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Slovo úvodem

Publikace, kterou držíte v ruce, přibližuje životní osudy turnovského 
dobrodruha Čeňka Paclta (1813–1887), jenž prokazatelně proces‑
toval všech pět obydlených kontinentů a zanechal o tom písemné 
svědectví. Paclt prožil opravdu netradiční a hodně dobrodružný 
osud. Jeho životní zkušenosti jsou ojedinělé a naprosto výjimečné, 
ať už máme na mysli dobrodružné cesty po světě, různá povolání, 
jež během svého pozoruhodného putování světem vystřídal, či jeho 
svérázný postoj k životu. Navíc Paclt patří vedle Emila Holuba, 
Enriqua Stanka Vráze, Josefa Kořenského nebo Alberta Vojtěcha 
Friče mezi naše nejznámější cestovatele „dlouhého“ 19. století. Mezi 
českými cestovateli má poměrně významné postavení, ale dnes bývá 
opomíjen, a to nejen laickou veřejností.

První část knihy pojednává o cestovatelské tématice. Zde je struč‑
ně popsán vznik novodobého českého cestovatelství. Tento proces 
probíhal zejména ve druhé polovině 19. století a během 20. století se 
velmi proměnil především díky modernizaci společnosti. Na přelo‑
mu těchto století můžeme již mluvit o profesionalizaci cestovatelství. 
Pro dobový kontext je však důležité si uvědomit, že i cestovatelé 
pomáhali utvářet českou společnost.

Stěžejní část práce se zaměřuje na Pacltova cestovatelská dobro‑
družství, která prožil na pěti světadílech. Zpracování je chronologické, 
aby byla orientace v textu přehledná. Nejdříve je tedy zmíněno 
jeho mládí a první cesty po Evropě, poté odchod za oceán a vstup 
do americké armády. Později z amerického kontinentu vycestoval 
do Austrálie a navštívil i Asii. V těchto končinách se Paclt živil jako 
zlatokop a zejména v australské buši navštívil místa, která žádný 
Čech předtím ještě nepoznal. Procestoval i Nový Zéland a později 
se vrátil do vlasti. Přestože plánoval v rodné zemi zůstat, nakonec se 
z politických důvodů a z touhy poznávat nové kraje vydal na africký 
kontinent. Zde se živil především jako hledač diamantů. Seznámil se 
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dokonce s tehdy začínajícím cestovatelem Emilem Holubem a radil 
mu při jeho africké anabázi. V Africe Čeněk Paclt prožil sedmnáct 
let a do své rodné země se již nevrátil.

V další části je zhodnocena Pacltova osobnost. Ta je analyzována 
z několika úhlů, například jakou měl povahu, co si myslel o politice, 
jak se projevoval na veřejnosti, jak jej vnímala společnost atp. Není 
zde také opomenuto, jak český cestovatel vnímal domorodé kultury, 
zmíněn je i jeho postoj ke kolonizaci nebo třeba vztahy k Němcům. 
V závěru této kapitolky je nastíněno jeho pojetí českého vlastenectví.

Publikace je zpracována na základně archivních materiálů a od‑
borné literatury. Pozůstalost Čeňka Paclta se nachází v Muzeu 
Českého ráje v Turnově. Nalezneme zde především korespondenci, 
fotografie, novinové výstřižky či různé mapy. Pro analýzu Pacltových 
cest byl stěžejním materiálem jeho cestopis. Záhy po Pacltově smrti 
sesbíral dostupné informace a dopisové záznamy turnovský rodák 
Jaroslav Svoboda, který poté veškeré informace utřídil, dochované 
texty zredigoval a nechal je vydat u mladoboleslavského nakladatele 
Karla Vačleny roku 1888 pod názvem Čeňka Paclta cesty po světě – 
Příhody a zkušenosti jeho na cestách po Americe, Austrálii, Novém 
Zealandě a jižní Africe. Již po třech letech vyšel druhý náklad a roku 
1954 byla tato kniha vydána znovu. Toto vydání ale bylo značně 
upraveno, neboť došlo ke zkrácení některých pasáží a byla prove‑
dena jazyková i stylistická úprava.

Aby byl text čtivější a přiblížil nám osobnost Čeňka Paclta i jeho 
dobrodružné osudy, využívám hojně citace z jeho cestopisu (první 
vydání z roku 1888). Některé části však zkracuji, což naznačuji sym‑
bolem (…). Pacltovy texty musely být editorem Jaroslavem Svobodou 
evidentně upraveny, což dokazují některé citace autentických dopisů, 
které byly přizpůsobeny soudobé pravopisné normě a zachovávají jen 
zvláštnosti stylistické a morfologické. V kulatých závorkách uvádím 
také přesné místopisné názvy, pokud obsahoval citovaný text něja‑
ké chyby, a vkládám informace, na které text odkazuje, ale nejsou 
explicitně řečeny. V závěru publikace se nachází soupis archivních 
materiálů a odborné literatury zejména cestovatelského zaměření.
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České země byly na počátku 19. století stále součástí rakouské mo‑
narchie. Jednalo se však o období, kdy česká společnost procházela 
velkým vývojem: koncem 18. a v první polovině 19. století probí‑
hal proces, který se tradičně označuje jako národní obrození, tedy 
utváření a emancipace novodobého českého národa.

Formálně se české země staly na počátku 19. století součástí 
Rakouského císařství. Tato doba je také spojena s napoleonskými 
válkami, jež ovlivnily fungování značné části Evropy. Na českém území 
proběhla 2. prosince 1805 slavná bitva u Slavkova a několik dalších 
střetnutí. Rozhodující bitva proběhla 18. června 1815 u Waterloo, 
kde byl Napoleon I. poražen. Na vídeňském kongresu byla fakticky 
utvořena tzv. Svatá aliance. Jednalo se zejména o spojenectví tří stá‑
tů: Rakouska, Ruska a Pruska. Vznikl tak konzervativní mocenský 
systém, jehož hlavním tvůrcem byl kancléř kníže Klemens Václav 
Metternich (1773–1859). Toto uspořádání sil bývá také označováno 
jako metternichovský systém a pro rakouské země se vžil i pojem 
Metternichův absolutismus. V českých zemích, které byly součástí 
habsburské monarchie, byla omezena svoboda slova, větší pravomoc 
byla udělena policejním složkám a především se toto období vyzna‑
čovalo absencí reforem, na politické bázi tedy nedocházelo téměř 
k žádným změnám. V obecnější rovině je potřeba připomenout, 
že od roku 1812 začal platit Všeobecný občanský zákoník, který 
zaváděl rovnost obyvatel státu před zákonem. V tomto období se 
také pomalu měnilo sociální rozvrstvení obyvatelstva, a to zejména 
s prohlubující se industrializací monarchie. První generace českých 
obrozenců vycházela z myšlenek osvícenectví. To do českých zemí 
pronikalo s určitým zpožděním ze západní Evropy. Čeští obrozenci 
obnovili spisovný český jazyk a usilovali o to, aby se ustálil v oblasti 
krásné literatury, ale také ve vědě a veřejném životě. Byly také za‑
kládány instituce, které pomáhaly prosazovat české národní zájmy. 
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Z těch nejvýraznějších jmenujme vznik zemského muzea v Praze 
roku 1818 (pozdější Národní muzeum) nebo vznik první české 
kulturní instituce – Matice české v roce 1831. A do této doby patří 
i mládí Čeňka Paclta.

RODNÉ MĚSTO
Paclt se narodil v Turnově. Město se nachází v Jičínské pahorkatině 
při jihozápadním úpatí Ještědsko ‑kozákovského hřbetu a leží zhruba 
90 km severně od Prahy. Městem protéká řeka Jizera. Trvalé osídlení 
na Turnovsku spadá již do pravěkého období. Počátky města se však 
datují až do 13. století. První písemný pramen prokazující existenci 
města je listina českého krále Přemysla Otakara II. z 1. května 1272. 
Jejím předmětem je soudní spor, kde je uveden jako svědek Jaroslav 
z Turnova. Město vzniklo ve středu lidnaté krajiny a od počátku 
plnilo pro okolní zemědělské osady funkci přirozeného tržního 
a hospodářského centra. Většina měšťanů se dlouhodobě zabývala 
zemědělstvím. Prvními obyvateli byli přesídlenci z okolních českých 
osad a také část německých kolonistů, kteří přišli pravděpodobně 
z Frank, historického regionu dnešního Německa. Německá menši‑
na byla ale velmi brzy asimilována. O německém původu některých 
osob svědčila později pouze osobní jména.

Na konci 18. století stálo ve městě více než 300 domů a v době 
Pacltova dospívání, tedy ve třicátých letech 19. století, měl Turnov 
již kolem 400 domů a tří tisíc obyvatel. Tradičním řemeslem v této 
oblasti bylo kamenářství. Počátky turnovského kamenářství spadají až 
do 16. století. Místní kamenáři zpracovávali ve stále větším množství 
drahokamy a polodrahokamy z pojizerských nalezišť, ale později 
i drahokamy dovážené z ciziny. Kamenáři se nepovažovali za oby‑
čejné řemeslníky, nýbrž za umělce, proto se nesdružovali do cechu, 
ale do konfraternity – bratrstva. Na počátku 18. století se zcela no‑
vým kamenářským odvětvím stala výroba skelné kompozice. Její 
kvalita dokázala předčít tradiční benátskou produkci, čímž přinesla 
téměř na celé století obživu stovkám lidí z celého kraje. Během prv‑
ní poloviny 19. století si turnovští řemeslníci uvědomili potenciál 
brusičského umění. Někteří obchodníci se začali zaměřovat i na za‑
hraniční trhy. Zřejmě nejúspěšnějším z nich byl František Marek 
(1790–1871), jenž se usadil v roce 1832 v Petrohradě, kde společně se 
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svým příbuzným Františkem Kotlerem vyjednával zakázky, zatímco 
v Turnově je vyřizoval Michal Antonín Kotler (1800–1879). Marek 
se do Turnova vrátil na sklonku života a svými financemi umožnil 
založení odborné školy pro průmysl a obchod (dnes střední umě‑
leckoprůmyslová škola).

Michal Kotler nebyl jen obchodník, ale i cestovatel. Vystudo‑
val litoměřické gymnázium. Poté se sice zapsal na filozofii pražské 
univerzity, ale studium nedokončil. Spolu se svým strýcem Fran‑
tiškem Markem se roku 1829 vydal na svou první obchodní cestu 
do Ruska. Ve třicátých letech cestoval mezi Turnovem a Ruskem 
v podstatě kaž dý rok. Obchody se mu dařily a Kotler se stal poměrně 
zámožným turnovským občanem. Procestoval značnou část Ruska 
i sibiřské oblasti. O svých cestách sepsal cestopis. Ten pak publiko‑
val v letech 1842–1843 v Časopise Českého muzea jeho druhý strýc 
Antonín Marek (1785–1877), známý národní buditel a duchovní. 
Toho můžeme zařadit do druhé generace českých obrozenců. Přátelil 
se s Josefem Jungmannem (1773–1847) a novými slovy přispíval 
do jeho Slovníku česko ‑německého. Na Turnovsku se zasloužil o rozvoj 
školství a vznik městské knihovny, k němuž došlo roku 1820. An‑
tonín Marek patří mezi další významné turnovské rodáky. Po roce 
1842 se již Kotler zdržoval v Čechách a zabýval se organizováním 
kulturního a politického života v rodném městě. Tento turnovský 
obchodník a cestovatel poznal Rusko tak dokonale jako málokterý 
Čech té doby. Čeňka Paclta mohly Kotlerovy cesty jistě inspirovat 
k vlastním výpravám po světě. Město Turnov zrodilo hned dva za‑
jímavé cestovatele 19. století.

PACLTOVO MLÁDÍ
Čeněk Paclt se narodil 14. července 1813 v domě číslo 137, který 
se nacházel na turnovském náměstí. Matka se jmenovala Fran‑
tiška, rozená Rolejšková (uvádí se též Rolejčková), a byla dcerou 
Václava, punčocháře a měšťana, pocházejícího ze Sobotky; otec 
Josef byl původně sedlář a později vedl obchod s drahokamy. Tuto 
živnost později převzal syn Antonín. Z matriky vyplývá, že rodi‑
če měli několik dětí: Josefa (nar. 1795), Jana Křtitele (nar. 1797), 
Antonína (1800–1864), Alžbětu Johanu (nar. 1802), Jana Nepo‑
muka (1803–1832), Annu Alžbětu (nar. 1805), Alžbětu Kateřinu 
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(nar. 1808), Františka (1811–1865), Vincencia (1813–1887), Aloisii 
(nar. 1815) a Leopolda (1817–1841).

Budoucí cestovatel byl pokřtěn latinským jménem Vincencius. 
Staročeskou variantou tohoto jména je Čeněk, což je jméno, které 
Paclt používal, a to jistě z vlasteneckých důvodů. Za kmotry mu šli 
turnovský purkmistr František Wickenhäuser a měšťanka Kateřina 
Žáková. Zdá se, že rodina Josef Paclta byla v Turnově vážená, neboť 
většině jeho dětí byli kmotry vážení občané města.

Z Čeňkových sourozenců zmiňme více Františka, narozeného 
roku 1811, který si vybral církevní dráhu a stal se později kapla‑
nem v Rovensku pod Troskami a farářem na Vyskři na Turnovsku. 
Čeněk si s bratrem Františkem velmi dobře rozuměl, což dokazují 
Pacltovy cestopisné poznámky.

Rod Pacltů se v Turnově usadil prokazatelně během první polo‑
viny 18. století. V matrikách a rodinných písemnostech nalezneme 
několik podob příjmení Paclt: Pazelt, Paczlt, Paczalt, Paczal nebo 
Pacalt (Pacelt). Tradičním řemeslem tohoto rodu bylo sedlářství, ale 
s rozmachem kamenářského odvětví se několik členů rodiny zača‑
lo orientovat na tuto činnost. Také otec Čeňka Paclta byl nejdříve 
sedlářem, brzy si ale na živobytí vydělával lukrativnějším obcho‑
dem s drahými kameny. Toto podnikání nemálo vylepšilo finanční 
situaci rodiny, neboť v roce 1822 mohl Josef Paclt v dražbě zakoupit 
dům v Klášterní ulici č. p. 89 (dnes nese jméno Skálova). Tento dům 
koupil od otce roku 1825 syn Antonín.

Pacltův rodný dům nacházející se na západní straně náměs‑
tí nesl název U Saského dvora, dnes však již nestojí, na počátku 
osmdesátých let 19. století byl zbořen. Rohový měšťanský dům 
byl nahrazen honosným hotelem Central, v dalších letech tato bu‑
dova nesla název U Korunního prince. Nyní se na fasádě hotelu 
nachází pamětní deska, jež turnovského cestovatele Čeňka Paclta 
připomíná. Slavnostně byla odhalena v neděli 5. července 1925, 
a to u příležitosti sjezdu turnovských rodáků v době, kdy se v Tur‑
nově konala významná Krajinská výstava. Ta trvala od 21. června 
do 2. srpna 1925. Nejednalo se jen o pouhou expozici regionálních 
produktů, ale jejího průběhu využily mnohé spolky a politické 
strany pro pořádání svých sjezdů. Na výstavu dorazilo více než 
150 tisíc osob. Z dobového tisku víme, že slavnostního odhalení 
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se zúčastnily stovky lidí. V této době bylo patrně Pacltovo jméno 
v povědomí velké části obyvatel města.

O Pacltově mládí se mnoho informací nedochovalo. Jaroslav 
Svoboda tuto etapu jeho života shrnul v Pacltově cestopise takto: 
„Sám vzpomínal mladých let svých jen nerad a s pocitem jakési trp‑
kosti. I v hovorech soukromých a přátelských dotkl se svého dětství 
jen málokdy.“ Zmiňme alespoň jeho názor na místní vzdělávání. 
O turnovské triviální škole se Čeněk Paclt příliš hezky nevyjádřil: 
„Vzdělání, jehož se mi tam dostalo, bylo velmi chatrné. Školy tenkráte 
vůbec ještě za mnoho nestály. Naučili jsme se na nich jen trochu čís‑
ti, psáti a počítati; o zeměpisu, dějepisu, kreslení, silozpytu (fyzika) 
a přírodopisu nečinilo se tehdáž ani zmínky. Nejvíce drahého času 
(bylo) vynakládáno na vyučování katechismu a biblické dějepravě. 
Při tom ani mimochodem jsme ničeho nezvěděli o dějinách vlasti 
české, o hrdinných činech slavných našich předků, o Husovi, Žiž‑
kovi a Prokopech. Tak vyšel jsem ze školy nedoučen, s vědomostmi 
kusými a nedostatečnými.“ Poté se v Jičíně vyučil řemeslu mydlář‑
skému, tj. výrobě mýdla.

PRVNÍ CESTY
První cestovatelské pokusy Čeňka Paclta byly spojeny s tovaryš‑
skou činností. Po vyučení mydlářem obdržel totiž cestovní knížku, 
jež mu povolovala cestovat po Čechách, Moravě a Rakousku. Tyto 
cesty na zkušenou již prozrazují Pacltovu touhu poznávat nové kraje 
a odlišnou kulturu. Inspirací pro své cesty mohl mít hned několik. 
Na zkušené byl již jeho bratr Antonín, a to Benátkách a Miláně, kte‑
ré tehdy byly součástí Rakouského císařství, a Čeněk věděl rovněž 
o cestách na východ, které uskutečnili obchodníci František Marek 
a Michal Antonín Kotler z Turnova.

Paclt chtěl jistě poznat kus světa a zkusit se uživit mydlařinou. 
Nevíme konkrétně, proč se rozhodl zrovna pro cestu do Uher – ještě 
když k tomu neměl povolení –, jeho cesta však po vyučení směřo‑
vala právě sem. V Uherském království se mu ale dlouhodobě moc 
dobře nevedlo. Odešel tedy do Vídně, kde brousil opály. Tuto čin‑
nost ovládal již od svého dětství, protože se tomu naučil od otce. 
V letech 1840–1842 se tak zdržoval v hlavním městě monarchie. Pra‑
coval v závodě klenotníka Benkowitze, kde si vydělal pěkné peníze. 
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Na radu staršího bratra Antonína se posléze vydal do Varšavy, kde 
začal prodávat kamínky, jež mu zasílali z Turnova. Varšava byla 
hlavním městem Polského království. Tento státní útvar byl však 
propojen personální unií s ruským impériem. Království tak bývá 
označováno také jako Ruské Polsko. V několika dobových zprávách 
se píše, že Čeněk Paclt procestoval i Rusko. Turnovský cestovatel 
o svých cestách na východ nikdy nepsal, proto se nepodařilo tyto 
informace ověřit. Je ovšem možné, že se jednalo o nepochopení 
jeho polské etapy, kterou mohli jeho současníci chápat také jako 
cestu do Ruska. Na druhé straně o jeho více než ročním působení 
ve Varšavě mnoho detailů neznáme, proto by nebylo překvapivé, 
kdyby se vydal na cesty po Polsku či do ještě vzdálenějších míst. 
Českému dobrodruhovi se však ve Varšavě prodej kamínků vůbec 
nedařil. Za necelé dva roky obchodování přišel o všechny své úspory, 
které si přivezl z Vídně. K tomu se nepohodl s bratrem Antonínem. 
Čeněk Paclt tak přemýšlel, co dělat dál. Rozhodl se, že opustí Ev‑
ropu a zkusí štěstí v Novém světě, o kterém tolik slyšel. Tehdy mu 
bylo již třiatřicet let.

ODCHOD DO AMERIKY
Paclt tedy z ekonomických důvodů opustil starý kontinent. V září 
roku 1846 nastoupil v Antverpách na loď pojmenovanou Thomas 
Bennett, jež plula do New Yorku. Pravděpodobně se jednalo o ame‑
rickou loď, která byla postavena roku 1835. Evropské břehy opustila 
26. září 1846 a na palubě se nacházelo 63 mužů, 22 žen, 12 dětí 
a 36 kusů dobytka. Mezi cestujícími bylo mnoho Irů a Němců, 
přesněji obyvatel Bavorska a Bádenska, a k tomu jen jediný Čech – 
turnovský rodák Čeněk Paclt. Tato skutečnost však nemůže být 
překvapivá, neboť česká emigrace do Spojených států amerických 
fakticky začala až po roce 1848.
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