
 
 

 

Augustin Bek  
(1875 - 1942) 
 
Pražský pan učitel Augustin Bek přišel na svět 27. října 1875 v okrese Ústí nad Orlicí, a to v obci Svatý Jiří číslo 32, 
které tehdy nesla tamní školní budova. Zápis o jeho narození skrývá kniha uložená ve Sbírce matrik SOA v Zámrsku:   
 
27. října 1875 Svatý Jiří č. 32 nar.  Augustin František Bek.  
Rodiče, otec: Jan Bek, katolík, učitel na obecné škole v Svatém Jiří č. 32, manž. syn tehdy již zemřelého Augustina 
Beka, učitele tamtéž na odpočinku a matky † Karoliny rozené Perotti z Prahy č. 389 - III. Matka: Františka, katolička, 
manž. dcera † Josefa Kučery, rolního zahradníka ze Sv. Jiří č. 8 a matky Magdaleny roz. Veselé z Voděrad.    
 
V metropoli Čech Augustin F. Bek působil jako středoškolský pedagog a specialista v oboru ochrany mládeže. Ve 
volném čase krom vlastní rodinné genealogie se především zabýval metodikou rodopisu pro obecní kronikáře. Využití 
badatelských poznatků, správnou formu a směr jejich uspořádání později shrnul do brožurky s názvem „Rodopis v 
praxi“. Příručku vydalo Školní nakladatelství v Praze (1941) jako 39. svazek edice Osnovy a praxe. Bekův přívětivý 
text zpopularizovaly i jednoduché ilustrační  návody k sestavení vývodu z předků, rozrodu, nebo tabulkové vzorce 
zpracování biologického a sociologického rodokmenu. Z autorova osobního života je známo jen málo, o jeho profesi 
víme naštěstí trochu víc z nekrologu od šéfredaktora spolkového časopisu PhDr. Jana Petra:  
 
„Augustin Bek zemřel dne 1. dubna 1942. Jako emeritní ředitel dětské ochranovny hl. m. Prahy, člen správního 
výboru Zemského ústředí péče o mládež, člen ústředního výboru Národní pomoci, předseda Péče o mládež v Praze I.-
V. atd ujasnil si důležitost rodopisných poznatků zejména pro lékaře, učitele i sociální pracovníky a věnoval své úsilí 
propagaci rodopisu v nejširších vrstvách lidových. O jeho záslužné činnosti jsme referovali v Časopisu Rodopisné 
společnosti v Praze roč. IX.-X. 1937-1938, s. 140 (článek Návrat k rodině), dále v ročníku XI. (1941) s. 21-22, a v  
ročníku XIV. (1942) s. 33, kde bylo referováno o vydání publikací Můj rodový list  a Rodopis v praxi. 
  
Nenadálou zprávou o jeho úmrtí byli jsme překvapeni tím bolestněji, že ještě dne 15. března t. r. účastnil se našeho 
valného shromáždění pln tvůrčích plánů a slíbil nám článek pro náš časopis. Stár teprve 66 roků (narodil se 27. října 
1875) byl odňat českému rodopisu a své výchovné a sociální činnosti příliš záhy. Jeho zásluhy zajišťují mu však  
paměť trvalou. Při pohřbu svého vynikajícího člena v strašnickém krematoriu dne 7. dubna t. r. byla Rodopisná 
společnost zastoupena svým předsednictvem.“  
 
V rodném místě Augustin Bek není zapomenut, ani jeho kantorští předkové v přímé rodové linii. Otec Jan, děd 
Augustin a praděd Herman v obci dohromady učili téměř 100 let, jak vyplývá z internetových stránek kapitoly 
SVATOJIŘSKÁ ŠKOLA na adrese http://www.svatyjiri.cz/clanky/skola.html  
 
Prameny: 
 
Státní oblastní archiv v Zámrsku. Sbírka matrik. F. ú.  ř. k. Svatý Jiří, okr. Ústí nad Orlicí. Sign. 2781, N 1842-1893. 
Pag. 57, digitální  snímek 63/232. 
 
Jan Petr: Augustin Bek zemřel dne 1. dubna 1942. Časopis Rodopisné společnosti v Praze, roč. XIV., 1942, č. 1-2, s. 
47, rubrika Zprávy. 
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