
Historik Josef Pekař
Josef Pekař se narodil 12. dubna 1870 
v Malém Rohozci, po čtyřech letech se 
rodina přestěhovala do Daliměřic, kde 
jeho příbuzní žijí dodnes. Po maturitě 
na mladoboleslavském gymnáziu 
se zapsal do historického semináře 
na pražské univerzitě. Učitelé v čele 
s Jaroslavem Gollem brzy objevili jeho 
talent a v práci nadějného historika 
všemožně podporovali. Promoval 
v roce 1893 a krátce poté se na 
pražskou filozofickou fakultu vrátil. 

Čekala jej tam závratná akademická kariéra. Když mu bylo 
35 let, byl jmenován řádným profesorem rakouských dějin. 
V akademickém roce 1909–1910 byl děkanem filozofické fakul-
ty, jako rektor reprezentoval Univerzitu Karlovu na přelomu let 
1931–1932. 

Historik Pekař se zabýval všemi 
významnými etapami českých dějin. 
Nejvíce jej ale přitahovaly dějiny 
selského stavu v 17.–19. století. Jeho 
práce na tomto tématu vygradovala 
v monumentálním dvoudílném díle 
„Kniha o Kosti“ (1909–1911). Josef 
Pekař miloval Český ráj, zdejší krajina 
iniciovala jeho zájem o historii. Do 
svého rodného kraje se pravidelně 

vracel, Turnov a Sedmihorky byly nejčastějšími místy jeho 
letních pobytů. 

Konzervativec Pekař byl celoživotním 
oponentem T. G. Masaryka. Jejich spory 
rozdělovaly společnost, a tak není tedy 
divu, že se na něj na podzim roku 1935 
agrárníci obrátili s přáním, aby jejich 
jménem kandidoval do prezidentského 
úřadu. Pekař to s ohledem na své zdraví 
a nedostatek politických zkušeností 
odmítl. Když ale v Praze v noci na 
23. ledna 1937 zemřel, poslal už hodně 
nemocný bývalý prezident na pohřeb 
svou vnučku Annu s kyticí, na jejíž stuze byl napsán vzkaz: 
„Profesore Pekaři, vzpomínám často na Vás a naše styky. Byl jste 
hodný člověk – Váš T. G. Masaryk.“ 
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