Rozhovor s "estn&m "lenem !esk# archivn$ spole"nosti
PhDr. Miloslavem Ko.9%lem
Emeritn$ vedouc$ d%#$nsk( pobo#ky SOA Litom%*ice Miloslav Ko/6!l oslavil v roce 2015 devades!t( narozeniny. Narodil se v Dobru/ce. Ve t*ic!t&ch letech 1il s rodi#i v severo#esk(m Kamenick(m ,enov%, odkud se cel! rodina
v roce 1938 vyst%hovala zp%t na v&chod 'ech. Po studi$ch na pra1sk( univerzit%
se ale na sever do D%#$na vr!til. Pat*$ k d-le1it( pov!le#n( archiv!*sk( generaci,
kter! zakl!dala zem%d%lsko-lesnick( archivnictv$ v tehdej/$m 'eskoslovensku,
a je rovn%1 spojen s konstituov!n$m d%#$nsk(ho m%stsk(ho archivu na p*elomu
40. a 50. let. Archivnictv$ zasv%til plodn&ch dvacet jedna let sv(ho 1ivota, aby
v roce 1970 pro mnoh( ne#ekan% ode/el a nastoupil dr!hu kazatele C$rkve bratrsk(. Rozhovor jsme vedli 19. ledna 2016 v byt% Ko/6!lov&ch v Nov(m M%st%
nad Metuj$ ve spole#nosti pan$ Hany Ko/6!lov(, vynikaj$c$ a mil( hostitelky
a rovn%1 n%kdej/$ spolupracovnice d%#$nsk( pobo#ky.
Pane doktore, Vy jste studoval ve velmi rozjit"ené dob%, hned po osvobození. Jak
vzpomínáte na studium na pražské ÞlosoÞcké fakult%?

Manželé Miloslav a Hana Koš(álovi, Nové M%sto nad Metují, leden 2016
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V roce 1945 byl letn$ semestr, kter& za#$nal koncem #ervna, to v Praze je/t%
v/echno ho*elo, a my jsme studovali ten semestr jaksi nav$c, abychom byli d*$v
hotov$. Ten byl jenom p*es l(to, v srpnu se d%laly zkou/ky a koncem z!*$ za#$nal
semestr dal/$.
Tehdy byl na fakult% mu1, kter& ode/el do Ameriky, a to byl Otakar Odlo1il$k. Vz!cn( jm(no, protestant, evangel$k, ale byl tam i katol$k, V!clav Chaloupeck&. To byly takov( protiklady a u obou jsem chodil do jejich semin!*-.
Pak tam byly obecn( d%jiny, na nich byl Karel Stloukal a Milada Paulov!, ta pro
v&chodn$ d%jiny. K n$ jsem se dostal do semin!*e, a tak jsem m%l zadanou st!tn$
diplomovou pr!ci na t(ma Daniel Hali#sk&, to bylo 13. stolet$, Ukrajina. J! jsem
za n$ /el a *$kal jsem, 1e v/echny materi!ly jsou v ukrajin/tin%, ru/tin% a pol/tin%.
Ona *$kala, 1e to je jednoduch(, tak se nau#$te polsky, ukrajinsky a rusky, a tak
jsem se musel nau#it polsky. I ta ukrajin/tina se d! nau#it, s tou jinakost$ od ru/tiny to zase tak t%1k( nen$. A tak jsem studoval hodn% ukrajinsk( autory. Z!rove2
se pova1uji za 1!ka Josefa Poli/ensk(ho, dokonce kdy1 pot*eboval v Praze hl$dat
d%ti, tak jsem je u nich b%hem studi$ v Praze ob#as hl$dal. Poli/ensk& byl velmi
spole#ensk&, skv%l& #lov%k. Kdy1 jsem d%lal doktor!t, tak byla na fakult% takov!
krize, 1e na PVH byl jenom V!clav Vojt$/ek. Tak1e druh& examin!tor byl Poli/ensk&. A na #eskoslovensk( d%jiny to byl V!clav Husa.

Dr. Miloslav Koš(ál ve své pracovn% v d%$ínské pobo$ce, 50. léta
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Byla tehdy vlastn% na fakult% samostatná katedra pomocných v%d historických
a archivnictví?
V!clav Vojt$/ek byl tehdy vedouc$m samostatn( katedry, to bylo eso, akademik Vojt$/ek, archiv!* hlavn$ho m%sta Prahy. Pamatuji si, kdy1 jsem napsal
diserta#n$ pr!ci, m%l jsem tam uvedeno, 1e D%#$n bylo p-vodn% kr!lovsk( m%sto. A on o tom se mnou polemizoval a j! jsem mu *$kal, pane profesore, j! bych
V!m to mohl p*iv(zt, ale archiv!lie nesm$m vyv!1et 0 a on p*ijel do D%#$na.
M%l p*edn!/ku na gymn!ziu, a pak cel( dopoledne sed%l nad t%mi archiv!liemi,
velmi zbl$zka je studoval, jak byl kr!tkozrak&, a kdy1 bylo poledne, tak *$kal,
pane kolego, m!te pravdu.
To bylo ješt% v m%stském archivu….
Ano, j! jsem tu diserta#n$ pr!ci za#al ps!t je/t% v m%stsk(m archivu, M%stsk( knihy d%#$nsk( v 16. stolet$. To byla velmi zaj$mav! pr!ce. S Vojt$/kem
to bylo moc kr!sn(. Kdy1 jsem pak u n%j d%lal velk( rigor?zum, tak se lou#il
a *$kal, pane kolego, je to dobr(, nesm$te usnout na vav*$nech, mus$te d%lat d!l.
On byl velmi piln&, on ani neuzn!val dovolenou.

Dr. Miloslav Koš(ál na jedné z vlastiv%dných vycházek v okolí D%$ína,
50. léta
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V dob% studií jste se seznámili s Vaší ženou?
My jsme se nepot*ebovali seznamovat, my jsme se znali od d%tsk&ch her.
J! jsem se p*ist%hoval do Dobru/ky, kdy1 jsme ut$kali v roce 1938 z Kamenick(ho ,enova. Tat$nek v z!*$ narukoval a my jsme s maminkou museli ut$kat.
Zn!m! rodina jednoho skl!*e brusi#e n!s vzala k Chot%bo*i, do Doln$ho Sokolovce u Chot%bo*e, vesnice, kde n!s ubytovali v hospod% na s!le, a j! jsem
n%kolik t&dn- chodil do Chot%bo*e do gymn!zia. Primu, sekundu a kousek
tercie jsem d%lal v D%#$n%. V D%#$n% d*$ve #esk( gymn!zium nebylo, to a1
v roce 1936. Bylo vlasteneck(, *editelem byl Ji*$ Pelik!n, jeho syn se mnou
chodil do t*$dy.
Jak probíhal odchod z Kamenického Šenova? Byl n%jak organizován, a( už politickou správou $i samosprávou nebo místními spolky, nap"íklad Sokolem?
My jsme vid%li, jak postupuje n%meck! arm!da, to bylo po#!tkem *$jna,
a tat$nek m%l na n!dra1$ n!kladn$ vagon, do kter(ho nah!zeli nejpot*ebn%j/$ v%ci.
Organizace nebyla 1!dn!, kdo jak mohl, tak odj$1d%l. Kdy1 jsme jeli z 'esk(
L$py na Bakov, proti n!m jezdily vlaky s na/imi voj!ky na hranice, to byla mobilizace. Z Kamenick(ho ,enova jsme odj$1d%li bez tat$nka, ten si pro n!s p*ijel
a1 do Doln$ho Sokolovce a odjeli jsme do Dobru/ky, kde dostal m$sto.
Jaké byly v Kamenickém Šenov% vztahy mezi #echy a N%mci?
'ech- tam bylo pom%rn% dost. V roce 1932, kdy1 jsme se tam p*ist%hovali,
tak vztahy byly velmi dobr(. Na n!dra1$ se konaly besedy, do/li si pro pivo
do hospody naproti a pak sed%li a debatovali v/ichni spole#n%. Na/i *$kali, 1e
r!di chodili do n%meck(ho b!lu. Ale po n!stupu Henleina se to za#alo m%nit.
V roce 1937 nebo 1938 jsme se jako 'e/i zuby nehty sna1ili dr1et tradici, 1e
jsme ka1d&m rokem s dechovkou Rudy Ple/ingera p%/ky chodili p*es Pr!che2
do Nov(ho Boru, kde byli poh*ben$ 7#astn$ci rumbursk( vzpoury. Tam byla
pietn$ slavnost, a zase za zvuk- dechovky jsme se vraceli zp!tky.
Na podzim 1938 jste se p"ist%hovali do Dobrušky a tam jste se tedy seznámili se
svou ženou…
Ano, m-j tat$nek dostal m$sto skladn$ka a dostal tak( byt na n!dra1$ hned
vedle pana p*ednosty. A man1elka s rodi#i bydlela naproti n!dra1$ a jako d%ti
jsme si hr!vali na zapik!vanou a dal/$ d%tsk( hry. Pak jsme m%li dlouhou mimo*!dn% kr!snou zn!most, ale byli jsme odk!z!ni jenom na dopisov!n$, proto1e
jsem studoval v Praze. Brali jsme se v roce 1949, kdy1 jsem dokon#il /kolu.
Man1elka tehdy pracovala v D%#$n% ve spo*iteln%.
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To byl d!vod, že jste hledal práci v D%$ín%?
D-vod byl je/t% jin&. J! jsem /kolu vystudoval a st!tn$ zkou/ky umo12ovaly vyu#ovat na gymn!zium. Kdy1 jsem se o to za#al zaj$mat, musel se
podepisovat revers, 1e se bude vyu#ovat v duchu marxismu a ateismu, a to
mi bylo oboj$ proti srsti. A byl vyps!n konkurz na m$sto m%stsk(ho archiv!*e
v D%#$n%.
Tam tehdy pracoval Rudolf Rich?
Archiv byl tehdy ve velmi neut%/en(m stavu, byl nah!zen mezi muzejn$mi v%cmi v muzeu a bylo t*eba jej vyd%lit. A v muzeu pracoval jako pomocn!
s$la Dr. Rich. Byl to N%mec, antifa/ista, ortodoxn$ katol$k. Tehdy jsem se s n$m
sezn!mil a pak ho p*evedl do archivu. On pro m% znamenal mnoho, nau#il m%
t*eba #$st mittelhochdeutsch. On m%l dobrou /kolu, tu/$m, 1e studoval ve V$dni,
a znal i principy diplomatiky a do archivu se hodil. Zam%stn!n$m byl kantor, u#il
na d%#$nsk(m n%meck(m gymn!ziu d%jepis a zem%pis a pak si ho vybrali Thunov(, aby jim spravoval z!meck& archiv, je/t% ne1 prodali z!mek st!tu v roce 1932.
Dr. Rich byl takov& vysok&, such& #lov%k, kter& nenad%lal mnoho *e#$. Po*ad
nosil #ibuk, ale vyhasl&. A neum%l #esky. Jeho man1elka, kter! chodila nakupovat, se #esky nau#ila. Richovi m%li syna, kter(ho jsme ale neznali.
S doktorem Richem jste do m%stského archivu p"evezli thunovský archiv?
To teprve, kdy1 jsme dostali um$st%n$ v Dresdner Bank v D%#$n% 1, to byla
takov! rohov! budova s dobr&mi prostory, dokonce s trezorem, a tam jsme za#ali
budovat m%stsk& archiv. Byli jsme tam zam%stn!ni dva.
Jak Vás pozd%ji napadlo p"ejít z m%stského do oblastního zem%delsko-lesnického
archivu v D%$ín%-Podmoklech?
M% ani moc nenapadlo, ale p*ijeli za mnou Dr. Emanuel Janou/ek
a doc. V!clav 'ern&, 1e budou v D%#$n% z*izovat pobo#ku a bude tam m$sto
vedouc$ho. A tak jsem v roce 1952 za#al budovat pobo#ku St!tn$ho archivu
zem%d%lsk(ho. Ve skute#nosti jsem m%stsk(ho archiv!*e d%lal jen rok a p-l.
Kdy1 jsem byl v kontaktu se st!tn$m archivem, pomalu jsem se seznamoval
s fondy, kter( tam jsou. St!le bylo t*eba n%co p*iv(zt. S vozy to byla velk!
d*ina. Nakonec to bylo asi 34 vagon- p$semnost$. Postupn% jsme ale p*ij$mali pomocn( s$ly, sp$/e administrativn$. Jejich anga1ov!n$ ale bylo kr!tkodob(. A tak jsem si p*!l trvalej/$ pracovn$ pom%r. Tak se stalo, 1e v archivu
za#ala pracovat moje man1elka. Na pomocn&ch v%d!ch na fakult% byl dvoulet& kurs pro pracovn$ky archivu a man1elka ho absolvovala. V archivu pak
byla do roku 1965.
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#asto jsou vzpomínány proslulé d%$ínské archivní praxe. Pro$ vlastn% bývaly
práv% v D%$ín%, jak probíhaly a jaká byla jejich další speciÞka?
Praxe byly ur#eny pro historiky i pro archiv!*e a studenty pomocn&ch v%d
historick&ch. Bylo to jedin( pracovi/t% pro fakultu, Dr. Josef Poli/ensk& si n!s
vytipoval jako takov& /koln$ archiv. @$kal, 1e se to tam hod$, je tam dobr& materi!l, je toho tam mnoho, r-zn( tipy. Studenti se seznamovali s materi!lem, kter&
v archivu byl, a tak( se pod$leli na po*!d!n$. D!vali jsme jim d$l#$ 7koly a oni
je zpracov!vali. D%#$nsk&m arch$vem pro/la cel! *ada pozd%ji v&znamn&ch historik- a archiv!*- (nap*. Petr!2, Hroch, Kva#ek). Vzpom$n!m tak( na cizince,
kte*$ pat*ili k velmi piln&m student-m. Tehdy tam byli tak( dva '$2an(, ti tam
b&vali #asto a1 do ve#era, pro n% to bylo stra/n% t%1k(.
Pro$ jste vlastn% odešli z D%$ínska? Byli jste tehdy oba v plné síle, pobo$ka m%la
velmi zajímavé fondy a práce vás napl&ovala…
V roce 1969 jsem n!hle onemocn%l. Nikdo nev%d%l, co se d%je, odvezli mne
v noci do nemocnice, objevovala se mi krev v 7stech. L(ka*i m% tehdy znali, pracovn$ diagn?za byla, 1e je to po#$naj$c$ tuberkul?za. To se nepotvrdilo, ani dal/$
hypot(za o rakovin%. Kdy1 jsem byl propu/t%n z nemocnice bez ur#it( diagn?zy,
obvodn$ l(ka*ka mne je/t% poslala k alergologovi. Ten zjistil, 1e jde o silik?zu
z archivn$ho prachu. Z-stanu-li v archivu, kde pracuji r!d, choroba se natolik
zhor/$, 1e tam stejn% nebudu moci dlouho z-stat. Po vz!jemn( dohod% mn% l(ka*
napsal, 1e doporu#uje, abych zm%nil zam%stn!n$.
Po odchodu z archivu jste se dal na dráhu kazatele. Co Vás k tomu vedlo?
Kdy1 jsem le1el v nemocnici, za#al jsem soustavn% studovat Bibli. My jsme u1
p*edt$m chodili do #eskobratrsk(ho sboru v D%#$n%, ten byl velmi 1iv&. V nemocnici jsem b%hem m%s$ce p*e#etl Nov& z!kon dvakr!t a k tomu i n%kter( koment!*e.
Pak jsem se rozhodl, 1e pojedu za p*edsedou Rady Jednoty #eskobratrsk( s t$m,
1e bych mohl b&t v rezerv% pro p*$pad, 1e by v D%#$n% nebyl kazatel. On m% v/ak
sd%lil, 1e v c$rkvi u1 aktu!ln% chyb$ n%kolik kazatel-. A tak jsem za#al uva1ovat
o slu1b% kazatele, kde to bude t*eba. Bylo to slo1it(. Kdybych j! tenkr!t, je/t% jako
archiv!* cht%l odej$t do duchovensk( slu1by, m-j zam%stnavatel 0 Krajsk! spr!va
ministerstva vnitra 0 by to nep*ipustil. Te+ jsem m%l voln( ruce. P*ijeli sice z!stupci
Archivn$ spr!vy a nab$dli mi m$sto *editele v&chodo#esk(ho st!tn$ho archivu v Z!mrsku. V t(to funkci bych nebyl tak vystaven p-soben$ archivn$ho prachu. Do toho
p*i/la je/t% nab$dka kandidatury v%d. V z!p%t$ p*i/la druh! nab$dka z Brna od profesora ,eb!nka, kter(ho jsem znal od roku 1960, kdy jsme spolu byli na archivn$m
kongresu ve Stockholmu a v Uppsale. To jsme spolu bydleli. A j! jsem na dvoj$
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nab$dku kandidatury a *editele st!tn$ho archivu reagoval tak, 1e c$t$m povol!n$ j$t
do kazatelsk( slu1by. Ale bylo to i tehdy komplikovan(. Nejprve jsem musel podat
v&pov%+ a pak teprve 1!dat o st!tn$ souhlas. Byl to velmi nejist& krok.
Jaká byla reakce v D%$ín%? Vždy( Vy jste tam byl velmi $inorodou osobností
a rozhodnutí pravd%podobn% p"išlo velmi ne$ekan% a rychle.
Potkal jsem tehdy tajemn$ka M%stsk(ho n!rodn$ho v&boru v D%#$n% a on
se ptal, pro# chci odej$t, my p*ece proti V!m nic nem!me! J! jsem nikdy nebyl
ani ve stran%, ale byl jsem dost zn!m&. Uspo*!dal jsem t*eba cyklus p*edn!/ek
k d%jin!m D%#$na, s prom$t!n$m diapozitiv-. V roce 1969 prob%hla konference
o labsk( plavb% s mezin!rodn$ 7#ast$. A ven jsme chodili na vlastiv%dn( vych!zky, na v/echny z*$ceniny hrad- v okol$, z toho m!me i fotogra"e. Mimo jin(
jsme jednou za m%s$c d%lali archivn$ extenze, p*edn!/ky, kam jsme zvali zn!m(
lidi. Chodili l(ka*i, kanto*i, #asto i pades!t, /edes!t lid$. A my jsme je seznamovali se zaj$mav&mi archivn$mi materi!ly. Tak( moje publika#n$ #innost byla
rozs!hl!, nejprve jsem publikoval #l!nky v okresn$ch, krajsk&ch i podnikov&ch
novin!ch. Spole#nost po odsunu N%mc- nebyla je/t% konsolidov!na. Proto jsem
tak( p*edn!/el ve /kol!ch, v podnic$ch a po vesnic$ch. Absolvoval jsem kolem
tis$ce p*edn!/ek. V D%#$n% m!me dodnes spoustu p*!tel.
Pracoval jste také jako okresní konzervátor památkové pé$e.
N%jak& #as jsem to d%lal. Ale bylo to hrozn% t%1k(. Funkce to byla kr!sn!,
ale pen$ze na z!chranu pam!tek nebyly.
Kam jste odešel z D%$ína?
Moje prvn$ p-sobi/t% byl N!chod. Tam jsme se setkali ve sboru s velmi p%kn&m p*ijet$m. To m$sto bylo nav$c spojeno s funkc$ revizora Rady, kontroloval jsem
u sbor- 7#ty a dal/$ z!le1itosti. Byla to v&born! p*$le1itost, jak se dostat do jin(ho
sboru a tam k!zat. A tak jsem s sebou za#al br!vat v&born& n!chodsk& p%veck& sbor
se s?listy a spole#n% jsme p*ipravovali nezapomenuteln( evangeliza#n$ ve#ery.
Musel jste absolvovat n%jaké studium?
Ano, musel jsem napsat ordina#n$ pr!ci. Byla na t(ma 8Po#!tky publika#n$
#innosti Jana Balcara9. (Jan Balcar byl takov& v&chodo#esk& probuzenec.) Potom byl pohovor a n!sledovala ordinace v N!chod% (1971).
Jaká byla Vaše další $innost v kazatelské profesi? Vyst"ídal jste více sbor!?
Pozd%ji za#aly chodit nab$dky z jin&ch sbor-, Kutn! Hora, Ostrava a dal/$.
A po sedmi letech p*ijeli dva z!stupci z pra1sk(ho sboru v Soukenick( ulici,
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na/eho nejv%t/$ho sboru. To byl velk& rozd$l, byl to velkom%stsk& sbor, t*ikr!t
v%t/$ ne1 v N!chod%, s 7pln% jinou mentalitou, tak1e to bylo hodn% t%1k(, ale
nakonec jsem se tam kazatelem stal. Necht%l jsem to p*ijmout, 1e z-staneme
v N!chod%, nakonec se to rozhodovalo losem star/ovstva. Lou#en$ v N!chod% bylo velmi emotivn$. V Soukenick( bylo v ned%li na bohoslu1b% 400 i v$ce
7#astn$k-. N%kte*$ z nich p*ich!zeli t*eba a1 z druh(ho konce Prahy. Byli mezi
nimi t(1 akademi#t$ pracovn$ci, v&zkumn$ci a dokonce n%kolik herc- N!rodn$ho divadla. To nebylo jednoduch( k!zat takov(mu poslucha#stvu 0 pak jsem byl
zvolen do veden$ c$rkve, to bylo v roce 1983, kdy jsem se stal #lenem dev$ti#lenn(
Rady. Tu funkci jsem vykon!val 5 rok-. M%lo to jedno zvl!/tn$ privilegium, mohl
jsem jezdit jako deleg!t na konference do zahrani#$ (,v&carsko, NSR, Holandsko,
,v(dsko a Finsko). I doma jsem tehdy zcestoval celou c$rkev, v/echny sbory, bylo
jich tehdy 35. D%lal jsem takov( cykly, kter( m%ly v1dy konkr(tn$ smysl, 1e se sna1ily v(st k duchovn$mu rozhodnut$. Jsou to kr!sn( vzpom$nky, jak na archiv, tak
na duchovenskou slu1bu. Z Prahy jsem pak ode/el v roce 1988, kdy jsem skon#il
sv( funk#n$ obdob$ v Rad% a z!rove2 i jako kazatel a /el jsem do d-chodu.
Odchod do d!chodu ale jist% neznamenal ne$innost. Kam jste tehdy odešli a $ím
jste se zabýval v následujících letech?
@$kali jsme si, kam p-jdeme, jedin% zp%t do na/eho kraje. Zkou/eli jsme
to v Dobru/ce, tam jsme nesehnali 1!dn( bydlen$. Pak se naskytla p*$le1itost
zakoupit mal& rodinn& domek v Nov(m M%st%, a tak jsme se tam p*est%hovali.
Jako d-chodce jsem je/t% t*ikr!t d%lal administr!tora sbor- v N!chod%, v 'esk(
Skalici a nakonec v Nov(m M%st%, kdy1 tu byl tento sbor v roce 2002 na z!mku
slavnostn% ustaven. O rok pozd%ji se za#ala stav%t modlitebna. Hodn% n!m
pomohla zdej/$ radnice, dostali jsme pozemek velmi levn%, na kr!sn(m m$st%
na terase nad Metuj$. Tak( n!m "nan#n% pomohl Park-Street-Church z Bostonu,
s n$m1 na/e c$rkev m%la kontakty v sam(m za#!tku. N!/ sbor je velmi mlad&,
tvo*$ ho hlavn% mlad! generace s d%tmi. M!me tady p%kn( spole#enstv$ navz!jem i mezi c$rkvemi.
J! jsem si kdysi napsal pro sebe takov( posledn$ 8curriculum vitae9 a to
jsme si v#era s man1elkou #etli a divili jsme se, jak& bohat& spole#n& 1ivot jsme
pro1ili. Je a1 neuv%*iteln(, 1e po 46 letech m-1eme m$t st!l( vz!cn( kontakty
s d%#$nsk&m archivem prost*ednictv$m na/ich pokra#ovatel- Dr. Heleny Sm$/kov( a Mgr. Otta Chmel$ka. Velice si toho v!1$me. Stejn( kontakty udr1ujeme
i se sbory, v nich1 jsme p-sobili. Jsou to pro n!s nezapomenuteln( vzpom$nky.
D%kujeme srde$n% za milé setkání.
Michal Sejk a Otto Chmelík
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