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Jičínská oslava v roce 2017
(K životnímu jubileu pana profesora 

Roberta Kvačka)

EVA BÍLKOVÁ

Dne 5. července  letošního roku se dožívá neuvěřitelných devadesáti let vý-
znamný český historik a vysokoškolský pedagog Robert Kvaček, který svojí vě-
deckou, pedagogickou a popularizační činností ovlivnil celé generace historiků 
i zájemců o historii. Pan profesor se hrdě hlásí ke svému rodnému kraji – Jičínu 
a  okolí. Léta 1945–1951, kdy studoval na jičínském gymnáziu, považuje pro 
svůj profesní i osobní život za klíčová. U příležitosti jeho významného jubilea 
přináším osobní vzpomínku na oslavu jeho osmdesátých pátých narozenin, 
která se konala právě na Lepařově gymnáziu v Jičíně.

„Když předseda komise – byl jím prof. Husa, můj pozdější první šéf katedry – zjis-
til, že přicházím z ,Lepařova‘, řekl mi, že by mne vzal už kvůli němu. Byl to podle 
něho ústav, který dbal na úroveň absolventů. Navíc působil v kraji, kde se narodi-
lo plno historiků. Vzpomínal jsem později s ním několikrát na toto ,přijímací se-
známení‘ a zase jsem uslyšel o úctě, kterou si Lepařovo gymnázium na dlouhá 
úspěšná desetiletí získalo. Takové jméno a taková tradice nejen zavazují, ale ještě 
více povzbuzují.“1

Tyto věty profesora Roberta Kvačka určily místo pro setkání při příležitosti 
jeho 85. narozenin. Přál si, aby oslava byla skromná. Čekalo ho ale překvapení. 
29. června 2017 mu v aule Lepařova gymnázia v Jičíně osobně popřálo vše nej-

1 Jičínské gymnázium 1624–1999: Almanach k 375. výročí. Jičín 1999, s. 139.
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lepší více než sedmdesát lidí a na šedesát dalších se z různých důvodů nemohlo 
dostavit a poslali omluvu.

Setkání se zúčastnili kolegové a žáci z Univerzity Karlovy, Technické univer-
zity v  Liberci, Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích, Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem i Univerzity Komenského v Bratislavě, 
zástupce Česko-slovenské komise historiků, pracovníci Akademie věd ČR, Pa-
mátníku národního písemnictví, Ústavu pro studium totalitních režimů 
a   Archivu bezpečnostních složek, další přijeli z Písku, Trutnova, Liberce, od 
Plzně a samozřejmě přišli ti, kteří působí v Jičíně a okolí. Přijel také hejtman 
Královéhradeckého kraje, dostavili se současní představitelé města i bývalí sta-
rostové, někteří jičínští sportovci, zdejší přátelé. Byli tu rovněž učitelé a organi-
zátoři kulturních akcí, jejichž prosby o spolupráci pan profesor vyslyšel.

V aule, kterou pořadatelé (Lepařovo gymnázium a jičínští přátelé pana pro-
fesora) připravili pro tuto slavnostní příležitost, zazněly kratší i delší proslovy, 
písně, byl čas na vzájemné rozhovory, fotbalová jedenáctka sestavená z přítom-
ných připomněla sportovní zájmy jubilantovy a za zpěvu písně „Zelená je trá-
va…“ přinesla gratulaci a dort v podobě fotbalového hřiště. 

V proslovu zavzpomínal pan profesor na své působení na Filozofické fakul-
tě Univerzity Karlovy, k němuž získal základy na jičínském gymnáziu. Přiblížil 
studium na této škole i přijímací zkoušky na univerzitu a své rozhodnutí věno-
vat se historii a ne přírodním vědám, k zájmu o něž ho jičínští profesoři také 
vedli. Při malé procházce po budově ukázal místnost, kde bývala jeho třída, 
a místo, kde stávala lavice, v níž sedával. 

Přítomní si mohli prohlédnout výstavku O vědecké, publikační, pedagogické 
a popularizační činnosti prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc. Seznamovala s jeho 
oceněními získanými během posledních deseti let – Cena města Jičína (2007), 
Cena Vojtěcha Zamarovského (2007), Stříbrná pamětní medaile Senátu (2012), 
Zlatá pamětní medaile Technické univerzity v Liberci (2012), Cena E. E. Kische 
za literaturu faktu (2012), čestný člen Pekařovy společnosti Českého ráje (2013), 
medaile Za zásluhy o rozvoj vědy (Učená společnost ČR, 2014), Vyznamenání 
Zlaté lípy (2015), čestný doktor Univerzity Pardubice (2016), Pamětní medaile 
hejtmana Královéhradeckého kraje (2017).

Na výstavce bylo možno nalézt i upozornění na záznamy rozhovorů – s Mi-
lenou Lenderovou (Z Českého ráje a Podkrkonoší, 2002), Jaroslavem Rokoským 
a  Kateřinou Kočovou Lozoviukovou (sborník Svět historie – Historikův svět. 
Prof. PhDr. Robertu Kvačkovi, CSc., Liberec 2007), Markétou Sandanusovou 
(Historický magazín, 2007), Markem Ebenem (Česká televize, 2014), Janou 
Olivovou (Český rozhlas Vltava, 2016), Tomášem Jiránkem (eZpravodaj Uni-
verzity Pardubice, 2016).
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Kromě ukázek knih pana profesora tu byly k nahlédnutí též přehledy vytvo-
řené na přání pořadatelů: Výběrová bibliografie (v roce 2017 ji sestavila student-
ka Lepařova gymnázia Anna Sedláčková na základě elektronického katalogu 
Historického ústavu AV ČR Bibliografie dějin Českých zemí a souborného kata-
logu Národní knihovny ČR), Seznam kvalifikačních prací vedených prof. Rober-
tem Kvačkem na Univerzitě Karlově (v roce 2017 ho vytvořila Blanka Zilynská) 
a Seznam kvalifikačních prací vedených prof. Robertem Kvačkem na Technické 
univerzitě v Liberci (v roce 2017 ho sepsal Jaroslav Pažout).

Připomenuty byly oslavy 75. narozenin profesora Kvačka na Technické uni-
verzitě v Liberci (15. 6. 2007) a 80. narozenin ve Vile Lanna v Praze (25. 6. 2012) 
a sborníky vydané při těchto příležitostech Svět historie – historikův svět. Prof. 
PhDr. Robertu Kvačkovi, CSc. (Liberec 2007) a  Posláním historik. Pocta prof. 
Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám (Praha 2012). Několik fotografií upozor-
ňovalo na Liberecké semináře k česko-slovenským vztahům.

Velkou část výstavky zabíraly fotografie, plakátky, novinové výstřižky a růz-
né texty přibližující činnost pana profesora v  regionu: proslovy při odhalení 
pamětní desky Josefu Pekařovi na hradě Kost (2011), v závěrečné diskusi na 
konferenci Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka (Jičín 2011), na různých ak-
cích v rámci festivalu Jičín – město pohádky; příspěvky přednesené na odbor-
ných konferencích, které se konaly v Jičíně v roce 2013 (Karel Kazbunda, kul-
turní dědictví a mezinárodní právo) a 2017 (Václav Chaloupecký a generace roku 
1914); články v místních časopisech a přednášky pořádané Pekařovou společ-
ností Českého ráje, spolkem Jičínská beseda, Státním okresním archivem Jičín 
(seminář pro kronikáře obcí jičínského okresu), Knihovnou Václava Čtvrtka 
v Jičíně, Knihovnou Antonína Bocha v Libošovicích apod.

Zájem vzbuzovaly texty a fotografie vztahující se k projektům jičínských zá-
kladních a středních škol, jejichž řešení se pan profesor na žádost pedagogů 
účastnil. Např. k publikaci z roku 2009, která byla výsledkem projektu Zpátky 
ni krok! zaměřeného na dobu normalizace, napsal předmluvu, zapojil se do be-
sedy k projektu věnovanému době okupace, svým vystoupením zaujal při pre-
zentaci projektu o  účastníku protinacistického odboje generálu Stanislavu 
Krausovi.

Nechyběly doklady týkající se jičínského gymnázia a školní docházky pana 
profesora ani fotografie z jeho soukromého archivu a záznamy vzpomínek přá-
tel.
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