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Hana Skočková

Vojtěch Náprstek,
rodák od Šturmů z Uhelného trhu
V pátém zastavení nad stránkami pražských římskokatolických matrik uvádím v přepisu záznam z farní knihy
od sv. Havla z roku 1826 o narození a křtu vlastence Vojty Náprstka (*17. 4. 1826 Praha, Uhelný trh, dům čp 423
„U zlaté révy“ též „U Šturmů“, † 2. 9. 1894 Praha, dům čp. 269 u Halánků, Betlémské nám.).
Proslavil se jako národopisec, spisovatel a mecenáš, mj. s prof. dr. Vilémem Kurzem 1. 6. 1888 založil Klub českých
turistů. Prožil deset let ve Spojených státech amerických, do vlasti se vrátil 25. 2. 1858. Svůj domov U Halánků
na Betlémském náměstí změnil na centrum české inteligence, později na České průmyslové museum (dnes Národní
muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur). Do jeho sbírek tehdy přispívali všichni
významní čeští cestovatelé jako Emil Holub, Josef Kořenský, Enrique Stanko Vráz, Antonín Stecker, Antonín Frič,
jazykovědec Bedřich Hrozný a další.
Tradovalo se, že Náprstkovu otci Antonínovi (*1775, † 1832), když byl odveden na vojnu, změnili jméno na
Fingerhut. První publikovaná genealogie Náprstků (2007) však upřesnila, že byl zapsán jako Anton Fingerhut
už v rodné matrice. Oba jeho synové Ferdinand i Vojta se v dospělosti vrátili k původnímu českému příjmení.
HV N 12 – N – 1823 – 1826 (Staré Město, kostel sv. Havla), fol. 137, německy:
1826, 17. dubna narozen, 18. pokřtěn,
čp. 423
Adalbert (Vojtěch), katolík, muž., manž.
Pozn.: Následujícím rozhodnutím c. k. ministerstva vnitra z 9. prosince 1880 č. 18389
má být opraveno jméno Fingerhut správně na Náprstek.
Otec: Pan Anton Fingerhut, měšťanský pivovarník (Biereinleger), narozený v Tachlovicích,
manželský syn Václava Fingerhuta, matky Rosalie.
Matka: Paní Anna Honsová, ovdovělá Nováková, provdaná Fingerhutová, narozená v Praze,
manželská dcera pana Vincence Honse, mlynářského mistra v Praze, matky Josefy rozené Draskové.
Kmotrové: Novák Jan, lékař (Physiker), Barbora Ornestová, měšťanská mlynářská mistrová
________________________________________________________
Týdeník Světozor. Ročník 15, č. 5, s. 58. Praha 28. ledna 1881,
Vydání přineslo i portrét Vojty Náprstka, podle fotografie jej nakreslil Josef Mukařovský.

Vojta Náprstek (B. B.)
Komu v Praze nebyl by znám starobylý dům „u Halánků“ na Betlémském plácku?
Různé tu nalézáš občas výjevy: Dnes vybalují se věci z Indie, zejtra všude plno
předmětů mrtvých i živých z Afriky, jindy připravuje se tu výstava krojů
českoslovanských a o sv. Jáně tlačí se tu tisíce lidí ve sbírkách průmyslového musea,
prozatímně umístěných. Různé tu přijímal pohostinný dům již hosty - Indiány, Číňany,
africké Zulukafry, volné Černochy i indické Hindu. A každý nalezl tu něco ze své vlasti
a odcházel potěšen, že vlídně byl uvítán ...
Nuž vstupme do památného domu. Všechny téměř místnosti věnovány jsou sbírkám
a knihovně, jen malá část zbyla k obchodu a obývání. Knihovna čítala již před rokem
30.000 svazků, a jest zvláště úplná co do časopisů českých a česko-amerických,
nalézáme zde též celé ročníky časopisův anglických, zvl. ohromné »Times« s neocenitelnými rejstříky obsahovými. Dále zastoupena tu vynikajícími spisy bibliografie,
technologie, veškerá bohemica novější a od začátku tohoto století, dále ženská otázka
ve všech evropských jazycích (přes tisíc čísel), spisy týkající se otázek socialních
a jednajících o filanthropii, pak cestopis a národopis. Drahocennou je též část
knihovny o Číně a Japonu. Sbírky průmyslového musea hromadí se v místnostech nikterak nedostačujících. Nicméně
žasneme i tu, jak možno bylo jedinému muži od času založení (1863) takové množství předmětů získati ...

________________________________________________________
První publikovanou genealogii rodu představil autor Vladimír Náprstek pod názvem „Vojta Náprstek a jeho rod“
na stránkách časopisu Genealogické a heraldické listy, ročník 27, 2007, č. 1, s. 2-13.
Práce má 5 kapitol: Ze života Vojty Náprstka, O rodu Náprstků, O původu rodu, Potomci Jindřicha Fingerhuta,
Rodina Vojty Náprstka. V závěru pojednání je připojena přehledná tabulka „Rodokmen Náprstků“. (red.)

