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PhDr. Bohuš VYBÍRAL

překladatel a znalec jihoslovanské literatury, knihovník, vysokoškolský pedagog,
publicista a organizátor spolkového života.
*14. 1. 1887 Hranice (okr. Přerov), † 25. 4. 1951 Olomouc.
Narozen v rodině krejčího, 1899–1907 studium na gymnáziu v Hranicích. Po jeho absolvování
odešel studovat slavistiku a germanistiku na filozofickou fakultu univerzity ve Vídni (1907–1911).
1911 obhájil dizertační práci o Jaroslavu Vrchlickém jako kritikovi a literárním historikovi, pro
mován na doktora filozofie (PhDr.). O rok později (1912) složil státní zkoušky učitelské způso
bilosti z němčiny a češtiny. V letech 1911–1913 redaktorem kulturní části Vídeňského deníku.
Od 1913 pracoval ve Studijní knihovně v Olomouci (nyní Vědecká knihovna v Olomouci), kde
s výjimkou let 1915–1918 strávených ve vojenské službě, působil až do svého odchodu do důchodu
v roce 1948. V knihovně působil nejprve jako řadový knihovník, od 1919 jako ředitel. Roku 1919
vyučoval na českém gymnáziu v Olomouci. Za okupace vyslýchán a v době heydrichiády strávil
několik dní v zajišťovací vazbě. Od akademického roku 1946/1947 do 1951 externistou na obno
vené olomoucké univerzitě. Na této škole měl Vybíral značný podíl na zajištění studijního pro
gramu serbokroatistiky, vedl přednášky a semináře z dějin jihoslovanských literatur, slovinštiny,
od zimního semestru 1948/1949 i bulharštiny. V letech 1949–1951 pedagogem Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity.
Zájem o jihoslovanskou kulturu u Vybírala byl formován již během gymnaziálních let v Hra
nicích působením slovinských profesorů (I. Plehan, J. Regen, F. Prosenc). V této době také otis
kovány první Vybíralovy novinové příspěvky (Hlasy z Pobečví, Přerovský obzor, Moravské roz
hledy). Na vídeňské univerzitě navazoval kontakty se slovinskými studenty, rozvíjel literární,
překladatelské a publicistické nadání zejména v česky psaných vídeňských novinách (Vídeňský
deník, Dělnické listy). Před rokem 1918 vyšlo několik překladů jihoslovanských autorů také samo
statně. Těžiště Vybíralovy překladatelské činnosti bylo soustředěno především do 20. až 40. let.
Celkem přeložil 42 slovinských, 14 srbských a chorvatských autorů (mj. díla I. Cankara, A. No
vačana, V. Levstika, I. Tavčara, S. Trontla, R. Domanoviče nebo K. Bohačevskiho). 21 jeho pře
kladů bylo vydáno samostatně, desítky v různých novinách, časopisech nebo sbornících (např.
Našinec, Naše Haná, Selské listy, Umělecké listy, Valašský kraj, Velehrad, Vyšehrad, Malý resp.
Velký zábavný kalendář). Významná je rovněž jeho práce redakční (1914–1937 v redakci Časopi
su Vlastivědného spolku musejního v Olomouci), činnost bibliografická (spolupráce na České
bibliografii Zdeňka Tobolky, od 1929 účast na Bibliografickém katalogu ČSR aj.), publicistická
a přednášková. Pro Masarykův slovník naučný vypracoval Vybíral většinu hesel o slovinské pro
blematice. Přátelský a profesní vztah k jihoslovanskému prostředí prohluboval kontakty s tam
ními vědeckými knihovnami a korespondencí s některými osobnostmi, jejichž díla překládal.
Velmi aktivní byl Vybíral ve veřejném životě. Již po maturitě na gymnáziu jednatelem (poz
ději i předsedou) Akademického feriálního klubu v Hranicích. V době vysokoškolských studií
ve Vídni jednatelem resp. předsedou Akademického spolku českých studentů a místopředsedou
Komitétu slovanských pokrokových spolků akademických ve Vídni. V meziválečném období
působil např. ve Vlasteneckém spolku musejním v Olomouci (jednatel 1920–1933, od 1933 předse
da), Filosofické jednotě v Olomouci (předseda), Československo-jihoslovanské lize v Olomouci
(předseda), Kuratoriu Musea hlavního města Olomouce (jednatel), Klubu přátel umění (předse
da), Památkové komisi hlavního města Olomouce (předseda).
Během svého působení v olomoucké knihovně se Vybíral zasloužil o podstatné obohacení
knižních fondů, zejm. pak bohemik a slavik. 1936 se postaral o přestěhování z prostor olomoucké
teologické fakulty. V poválečném období zajistil pro knihovnu další prostory a měl velký podíl
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Bohuš Vybíral, foto Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc

na záchraně knih pocházejících z německého majetku. Jako místopředseda akčního výboru pro
obnovu filozofické fakulty se zapojil i do snah o znovuzřízení olomoucké univerzity. Svou bo
hatou publikační a pedagogickou činností, věnovanou zejména svému celoživotnímu zájmu –
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jihoslovanské literatuře resp. kultuře vůbec – se Bohuš Vybíral zasloužil významným způsobem
o její zprostředkování českému prostředí.
Bibliografie (výběr): České husovské rukopisy c. k. studijní knihovny v Olomouci. Olomouc
1914; Karel Sojka a začátky českého spolkového života v Olomouci. K osmdesátému výročí jeho
narozenin. Olomouc 1929; Staré písemné památky v báni kostelíčka u Hranic. Olomouc 1930;
Padesát let olomouckého „Žerotína“ 1880–1930. Olomouc 1931; Bibliografický přehled publicis
tické a beletristické činnosti Kuneše Sonntaga. Praha 1932; Čtyřicet let novinářské a spisovatelské
činnosti Dra Richarda Fischera v bibliografickém přehledu. Olomouc 1932; Beletristický přínos
olomouckého kraje: Seznam spisovatelů a jejich knih. Olomouc 1940.
Překlady (výběr): Tři povídky. Praha 1918 (od I. Cankara); Vidiny. Olomouc 1920 (od I. Can
kara); Črty a povídky. Přerov 1921 (od I. Cankara); Podzimní kvítí. Olomouc 1923 (od I. Tavčara);
Veleja. Drama o třech dějstvích. Prostějov 1923 (od A. Novačana); Slovinci. Zeměpisný, děje
pisný, politický, kulturní, hospodářský a sociální přehled. Prostějov 1924 (od F. Erjavce); Zmijí
hnízdo. Olomouc 1925 (od V. Levstika); Děti slunce. Olomouc 1929 (od I. Pregelje); Plebanus
Joannes. Olomouc 1930 (od I. Pregelje); Cibuláři. Praha 1940 (od A. Ingoliče); Spálenisko. Ro
mán ze dnů převratu. Praha 1947 (od P. Vorance /vl. jménem L. Kuhar/); Na vorech. Praha 1948
(od A. Ingoliče).
Literatura: KRAMOLIŠ, Čeněk: Dr. Bohuš Vybíral padesátníkem. In: Přehled [ze dne
8. 1. 1937] 7, 1937, 2, s. 1; KRAMOLIŠ, Čeněk: Dr. Bohuš Vybíral padesátníkem (Dokončení).
In: Přehled [ze dne 15. 1. 1937] 7, 1937, 3, s. 5; VÁCLAVEK, Bedřich: Dr. Bohuš Vybíral – knihov
ník. In: Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 50, 1937, s. 295–298; FISCHER, Ri
chard: Olomoucký památník 1848–1918. Olomouc 1938, s. 345–347; ŠOLCOVÁ, Marta: Dr. B. Vy
bíral. Bibliografický soupis knih a přehledů z jihoslovanských literatur. Olomouc 1955; BABLER,
Otto František: Korespondence Bohuše Vybírala s Francem Bekem. In: Středisko (Sborník Vlas
tivědné společnosti musejní v Olomouci) 63 (4), 1974–1976, Ostrava 1977, s. 198–199; STÝSKAL,
Jiří: Bohuš Vybíral. In: Zakladatelé a pokračovatelé. Památník osobností obnovené univerzity.
Olomouc 1996, s. 243–245. BLÁHA, Ondřej: Srovnávací slovanská jazykověda na Univerzitě Pa
lackého. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica 91,
2007, s. 15–30; MAINUŠ, Petr: Překlady slovinské literatury v českém prostředí 1882–2006. Rigo
rózní práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno 2007.
Pozůstalost: Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc.
Pozn. Autor předkládaného biogramu hodlá alespoň tímto skromným počinem přispět
k rozšíření znalostí o osobnostech spjatých s Hranicemi a volně tak navázat na bohatou biogra
fickou činnost z pera Bohumíra Indry, otištěnou souhrnně v Biografickém slovníku města Hranic
(Sborník SOkA Přerov 1998, s. 31–77) – úctyhodném, ke škodě (nejen) Hraničanů však doposud
stále nedokončeném díle.
Petr Kadlec

Ladislav Vlodek a komiks
Ladislav Vlodek prodělal dětskou komiksovou iniciaci v americkém Chicagu, kam se jeho otec
rozhodl v roce 1911 vypravit i s rodinou a kde pracoval jako zahradník v Lincolnově parku. Vlodek
byl vůbec první český komiksový autor, který na četbě komiksů sám vyrostl a z jeho ranných

