nejnáročnější část projektu (překlad jedné rukopisné strany trvá 

cca půl hodiny, při celkovém počtu cca 500 stran v řečtině tedy jde o zhruba 250 hodin práce). Na 

místech vyžadujících k pochopení hlubší znalost dobového a věcného kontextu pomohou s 

překladem ostatní členové týmu (Alena Kratochvílová, Václav Dostál). Cennou pomoc při překladu 

může poskytnout také několik dalších zápisníků z válečných let, kartotéční lístky jednotlivých členů 

oddílu z téže doby a podobné dokumenty vesměs již v češtině, dochované mezi Burghauserovými 

deníky. 

Na základě pracovního překladu bude možné v rukopise vytipovat relevantní místa, která 

poslouží jako pramenný materiál ke zpracování odborně historického článku. Takto získané 

podklady bude zapotřebí doplnit a konfrontovat s jinými dostupnými prameny i studiemi, případně 

i údaji získanými od pamětníků, kteří mohou ke zkoumanému tématu zprostředkovat další 

informace nebo dokumentární podklady. Takové materiály se mohou vyskytovat např. v 

Burghauserově osobním fondu v Českém muzeu hudby nebo v rodinném fondu Burghauserových v 



Regionálním muzeu v Chrudimi. Není také vyloučeno, že se v průběhu projektu podaří získat i 

zbývající část Burghauserovy pozůstalosti (např. deník č. 1, který by měl obsahovat vzpomínky na 

léta 1935–36, a případné další deníkové sešity vedené po 30. 1. 1945) – podle předávacího 

protokolu z r. 1998 se totiž tehdy do archivu Junáka dostala Burghauserova pozůstalost 

nekompletní. 

Základní literatura k projektu [max. 1 800 znaků] 

Archivní prameny: 

Ústřední archiv Skautského institutu, fond č. 15 „Burghauser Jarmil – Jumbo“ 

České muzeum hudby, fond Jarmila Burghausera 

Regionální muzeum v Chrudimi, fond č. 22 „Rodinný archiv Burghauserů“ 

Literární archiv Památníku národního písemnictví, fond č. 365 „Foglar Jaroslav“ 

Studie: 

BŘEČKA, Bruno. Kronika čs. skautského hnutí do roku 1990: 1900–1990. Brno: Brněnská rada 

Junáka, 1999. 323 s. 

DEMETZ, Peter. Praha ohrožená 1939–1945: politika, kultura, vzpomínky. Přeložil Šimon Pellar. 

Praha: Mladá fronta, 2010. 410 s. 

GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan. Dramatické i všední dny protektorátu. Praha: Themis, 1996. 287 s. 

MARŠÁLEK, Pavel. Pod ochranou hákového kříže: nacistický okupační režim v českých zemích 

1939–1945. Praha: Auditorium, 2012. 302 s. 

PASÁK, Tomáš. Pod ochranou říše. Praha: Práh, 1998. 429 s. 

PLAJNER, Rudolf. Zavátou junáckou stezkou: výběr z díla. Praha: Junák – svaz skautů a skautek ČR, 

2001. 215 s. 

SVOBODA, Milan. Hledání zaváté stezky: příspěvek k dějinám českého skautingu. Praha: Leprez, 

1994. 304 s. 

ŠANTORA, Roman, et al. Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: 

Junák – svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum TDC – Mladá fronta, 2012. 

253 s. 

ŠANTORA, Roman (ed.). Skautský oddíl: 2. a 5. pražský oddíl Junáka – Jaroslav Foglar a Jaroslav 

Novák 1913–2013. Praha: Junák – svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum, 

2014. 205 s. 

ŠPRINGL, Jan. Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Praha, 2003. Diplomová 

práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav českých dějin. Vedoucí práce Jan Kuklík. 

182 s. 

ZACHARIÁŠ, Jiří. Stoletý hoch od Bobří řeky: dobrodružství života a metod Jaroslava Foglara – 

legendy dětské zájmové činnosti. Praha: Ostrov, 2007. 399 s. 

Zdůvodnění složení týmu a jednotlivých rolí [max. 1 800 znaků] 

– Bc. Alena Kratochvílová – studentka historie ve 3. ročníku magisterského studia. Autorka 

bakalářské práce „Skauting v Havlíčkově Brodě v letech 1919–1940“, pracuje na diplomové 

práci „Sjednocení skautských organizací a pokračování oddílové činnosti během druhé světové 

války“. Předpoklady k řešení projektu má také díky zkušenostem z Ústředního archivu 

Skautského institutu, kde se podílela na zpracování vybraných fondů. Její hlavní rolí v projektu 

je obsahová analýza Burghauserových deníků (ve spolupráci s hlavní překladatelkou Kristínou 

Sekáčovou) a zpracování historicky zaměřeného článku pro vhodné odborné periodikum. 



– Kristína Sekáčová – studentka klasické filologie ve 4. ročníku bakalářského studia, autorka 

bakalářské práce „Neprototypická užití imperfekta v narativní próze klasické řečtiny“ 

(odevzdané a připravené k obhajobě). V projektu se bude podílet na vytipování tematicky 

relevantních partií Burghauserových deníků, na jejich překladu ze starořečtiny do češtiny a na 

zpracování článku pro odbornou filologickou veřejnost. 

– Mgr. Václav Dostál – student filosofie v 1. ročníku doktorského studia. Spoluautor knihy 

„Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu“, redakčně spolupracoval na 

dalších titulech věnujících se skautské historii („Stopy vedou k Ivančeně: odboj slezských skautů 

1938–45“, „Skautský oddíl: 2. a 5. pražský oddíl Junáka – Jaroslav Foglar a Jaroslav Novák 1913–

2013“). Autor několika článků k historii skautingu v časopisech Roverský kmen a Skautský svět. 

V archivu Junáka se podílel na zpracování několika fondů (včetně pozůstalosti Jarmila 

Burghausera). V projektu bude asistovat při překladu deníků znalostí dobového a tematického 

kontextu a při zpracování prvního výstupu projektu (historicky zaměřeného článku). 

Cíle řešení projektu [max. 1 800 znaků] 

1) Zpracování unikátního rukopisného materiálu z pozůstalosti významného českého muzikologa 

a jeho využití jako případové studie zakotvené v obecnějším tématu (skautská výchova v 

Čechách a na Moravě ve válečných podmínkách mezi lety 1939 a 1945). Cílem je v tomto 

případě přispět k odborné historické diskusi kvalitním článkem na toto dosud málo zpracované 

téma. 

2) Upozornění odborné filologické veřejnosti na zajímavý případ aktivního použití klasické řečtiny 

v poměrně rozsáhlém rukopisném korpusu a analýza tohoto korpusu. Ta by měla mj. ukázat 

jazykové a improvizační dovednosti absolventa klasického gymnázia první republiky shodující se 

i lišící se od kodifikované podoby starořečtiny z klasické doby (jak zacházení s řečtinou ovlivňuje 

mateřský jazyk pisatele, k jakým lingvistickým posunům v takovém případě dochází apod.) spolu 

s popisem struktury deníků a pokusem podat odpovědi např. na otázku Burghauserova použití 

starořečtiny vůbec. Cílem publikace tohoto filologicky zaměřeného článku ve světovém jazyce 

(němčině) je mj. přitáhnout k těmto raritním rukopisům co nejširší odbornou pozornost. 

Výstup projektu [max. 1 800 znaků] 

1) Článek o neoficiální skautské činnosti ve válečném období vycházející z Burghauserových deníků 

pro vhodné odborné periodikum (v rozsahu 20–30 normostran). Článek bude případovou studií, 

která na konkrétním (a zatím nezpracovaném) příkladu prohloubí téma diplomové práce hlavní 

řešitelky. 

2) Filologicky orientovaný článek (v němčině, v rozsahu 20–40 normostran), který posoudí 

Burghauserovo ojedinělé aktivní použití starořečtiny. Publikován bude ve vhodném 

recenzovaném periodiku (zájem o něj předběžně projevil časopis AVRIGA – Zprávy jednoty 

klasických filologů pro sekci „Živá antika“). 

Harmonogram projektu [max. 1 800 znaků] 

– leden až duben 2017: pracovní překlad deníků a jejich obsahový průzkum 

– květen až červen 2017: zpracování historicky zaměřeného článku (výstup č. 1) 

– září až prosinec 2017: zpracování lingvisticky zaměřeného článku (výstup č. 2) 

Řešitelský tým 

Bc. Alena Kratochvílová 

Vzdělání: 



09/2014 – současnost: FFUK, Ústav českých dějin, obor Historie - České dějiny v evropském 

kontextu (Mgr.) 

09/2013 – 09/2016: FFUK, Ústav informačních studií a knihovnictví, obor Informační studia 

a knihovnictví (Bc.) 

09/2011 – 09/2014: FFUK, obor Historie (Bc.) 

09/2007 – 05/2011: Gymnázium Světlá nad Sázavou 

Kvalifikační práce: 

– Bakalářská práce na téma Skauting v Havlíčkově Brodě v letech 1919–1940 (obhájená na ÚČD). 

– Bakalářská práce na téma Reakce knihovníků na politickou a společenskou situaci v roce 1968 

(obhájená na ÚISK). 

– Diplomová práce na téma Sjednocení skautských organizací a pokračování oddílové činnosti 

během druhé světové války (rozpracovaná). 

Cizí jazyky: 

– angličtina: zkouška úrovně B2+ 

– němčina: zkouška úrovně B2+ 

– latina: znalost na základní úrovni 

Další odborné zkušenosti: 

– Ústřední archiv Skautského institutu: zpracování dvou fondů o celkovém rozsahu 18 archivních 

kartonů 

Kristína Sekáčová 

Vzdělání: 

10/2012 – 10/2014: FF UK, Ústav filosofie a religionistiky, obor Filosofie 

10/2013 – 10/2016: FF UK, Ústav řeckých a latinských studií, obor Latinský jazyk a literatura, Řecká 

antická filologie 

7/2015 – 8/2015: Bryanston Greek Summer School, studijní pobyt, Anglie 

9/2010 – 9/2010: Výměnný pobyt Německo, Erlangen 

9/2011 – 9/2011: Výměnný pobyt Německo, Erlangen 

9/2004 – 5/2011: Gymnázium Partizánske 

9/2008 – 6/2010: Umelecká škola Partizánske, hra na klavír 

Cizí jazyky: 

– angličtina: zkouška úrovně B2+ 

– němčina: znalost na úrovni rodilého mluvčího 

– klasická řečtina: znalost na úrovni absolventa bakalářského 

studia  

– klasická latina: znalost na úrovni absolventa bakalářského 

studia 

– čeština: znalost na úrovni rodilého mluvčího 

– moderní řečtina: znalost na úrovni A2 

Mgr. Václav Dostál 

Vzdělání: 

10/2014 – 09/2016: FF UK, Ústav filosofie a religionistiky, obor Filosofie (Mgr.) 

09/2009 – 05/2014: FF UK, Ústav filosofie a religionistiky, obor Filosofie (Bc.) 

09/2001 – 05/2009: Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec 



Cizí jazyky: 

– angličtina: zkouška úrovně B2+ 

– francouzština: zkouška úrovně B2– 

– němčina: znalost na úrovni B2 

– klasická řečtina: znalost na základní úrovni (2letý kurs) 

Publikace: 

– ŠANTORA, Roman – Slavomil JANOV – Václav NOSEK – 

Václav DOSTÁL. Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Tiskové 

a distribuční centrum Junáka – Mladá fronta, 2012. 253 s. 

– [redakční spolupráce:] RADKOVIČOVÁ, Jitka. Stopy vedou k 

Ivančeně: odboj slezských skautů 1938–45. Praha: Tiskové a distribuční centrum Junáka, 2011. 

344 s. 

– [redakční spolupráce:] ŠANTORA, Roman (ed.). Skautský 

oddíl: Skautský oddíl: 2. a 5. pražský oddíl Junáka – Jaroslav Foglar a Jaroslav Novák 1913–2013. 

Praha: Tiskové a distribuční centrum Junáka, 2014. 205 s. 

Další odborné zkušenosti: 

– Ústřední archiv Skautského institutu: zpracování 15 osobních 

fondů a sbírek (mj. osobního fondu Jarmila Burghausera) o celkovém rozsahu 36 archivních 

kartonů 

 

 


