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Cíle a zaměření konference 

Josef František Smetana (1801–1861) je významnou obrozeneckou osobností Plzně. 
Rodák ze Svinišťan u České Skalice se do Plzně dostal jako člen premonstrátského řádu 
z Teplé. Péčí premonstrátů byl v Plzni založen filozofický ústav a Smetana byl jedním z jeho 
profesorů, zaměřoval se zejména na výuku přírodních věd. Ve spolupráci se svým starším 
kolegou, matematikem Josefem Vojtěchem Sedláčkem, prosazoval výuku v českém jazyce, 
byl aktivně činný v obrozeneckých spolcích, založil noviny Posel ode Mže, byl předsedou 
plzeňské části Lípy Slovanské. Je autorem česky psaných učebnic silozpytu (fyziky), 
dějepisu a astronomie, napsal mnoho básní, založil a ze svých prostředků vybavil českou 
knihovnu pro studenty ústavu, pořádal nedělní přednášky pro učně, tovaryše a mistry, … 
Smetana vydal v roce 1837 první česky psanou astronomickou publikaci „Základové 
hvězdosloví, čili astronomie“. Během jeho působení v Plzni zde úspěšně vystudoval jeho 
o 22 let mladší bratranec Bedřich. 
 
Dne 8. prosince 1917 byla v posluchárně prof. Františka Nušla na ČVUT v Praze založena 
Česká astronomická společnost (ČAS). Za tímto strohým oznámením se skrývá několik let 
usilovné činnosti našich předchůdců, kteří vznik českého spolku prosadili navzdory nepřízni 
tehdejších c. a k. úřadů. Hrstka nadšenců si stanovila za cíl vybudovat v Praze lidovou 
hvězdárnu. Po vzniku Československa se cesta k uskutečnění tohoto snu usnadnila i tím, že 
jeden ze zakladatelů státu gen. Milan Rastislav Štefánik byl původním povoláním astronom. 
V roce 1928 byla na Petříně slavnostně otevřena Štefánikova hvězdárna, která tak naplnila 
sen mnoha členů České astronomické společnosti a jejich příznivců. 
 
Záměrem Západočeské pobočky České astronomické společnosti (ZpČAS) je v jubilejním 
roce 2017 připomenout výsledky úsilí zakladatelů a prvních generací členů ČAS a seznámit 
širokou veřejnost s nejnovějšími poznatky astronomie a ukázat, že čeští astronomové jsou 
platnou součástí světové astronomické obce, která zahrnuje přibližně 25 tisíc obyvatel 
zeměkoule. 
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Program 

Pátek 10. 3. 2017 

12:45 – 13:00 Setkání na Mikulášském hřbitově 

 Chairman: Jiří Blažek 

13.00 – 14.00 Odhalení opraveného náhrobku J. F. Smetany // Mikulášský hřbitov 

   Martin Baxa (1. náměstek primátora města Plzeň, náměstek hejtmana) 

   Anna Hostičková 
   Mikulášský hřbitov 

* * * * * * 

14.00 – 14.30 Přesun ze hřbitova do muzea (1,1 km), viz strana 9 

14.00 – 15.00 Prezence před přednáškovým sálem // Západočeské muzeum 

14:30 – 15:00 Káva, čaj na přivítanou 

* * * * * * 

1. blok – plénum Chairman: Jiří Blažek 

Místnost: přednáškový sál Západočeského muzea Helpdesk: Ota Kéhar 

15:00 – 15:45 Zahájení konference – úvodní slova 

   Miroslav Holeček (rektor Západočeské univerzity v Plzni) 

   Filip Zdeněk Lobkowicz (opat Kanonie premonstrátů Teplá) 

   Jan Vondrák (předseda České astronomické společnosti) 

15.45 – 16.30 Hudební vystoupení dua Plzeňské filharmonie 

   Marek Pavelec (housle), Maxim Averkiev (klavír) 
   Bedřich Smetana: Z domoviny, dvě dua pro housle a klavír 

16:30 – 17:00 Viktor Viktora / zvaná přednáška / 
   Básník Josef František Smetana 

* * * * * * 
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17.00 – 17.30  Přesun z muzea do restaurace (0,7 km), viz strana 9 

17.30 – 18.30  Večeře v restauraci U Malické brány, Rooseveltova 15, Plzeň 

    Rezervace míst zajištěna, výběr z menu (viz strana 10) při prezenci 

* * * * * * 

18.30 – 19.00  Přesun z restaurace do pivovaru (1,0 km), viz strana 9 

19.00 – 21.00 Španělský večer s Carmen // Plzeňský Prazdroj – Návštěvnické centrum 

   Komponovaný projekt plný španělského temperamentu i slavných melodií. 
   Účinkující: Edita Adlerová a další.  

* * * * * * 

 

Sobota 11. 3. 2017 
 

2. blok – plénum Chairman: Milan Schuster 
 

Místnost: přednáškový sál Západočeského muzea Helpdesk: Marek Česal 

9:00 – 9:30 Jan Kumpera / zvaná přednáška / 
Politické názory J. F. Smetany 

9:30 – 9:45  Helena Chýlová 
Terminologické snahy J. F. Smetany v oblasti astronomie a jejich dobové 
zakotvení 

9:45 – 10:00  Naděžda Morávková 
Josef Stanislav Zauper 

10:00 – 10:15 Karel Řeháček 
Bohemista a národní buditel Hugo Karlík 

10:15 – 10:30 Blanka Dvořáčková 
Vztah rodných Svinišťan k Josefu Františku Smetanovi 

* * * * * * 

10:30 – 11:00 Přestávka – káva, čaj 

* * * * * * 
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3. blok – plénum Chairman: Ondřej Trnka 
 

Místnost: přednáškový sál Západočeského muzea Helpdesk: Marek Česal 

11:00 – 11:30 Jiří Bezděk / zvaná přednáška / 
Hudba v období života J. F. Smetany 

11:30 – 12:00 Karel Drhovský / zvaná přednáška / 
Architektura v době Smetanově a klášter Teplá 

12:00 – 12:15 Alena Šolcová 
Čeština – jazyk matematiky a fyziky v časech Josefa Františka Smetany 

12:15 – 12:30 Ota Kéhar, Miroslav Randa 
Planetky v čase J. F. Smetany 

* * * * * * 

12.30 – 13.00  Přesun z muzea do restaurace (0,7 km), viz strana 9 

13:00 – 14:00  Oběd v restauraci U Malické brány, Rooseveltova 15, Plzeň 

   Rezervace míst zajištěna, výběr z menu (viz strana 10) při prezenci 

14.00 – 14.30  Přesun z restaurace do muzea (0,7 km), viz strana 9 

* * * * * * 

4. blok – plénum Chairman: Josef Jíra 
 

Místnost: přednáškový sál Západočeského muzea Helpdesk: Marek Česal 

14:30 – 15:00 Jindřich Bečvář / zvaná přednáška / 
Vztah J. F. Smetany a J. V. Sedláčka 

15:00 – 15:20 Petra Hyklová, Martin Šolc 
Popularizace astronomie v době od Josefa Františka Smetany po 
Gustava Grusse 

15:20 – 15:50 Ondřej Trnka / zvaná přednáška / 
Smetanova učebnice Základové hvězdosloví, čili astronomie 

15:50 – 16:00 Zakončení konference 

  



10. 3. – 11. 3. 2017  Život a dílo Josefa Františka Smetany 2017 
 

 
4 

 

Abstrakty příspěvků 

doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.       / zvaná přednáška / 
katedra didaktiky matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 

Vztah J. F. Smetany a J. V. Sedláčka 

Josef Vojtěch Sedláček (1785–1836) byl výraznou osobností Plzně a širokého okolí. Od roku 1810 
působil na plzeňském gymnáziu, kde vyučoval matematiku, řečtinu, fyziku, latinu a od roku 1817 
i češtinu. Spolupracoval s řadou buditelů, s obrovským nasazením podporoval rozvoj české řeči, 
českého divadlo a školství, propagoval vzdělávání širokých vrstev. Je autorem českých učebnic 
geometrie a přírodopisu. Roku 1831 nastoupil na plzeňské gymnázium Josef František Smetana 
(1801–1861), který se stal Sedláčkovým blízkým spolupracovníkem, přítelem a posléze 
pokračovatelem v jeho aktivitách. 

* * * * * * 

doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.       / zvaná přednáška / 
katedra hudební kultury, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 

Hudba v období života J. F. Smetany 

Přímým současníkem J. F. Smetany byl významný francouzský skladatel Hector Berlioz (1803–1869). 
Představuje romantický směr programní hudby vyvíjející se paradoxně především u skladatelů 
o generaci mladších. Ve svém rozvinutém symfonismu, navazujícím na Beethovena, Berliozova 
tvorba vrcholí v jeho Fantastické symfonii (Epizoda ze života umělcova; 1830). Je to první programní 
symfonie vůbec, kdy mimohudební program je základem pro následné zhudebnění. Ve stavbě této 
symfonie se objevuje zlomový prvek, vstupující do kompozičního myšlení dodnes – stálá hudební 
myšlenka procházející všemi větami a zastupující jednu osobu děje – idée fixe. 

* * * * * * 

Ing. Karel Drhovský        / zvaná přednáška / 

Architektura v době Smetanově a klášter Teplá 

Období převratných společenských a hospodářských změn po relativně klidném 18. století se 
pronikavě odrazilo i v architektuře a urbanismu. I klášter v Teplé, který unikl josefinským likvidacím,  
prožívá, díky hospodářskému rozkvětu, velkou stavební proměnu. 

* * * * * * 

PaedDr. Blanka Dvořáčková 
Jiráskovo gymnázium Náchod 

Vztah rodných Svinišťan k Josefu Františku Smetanovi 

Přednáška je zaměřena na popis průběhu oslav a pietních akcí připomínajících výročí narození 
národního buditele v letech 1861, 1883, 1926, 1935, 1951 a 2001. 

* * * * * * 

Ing. arch. Anna Hostičková 

Mikulášský hřbitov 

Počátkem 15. století byl na místě vzdáleném, vpravdě předměstském, na ostrohu nad řekou 
Radbuzou vystavěn kostel sv. Mikuláše.  Následně byl na základě svolení českého krále Václava IV. 
roku 1414 zřízen na okolních pozemcích hřbitov pro pohřbívání chudiny, později od 16. století i pro 
nekatolíky. Mikulášský hřbitov se časem stal místem posledního odpočinku i předních rodin 
plzeňského měšťanstva, mezi kterým byla řada předních osobností společenského, kulturního 
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i politického života Plzně i mnoho národních buditelů. Rozvoj města na přelomu 19. a 20. století, 
spojený s rozšiřováním městské zástavby, vedl koncem roku 1901 k uzavření hřbitova. Ztráta funkce 
ovšem osud hřbitova silně poznamenala. Od roku 1963 je státem chráněná památka, ve které se 
nachází 1231 hrobů s řadou významných osobností – Josef Kajetán Tyl, Josef František Smetana, 
Jan Škoda, Emil Škoda a další. 

* * * * * * 

Mgr. Petra Hyklová, doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.,  
Astronomický ústav Univerzity Karlovy 

Popularizace astronomie v době od Josefa Františka Smetany po Gustava Grusse 

Kolem poloviny 19. století vyšlo několik významných děl přinášejících veřejnosti srozumitelně 
popsané objevy ve vesmíru – byla to zejména třídílná kniha „Die Wunder des Himmels“ (1834–1836) 
od Josepha Johanna von Littrow, rodáka z Horšovského Týna, a dále „Kosmos – Entwurf einer 
physischen Weltbeschreibung“ (1845–1861) od Alexandra von Humboldta. Je zajímavé porovnat tato 
díla s domácí produkcí – Smetanovým spisem „Základové hvězdosloví, čili astronomie“ (1837) 
a dílem Gustava Grusse „Z říše hvězd“ (1894), které autor koncipoval podle knihy „Populäre 
Astronomie“ (1881) od Simona Newcomba a Rudolfa Engelmanna. 

* * * * * * 

PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D. 
katedra českého jazyka a literatury, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 

Terminologické snahy J. F. Smetany v oblasti astronomie a jejich dobové zakotvení 

Příspěvek analyzuje českou astronomickou terminologii publikovanou v práci Františka Smetany 
Základové hvězdosloví, čili astronomie z roku 1837 především z pohledu slovotvorného. Formující se 
terminologická astronomická soustava obsahuje řadu neologismů, Smetanou užité termíny jsou proto 
doplněny původními zavedenými termíny německými nebo latinskými. Autorem utvářené termíny se 
staly součástí Jungmannova slovníku. 

* * * * * * 

PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D., RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. 
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 

Planetky v čase J. F. Smetany 

Příspěvek vychází ze Smetanovy učebnice "Základové hvězdosloví, čili astronomie" vydané v Plzni 
v roce 1837, a ukazuje na tehdejší stav poznání, kdy byla objevena čtyři tělesa mezi Smrtonošem 
a Kralomocem (dnešními slovy mezi Marsem a Jupiterem). Byla považována za planety 
s předpokladem, že jde o pozůstatky planety. V současné době známe mezi Marsem a Jupiterem 
statisíce těles a víme, že nejde o pozůstatky planety, ale naopak o stavební části, z nichž se vlivem 
gravitace Jupiteru žádná planeta nemohla zformovat. 

* * * * * * 

prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.        / zvaná přednáška / 
katedra historie, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 

„Zmije svírá hrdlo tvoje, Želeplná Vlasti má!“ Politické názory a postoje Josefa 
Františka Smetany – plzeňského vlasteneckého kněze, přírodovědce, historika 
a básníka 

Byť původem z východních Čech spojil Smetana svůj život s Plzní, kde se stal klíčovou osobností 
politického, kulturního i vědeckého života českého národního obrození. Jazykovou emancipaci 
českého národa, vyjádřenou i jeho průkopnickými učebnicemi (mj. i dějepisu), spojoval s důrazem na 
občanskou a politickou svobodu. V tomto duchu aktivně vystupoval v revolučním roce 1848 i později, 
a proto byl rakouskou policií perzekuován. Jeho statečnost se projevila i při organizaci pohřbu Josefa 
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Kajetána Tyla (13. 6. 1856), který se stal národní demonstrací proti bachovskému absolutismu. Své 
politické smýšlení reflektoval i ve své básnické tvorbě. Kritizoval vídeňský centralismus 
a germanizaci, zahraniční protiruskou politiku (účast Rakouska v Krymské válce). A překvapivě, 
ačkoliv byl katolický kněz, vyjádřil ve svých „politických“ básních odpor k „reakčnímu papežství“ 
a naopak obdivně se vyslovil k husitství (jmenovitě i k Žižkovi), které chápal v duchu svého přítele 
Palackého jako průkopníka svobody a demokracie. 

* * * * * * 

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. 
katedra historie, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 

Josef Stanislav Zauper 

J. S. Zauper (1784–1850) se stal v roce 1809 profesorem na gymnáziu v Plzni a učil tam hlavně 
řečtinu a řeckou filologii, byl však proslulý i rozsáhlými znalostmi ze světové literatury, malířství 
a hudby, ale i mineralogie, meteorologie a optiky. V roce 1832 přijal významnou funkci prefekta tohoto 
ústavu a po zrušení archaického titulu spravoval školu jako její ředitel. Plzeňské gymnázium bylo za 
jeho éry označováno za „nejlepší a nejznamenitější v zemi“. Pod Zauperovým vedením tam působili 
mnozí vynikající pedagogové a čeští vlastenci, jako Josef Vojtěch Sedláček, Hanuš J. Karlík a Josef 
František Smetana. Jeho synovec Bedřich Smetana byl také Zauperovým nezdárným žákem, jak sám 
dokazuje ve svých vzpomínkách, v jejichž závěru však zdůrazňuje: „Před mužem tím jsme měli 
náramný respekt.“ I když byl Zauper původem Němec, uměl česky a projevoval velký zájem o náš 
kulturní život. 

* * * * * * 

PhDr. Karel Řeháček 
Státní oblastní archiv v Plzni 

Bohemista a národní buditel Hugo Karlík 

Kolega a přítel J. F. Smetany Hugo Karlík byl tepelským premonstrátem, který na plzeňském 
gymnáziu vyučoval český jazyk a literaturu. Společně se Smetanou se účastnil obrozeneckého života 
v Plzni, pečoval o děti zesnulého J. K. Tyla a na poslední cestě provázel nejen jeho, ale i Smetanu, 
Zöllnera a další. 

* * * * * * 

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. 
Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze 

Čeština – jazyk matematiky a fyziky v časech Josefa Františka Smetany 

V přednášce upozorníme na některé otázky vývoje terminologie v exaktních oborech v polovině 
19. století. 

* * * * * * 

Bc. Ondřej Trnka         / zvaná přednáška / 
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni 

Smetanova učebnice Základové hvězdosloví, čili astronomie 

František Josef Smetana sepsal několik učebnic, mezi nimi je i jeho astronomie. Kniha vydaná v roce 
1837 je vůbec první česky psanou učebnicí astronomie. Podíváme se na to, jak je tato kniha členěna 
a jakými obory astronomie se zabývá. Učebnice také obsahuje mnoho tehdejších novotvarů, z nichž 
si některé představíme. Řadu z nich používáme dodnes, zatímco jiné se do moderní češtiny 
neprosadily. 

* * * * * * 
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prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.        / zvaná přednáška / 
katedra českého jazyka a literatury, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 

Básník Josef František Smetana 

Básnický kontext Smetanovy tvorby. Charakter Smetanovy básnické tvorby. 

* * * * * * 

Ing. Jan Vondrák, DrSc., dr.h.c. 
Astronomický ústav Akademie věd ČR 

Zdravice předsedy České astronomické společnosti 

Ve zdravici bude mj. zmíněna stručně charakteristika České astronomické společnosti, její stoletá 
historie, struktura a hlavně činnost. Bude též zdůrazněna role Západočeské pobočky ČAS. 

* * * * * * 
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Seznam přihlášených účastníků k 6. 3. 2017 

doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. 

doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. 

Jiří Blažek 

Tereza Brejchová 

PhDr. Jana Croy 

Mgr. Marek Česal 

Ing. Karel Drhovský 

PaedDr. Blanka Dvořáčková 

Ivana Fügnerová 

Dagmar Hauznerová 

Dr.-Ing. Jiří Hofman 

Ing. arch. Anna Hostičková 

Ing. Věra Hořáková 

Mgr. Petra Hyklová 

PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D. 

Mgr. Josef Jíra, DiS. 

PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D. 

René Keller 

Bc. Zuzana Koželoužková 

Ing. Vladimír Křivka 

prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. 

PhDr. Iva Kumperová 

Jan Mánek 

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. 

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. 

PhDr. Karel Řeháček 

Dr. Ing. Milan Schuster 

doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. 

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. 

Bc. Jakub Toman 

Bc. Ondřej Trnka 

prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. 

Ing. Jan Vondrák, DrSc., dr.h.c. 

Petr Zadák 
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Jídelní menu v restauraci U Malické brány 

Večeře pátek 10. 3. 2017  17.30−18.30 

(V1) 150 g Malický pikantní hovězí guláš se špekovým knedlíkem zdobený červenou 
cibulkou a feferonkami ..................................................................... 159 Kč 

(V2) 150 g Kuřecí prso plněné sušenými rajčaty, kozím sýrem ovoněné čerstvým 
tymiánem na jemné omáčce se smetanou a bramborovými válečky 
......................................................................................................... 193 Kč 

(V3) 200g Vepřová panenská svíčková pečená do růžova podávaná na fazolkách 
restovaných na slanině .................................................................... 199 Kč 

 

Oběd sobota 11. 3. 2017  13.00–14.00 

(O1) 200g Vepřová líčka zvolna dušená na kořenové zelenině a červeném víně 
podávaná s mačkanými máslovými brambory ................................. 209 Kč 

(O2) 400g  Těstoviny s grilovaným kuřecím masem, grilovanou zeleninou, bazalkovým 
pestem a hoblinami parmazánu ....................................................... 149 Kč 

(O3) 150g Smažený kuřecí řízek se šťouchaným bramborem .......................... 141 Kč 

 
 
 

Restaurant U Malické brány 

Rooseveltova 15 

Plzeň 

www.umalickebrany.cz 
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Teze vystoupení prof. Kumpery 

„Zmije svírá hrdlo tvoje, Želeplná Vlasti má!“ 

Názory a postoje Josefa Františka Smetany – plzeňského vlasteneckého 
kněze, přírodovědce, historika a básníka 

Narozen 11. března 1801 ve východočeských Svinišťanech u České Skalice v rodině 
zámeckého zahradníka Františka Smetany (bratra Josefa Smetany, otce hudebního 
skladatele Bedřicha). 

1814 gymnázium Hradec Králové (profesor a dramatik Václav Kliment Klicpera). 

1819 filozofická studia v Praze. 

1823 vstoupil do řádu premonstrátů v Teplé u Mariánských Lázní. 

1826 vysvěcen na kněze, působí v Úterý na tepelském panství. 

1831 nastoupil jako učitel fyziky na Filozofický ústav (tehdy pod správou premonstrátů) 
v Plzni, kde působil tři desetiletí až do své smrti. 

Pedagogické počátky usnadnil Smetanovi jeho starší plzeňský kolega a později přítel Josef 
Vojtěch Sedláček (1785−1836), vůdčí postava první fáze národního obrození v Plzni. 

Důraz na vzdělání v rodném jazyce, tvorba učebnic dějepisu i přírodovědných oborů. 

Odpůrce germanizace, kterou označil v básni slovy „Zmije svírá hrdlo tvoje/ Želeplná Vlasti 
má!“. 

Již před rokem 1848 se Smetana navzdory oficiální nepřízni stával uznávanou osobností 
národního života. 

Důležité jeho výchovné vlastenecké působení na mladého bratrance, o třiadvacet 
mladšího bratrance Bedřicha Smetanu (u strýčka Františka tu strávil tři roky, 1840−1843). 

Nejvíce se uznávaný J. F. Smetana dostal do popředí v revolučních letech 1848−1849, 
vyslán i na Slovanský sjezd v Praze v červnu 1848, podílel se na vzniku plzeňské pobočky 
Slovanské lípy a prvních českých plzeňských novin Posel ode Mže. 

Po potlačení revoluce a s příchodem bachovského absolutismu čili tehdejší „normalizace“ 
byl však nepohodlný "revoluční pop" a organizátor "rejdů plzeňských demokratů" vystaven 
existenční šikaně a sledování tajné policie. 

Odpor vůči Vídni, oficiální katolické církvi i papeži dával najevo v „šuplíkových“ politických 
básních (vydány až 1905) a v denících. 



10. 3. – 11. 3. 2017  Život a dílo Josefa Františka Smetany 2017 
 

 
12 

 

On, katolický kněz! Chválil v duchu Palackého Žižku a husitství, jako obránce národa 
a průkopníka demokracie, jako stoupenec panslavismu odmítal protiruskou politiku Rakouska 
(účast v Krymské válce 1853), sympatizoval s italským „risorgimentem“, kritizoval sociálně 
bezohledný finanční kapitalismus („vláda mamonu“), dokonce předpověděl i konec rakouské 
monarchie. 

Smetana stál také u úmrtního lože svého dávného přítele J. K. Tyla a 13. července 1856, 
dva dny po Tylově smrti, zorganizoval veřejný pohřeb jako národním manifestaci se zpěvem 
pozdější národní hymny Kde domov můj. 

Poslední léta života ztrpčovaly Smetanovi kromě pokračující šikany také oční choroba 
a plicní potíže, které se staly příčinou jeho předčasné smrti 18. února 1861. 

Jeho pohřeb na Mikulášském hřbitově 20. února 1861 se změnil opět v masovou 
demonstraci české Plzně, která mu již roku 1874 postavila sochu, dosud stojící před hlavním 
průčelím dnešní Studijní a vědecké knihovny v sadech nesoucích jeho jméno. 

* * * * * * 

Poznámky 
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