
Poměr mezi státem a církvemi 
v Německu. 

J o s e Í Pat o č k a. 

MÍ'r.e'm Vestfláltsk:ýlm, Isjednaným dne 24. říj,na 1648, byl u'plra
veI1l deHn'itivlně 'PIojm!ě,r prlOitesltalnHsmlu k le k'at'OHdi's:mlUl. V dŮlsledku 
z1álsady "Gtl!jIU/S' reg~o:, il1~ujs relig~Q", po:něvadž' !byly, 'k'rajiny čistě. 
p:rlotestéllnts1klé i ka't:Oi1idkié a naopak, jí urče'nlO, co zůls't:ane 'katlOl
Hdkiýfm, dOJ eva:ngelidkÝIm'. 

Mim'p území rozpladfý!dhl vlévodst'VÍ š V1álbiskléhlo, frandkéhlo a 
saslk/éhjo~ 'V :niclhlž :sHídají .se ple:stř'e ,olsady, evangeHdké .s 'k'ato.lic .. 
IkYimi, mloi~nlo říci) že již:nÍ Něm'eoWO' w :s'talo lk:at'Olidk'ýlml, vl :se
V'er!n~m! p/ř.ev~á!dl plriO'te'slta!n!tiísmlu~. Kato:licklý;mi ZlŮ/stíálvaj í 3 velikláJ 
airdb'is'k!upistV'í :na ' d'o,lním~ Rýlně: Mohlll'č, Trevír, Kolín;, ve.Slt
fjá,lsMáj ,bislk!ujpls;t'ví 'Mulns:ter a Paderrbbrin, fran'dklái hiskjuplstvÍ imi 
MJoih'aJ!lu: WurZJblu:rg a Baim:b:erg a ;kILálšter fiUldlsk:ý~ ;na Altlm.uhlJe 
biÍJslk!ulplsťví \Vlolrm!s a špÝlr, djálle oelé p'ansltví ra'klolulslkié na HOlnnÍ'rnJ 
R.Ý1n.ě a v jižním ŠVlálbis/kIU~ t. zv. Vlolrdero!sterrdc;h:, š'V1álblslk:~ a 
haMO!r,slkiá! ~b:vs'kluplství a p'relat/ulry; a cldé ~6ViOdsitví 'b/aV101r,s:ké 's Horní 
F aldí; ploiuz'e 'Vle Slezlslkiu; neplodařila 'se p:ř 'ese všedk'u lest a Inlálsilí 
jez!olvitů - p'TlO'tiref'0lrm'aCe a stala ,se úpLně 'nemlQžnOiu~ Ik1ďyž Karel 
X I 1., 'kiriáll šlvié dskýj, vza!l loIbyv a t e lsit V:O: pir olt es:t éIJnltisikié ve iSVlOIUj och1r a-

. nlU. Prlo'ti t lolmu. 'hyl c'elý) s'ever od Výchlodnrhlo Frýslkla _kl P/olmlo
řél!nů1m" .n:ejv'ětší , díl Ik'rajiny, jíž prorték:ál W'esera, celé loikiolí Lable 
.od 'čes'kychl Ih/rank, 'okolí Odry od hraJnic SlezJska . 'Plnotesltalntslký'm! 
a ťv1o:ř'il vdklé slou:vrslé: 'P'riQite'Sitan;ts'k!é úz'emÍ. Na jehlo severlOvÝl~ 
chlodní 'hranici v b'is'k:uplství OslnaJblrucK a Mi'nden', na vÝlch:odní Ilúa-
:I1!Ec:i Vf d<blí HarZlu~ v Ha~berstad't.ě a 'V Lužici lnlálb:oŽ1elnsltví k'ato~ 
Hdk!é b:ylo, uzJnlá:nIO' 'la stejluě iQiP!rl ~v:něln:é, ,s' evangelidkÝ1m'. Vínitřto
hlo!tol p!r,otesta!ntlslkléhlo území :naLé:~aly se biuď silnější, 'bluiď :slab1šlí 
IOlstro;v'y Iklatolidkié, v,Mšinou roz:triolušené .staťk'y 'bitsikluplŮ a 'kato ~ 
fiidk!Ý,ch' Ikln í za t. JiSIOIUI 1:0 Ifl a p'ř . s,t a t:ky ardb'ilsiklllJpa Iffilohlu čské hlo 
vl doLnílmi He:s,enlslklu a v Thli.idngen~ :t~ nimiž' patří ,mělsíta Eidhlsfeld 
a Edu,rt, statky ,b:is:lqup1a Hildelsh'eim'sk:é'hoi, lna /nfdh'ž však 'bly}!) 
dOlyiole,uo vy:zJniálvati Vínu evalt1gelic!kloUi. Území p!rO'tes',tan't:slklé 'za
saho'y-alo, v 'četnÝldh~ 'ViěltšÍ'Chl 'ne'bl m'elnišÍcn' poloostrlolv'echl dlo úiemlÍ 
lk!a1:JO'lickléhio, z! Iniclhlž jeden v'ychiáizel :od Werry p:řes HesISlen'sll~o a 
a lod Wetlterau až Ikl Odenwafdu,. Falc kiurfif'stskiál slplojluje jej se 
slm:íšeuým: k;ato:Hdklo,-p/l'otestéIJntský,m: ob:yvatelstveiml s luJeriálnskými 
Ik/rajinami \pIOlr,Ýlnlsikýrm'i. Oblklolpe:ny katoUdkým

' 
'W,elsiŤfláils1k1e:ml a 

hbnní p,olrý/ní, lež'í jalkb o:strovy reflolrlmlovalné Kleve a 'htrabiSitlV'í 
'M'arlk!; vlévlotdsťví Berg mlě'lo !katolklkb-p'rotesrtantsk'é, IOlb1yv'atelstvb. 
Jiné plrloltestaJn:tlslklé. IOI$ltrlO!vy, v ú21e:mí katlOHclkléml tv!oři1a h;rabistlv'í 
Benlthei'm) Say:n, !Lowelnstei:n, Kastell a j~niál ; dálle 'četnlái ' říš'Slk!áJ 
mlěsta, z' In~dh:ž jen Imla~ái ' čláJs:t zl111sltala .katIOHdkl ~, čet!né rlOlzltr:ou .. • 
š'ené ,~si ř'iŠ ,Sik:ýldh' rytHu v 'k'atio:lidk'ý;ch~ krajinláich'lklole'm' FlUIdy, 
WUJrzb:u:r'glll:, BwmlbiergiU a Ei'dhlsHitt~! . Další prlolte:stan:t!sfkYl 'P\OIlo~ 
lO~t!fIOIV', vy:b'ihiajíd do Ik!atoHdké'hio Úle!ffiI~ l lálhl lse 100d Rudohoří až 
/kl Rýln!ll;, piřes F'r'aln!ky a Šviáibs~o~ Brainvbbry, AUJS/biadhl a tVlOř:eIn blyl 
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jednak' říšsk'Ýlmi mě:sty, jednak' rio,ztrlO1ll1šený:mi sltatkyp'rotestant
sik!ý:ch' šlechticů. NejjižinějšÍ výhěžtky, p!r10:tels1taJntSikiéhb úiem'Í proti 
jižnímlu Něm'eclkfu, tV'o:ř'e'ny, jsolu m.ělstem Řezlnem a ~u!terlSlkýjm' h'rab:· 
stv'Íml Or'den'lbiurg, lež'k~ Í'lTI bHzJklot PaJslolva. Na území HorlnÍ fake 
11!dr žeLo se p'Tlotelsta,nitsltV'Í vedle kiat'OlidtVÍ lna pains!ťvích! rodUi Salc
b!aš'Slklého. V řÍšlsk'étm územlÍ Alsa:sku,-Lort:rins:wu. pod 'V'liiv:eml vllády 
f'ra:nclo:uz:slklé 'se IObiyviatdsltv'o' 'ZJne:niálh!la .od pirotestantstvÍ p:ři:kIIOl
ňuje Ikle kato,lidtví a 'tak zl lmiě:srt: 'či,s,t,ě prlO!tes,tant:skÝich~ StrasblUlrklU 
a Myfh'ús, :st,álv'ají Ise :města převahoul k!atlollÍldk:á,. V 'bYlv~a1ém\ úiem'Í 
hrabat i. Lic'htenlb:ergu, hirabis'tvÍ Saarwerde,n~ :s:tatcích' ik~áll. Imlě'Slta 
Strasb'Ur'kiu a jeduQitlivý:ch' ry,tí ř s!k!ý'chl Is:tatklů v DtodlnÍml AIsasklu" 
dále y IQikloilí blÝívaléh'o říŠ1s:klé'hio 'města IMiin!Slteru a ve 'Virtemlbier
slké'm 'hrabstVí Hiriblurg 'plř'evlálQál nlá;blo/ž'efnsit'vÍ eVéllngeHdk!ěI. V pro
yjndi VÝlchloldním' Pruls'klu, v ,s e'venolv'ý,chlodě, říše) t. j. v' úiemÍ b'ý
V'aLéh'ol ' vévloldis'ťv' í pru:s!kiéhio 'piřev ~á ldá, pirlO.tes:tanIHslmiU:s; 8"'io,r101 tvrýl
hradně, ik1atlOlhdkYlm' je:st úie,rnlí. b'isik'uIPlsltv'í Ermelands,kléihioS Iklter,é 
tVlo'ří ostr'oN' Im'ez'Í ev'aJn.geltclklýimi člálstmi Výchl. PrlUislk'a. Zlálpiaď!nÍ 
Prulsíklo, plolkiud !nláiležel,o Plol:sklu;, jest velicle slmlÍšelno. V pirlo!Vmcii 
pIQizJn.aňsik!é hl~álsí Is,e četní 'P lřÍtst,ě'hio'Valí :něm'ečtí ikloLolntstlé. iJ( lu!te
rlánstv'í, P,Ql1álCÍ 'k!e ,k'atohdtvÍ. 

Ce :se tÝ1č'e Ú'S'tél'Vy a slplrlá~ry ICÍrfk'ví p'rioltestanJtsik;é a ,Iťat lo'liclk!é, 
jelst dluž/nla. vytlklnloluiti v 'hirruh~oh' rysech!' rt1oto : 

Ú'Stava :cl Í'r'k~e eva~1gelick' ,é jest 'v rů~nÝlchl s;t;á~edh: říše 
riÚ.zJnlá,. V,ětšiifl lO IU p,řevtá:dají dva systélmy: presb:ytedálltnÍ a b!Íls'k[uIP'-
siky- Při plr:vn,ím, sploičÍvlái ISlprllÍJva církevlní v ruklolul mIU:ž'Ů~ z'vlole
ný'c'h s'hnoltn!álžlděnÍ'm: 'Sv'ých' s:o:uvlěrců:, V dr:ulh:ém' p!řípladě jest v' ru
klo;ui s:p!r:álv:c'e zem'ě ja'kiO' nejvyš'šíh'Ol his:k:upa. Když' však v'yklotn,á
vlání t,étlol mlOd piř'e'nese ise lna Ikbleg~áilnÍ :sibbry, ;nlazýlV:~ Ise 'te,nlto 
systéml b:iiS1k:Ulplsky\ ;~o(nSis:tiOlfÍiá,tnÍ:m. Sy;sltém' pre:sb~tedállní \U:plat'nil 

-se Inejví,ce v' lolkblí dlol~níhb RÝlna a 'v ob!oljí Falcl. V PrlUls:k~ll h'lavlnlí 
d1oIZlO'r' iI1ad IS'plrlálvlolU drfkevíní vede v'ys'O:k,áJ círk'evlní rada I (dťjť 
OblerlkíirlcJh'elurat) . Jeslt zřÍzelna kio'legtálttně a 'blyla plodříz'eifla Iblez:
\P~io!s.tředn~mlu dOlzJor,u:' c'Í'sař lslkléimlu, :nyinÍ 'pK)dléihlw 'SlUlp1eriJn'telnlden
tlOlvi Vysolkié' Círk'evní radě plodřízeny j:sou V' jedJnort:livÝlch~ loik'ris:" 
cíchl lk!o lnsistoře 'Synody a sice krajlOv'é:, ptrovincilá:lní a jedna ge!ne
:1~1JJn,! lS'rnl~I~'a. Teln'~~o :sYJs~tém i~yin:odá;Lní roišíř'il se Vl Inejlnlolv,ějs' í 
do:ble t,elmler pln 'cele:m Ne;mledku. 

Splr:áw'a drk:ve k' a t 1011 i dIť é podřízelna jest papieži Is,ídlídmu 
,v Říimiě; středem duchlorvníhb 'žiVIO'ta. Ipakl jlSIOu iblilskulplO'v;é. PrlO 
cír'k'ev: Ik'atio;licklOIU zř ítenlO v Něm'eok;u; ·5 ardb'islklu:PIS!t'Ví ,a [SJj:C'e: 
Kolín a PlolZ!naň v Pr,u.slk1u" 'Mlnk!hov;, Fre~sin'g a Bam1blerg V Ba
'VIOlt"iS1klu" Freiibiurg v Badetl1lsk!u~ diáile 20 'hisk;ulpst'ví: Erm'eland, Ku:lm:, 
Vrati'Slava, HiIde!Sh'ei:m~ OSil1a'hriidki, MiiJniS,tér, Paderbloirln, Fulda, 
lim/blu,r'g ar T'reV'Ír v Priulslki1l!, AUg1s:blu:rg~ PaslOlv, ŘezJnlol, Evc'hlstatlt, 
Wiir~burg a Spy,r v Bav:o'rsfklUJ, RIOHe:n'bfurg ve Vi'rtemibier:S!kfu a 
Mf(),hlulč V' HeJse:n!s!kiUl, 3 aplolš'tOi}S1kié vikar'i;álty (driá!ž'ďaJn'slkyj plflOSas
!klo~ jedellli IpTlol Ánthalskin a jede'n pro. Isever:nlÍ l~~oviiI1!c'ie). Tě;mltlol 
plOdrlo'bie1ni jISIO)UI v'~klá lř'i, dětk'a'niJ fari á)ř'i atd. Ř,ád jezlU.itlslkYi a jemlU 
Plodolblné Ik!olngrega'ce byly ř:íš'Slk[ýíml ziálko.nem ze dne 4. č'erv'ence 
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1872 Zl. územlÍ říš'slklé:h!o , VYPiOlv,ěz!eny; piOíUiz'e ř ládYI zaJbYlvajkí se 
pléčí ;0 : nemroidné, mlOlh1y \n říši zů;st~ti aztnovUl biýjti z.řizbvláln'y. 

S tar 101 !kl a t 101 I Í 'e i Imia jí sltiáit:ně' u~n alnéhb 'b :~s)k~iPla ,vl Bo n!nu. 
Nyp.í fl<:ldy'ž! Y'yHči1 jse1m: rlolzšíř,ení a ústavu drkví v Ně'mleek/u, 

p'řiik:rlo:čÍ'm k: Ivylíče:ní p/OíIDiěr;ul Im:ezlil :st;á:te:m a drk'vemi, :ulplrave
nélm)u řÍ'š!siklo!Ui ús'ta'viOllli ze dne 31. ledna 1850 a , nOi\T,ě 11. srpná 
19119. 

Ostavlo!u z rlolklu 1850 ista!J1lQ.vena p,ln:á s, v /O hod a in i ~ 'b; lo l že n
s tví (č~álne'k~ 12.) a ,neZ1árvislo:s't 'p"r:á'v p'Oilitidk:ý:ch ,na 'vyznání, ale 
boyIDI vtato 'Za z:áik1lad ini~bbžens,tvÍ. 'křesťanskté (člálnek 14.). Není 
tedy p!rl~k~a1m;o~v'a;niá; 'ohecn;ái 't/Ovn'Ols:t všech uzJnaJnÝ1dhl nl~blolž'elnskýdl 
spiO'leonlo:stí, ač u:iI1\ájna jich! sam:ostatnos't oh'ledl1lě Isprlálvy vlast
nÍ'CJhl zJá:lež'ito!stí. ČI.áJnikelm' 16. sltanoiven'o' : "Eva'ngelidklál a římrslk1o
:k'atoHc!kjál círll{ev~ jak\o.žl i lcažd:ál jinlál n:áib:oženlská společlnlO'S't upra-, 
vluje a :spiravlude .svté věci 'samloistatně a Z:ůst:á:v,ál v: p!ožív,ální .a UŽÍ..; 

Vláiní ús'tavu" Inadac'Í a ftO indů .určenýchl pro její účely 'kluHov,é) vy
UČlOI\fa'CÍ a clio'b1rtOčinlnté." Č~á!nkem' 16. p,rolťlá,šeny 'Styky s nadříze
;n:ýlm:i úřady za 'vloilnlé. V 'č:~álnku, 18. ZnUiŠeno. ljir,á,vo 'StláJtnÍ oMedně 
j'meiI1lolvlální '11,<1;V1'h11, v,ole'bl ajneblo plOt'vrzení cÍrk1evníchl fUinikboll1lářú, 
piOlk1ud nespločívala lna 'pirláivlul platr:oln!~tnÍim 'nehlo jiné:ml titruml. 

Vatic:aif1tllJIDi dalo podnět v'· N ěmeoku k' t. z\'. 'k' u 1 t 'U r ln í m u 
bl o ji, je)tltž zej'm1élna v PrtttskluJ veden hyl bezohledně. Účelem' boje 
hyl'ol z:nemlož!niti 'pa'pežlSiklO,U vl;á,d;u: na území státním. V dttsleddcll 
1Jo:hJot,o :boje vydjáln záfko'n ze dne 11. kvěťna 1873, 10 1 \'zděláll1l 
dUJc:hbve~nstv a, j Ímiž 'měl 'se SIt,áitiu, u,ID/O žini,ti r,Q.z1hroduj icí v livna 
duševlní žiV'ot a slmr~šlel1í budoucích! funkdolnlá,řtŮ círik1eviníchl. Nej
vlětší 'zjálTiufkia "š'ak prio~ti zasahlo.viálnS :mto'C'i paptež1sk:é 'Stpl<l'Ířov,áJna 
v'e vyI-oluč-ení dils!dptlin1áirlní ~mloci cÍzkhl Í.u:nlk'cié)lJ1,M,ů c'Ír'kleylníldhl. 
PrlOltlO stalnovÍ § 1. zálklo'na ze dne 12. května 1873~ že mlod dis., 
cip'lťl1lár'ní Inad církev:ním1i z'řízen.ci s'měj í vykloln,álv'ati plolulzle rně-. 
m1eck/é úřady círk:eviní. To' b !yla '11ejdlŮ,ležitější o'tázlka cel.é:hb 'kul
turln íhto 'biOlj e Ně/meclk:a plrolti Va'tikláII1\Ui. N,áisledk'em trplnélhb IOdlplolru 
dUlc'hioivenstva ně;meťklélhb vrů:či porov,á'dění ZJákiOinů st Mníeh' .dOš~O) 
lk: úp1né dest.rukrci drkev!níhloi zHze.ní katlOliok:é!h'o' v Pr:ulsklu. Stáltl 

musil ,otdvolati SVOIU nadříze'n'OSlt nad moc'í cír'k'evní, 'b:a i usne~ 
sení stran vý11uk:y Cizí m'od di'sCÍplin.á:rní prý zrušenlO' a ,tíml Ire .. 
stitulOlvián,a dřhr,ější d~s:cipHl1:áríní m:oc pap,ežova na úzJemí plrulsk!ém', 

N ,o vlá IÚ'S t a vaz 11. 'S'rpna 1919 's:tanovÍ ve 'člálnk'u 135.-141. 
plolměr SM!tH :k\ církV'ím 'lláJsledlO'v1ně: Všichlni olblyva:telé ř'í'š 'e pož'í
'Vají 'Pilné ,svlOhody vrry a Is'v,ědom'í. Za neplOrušovlálnÍ n;áblolžeIl1'slky:dH 
ú1klolnů a 'v,ětí :n/ábloželn:slk'ý!chl 'fu/čí .st~tním:OIc (čl. 135.). PloŽ'Í'viální 
olbič ,mskié hlo, p:riá,va jakložl i pH'ploušt,ě 'ní k úřadJůlm 'ne.nÍ ziálvi:slé na 
lJ1jálbio'ženlSlk!é,m 'V'yz:nlátní. Ni:k'do. není povinen 'Svoje ná)bože'nsk:é pře
sviědčenÍ vyjevlolv'ati. SM;tn'! zJříze'l1di 'mlají plouz'e 'plr,á:vo ptá:ti se 
na přÍislu:š ll1iolst Iki 'nlá!bloiž'e:nlsfk:é společnlOsti, k'dyž' na 'tom závisí 
p!r;á:va a plOV innlO'St i, ane'h Je 'P IOltře'bií toho Ik: IstaHslticik'ému. pře
h~edu (čl. 136.). Důležtaýlm: jest čliárne'kl 137. V !něml jest srtan'Olveno: 
žádná 'Stiá:tiní 'CÍrk1ev neexi,,S'tuje. V,O'~l1!OSlt :sdrlu,žiO'vi,ati se do rúzl.., 
ný;c:h' Inlá:bbže'n's!k!ýdh: sp'olečnols1tí jeslt zaručena. SlučlOv: tÍJnÍ se in3.lbio-

93 



ženlS!kYlchl splOlleč11ll0lsltí iUvlnitř' říše ' .nepodlé!hlál '~,á/dnlétmlU oblm1ez'ení. 
Každjál nlábl01želnlsklíÍI lSlplolečn:olsit řídí a sp~aVluje svoje svoje zái1eži
tlolsti ,s,3jmlolsrtat[l:ě v rláimld ~á[kfoln(Ů platících' 'piro všechlny. ProplŮj

'čuj e IS'Vloj e ú řady b' e z S !p! 101 11111 ú čin k Ol V' lál n í lSitiártu: n ebb oblcan
slky,c1hl klOrplo,rací. Všedh!ny :n l~bbžleln:sik:é lSipoleČinK}S,ti, Které: jSlolu, :klor
p)olfacelmi v1e smyslu 'Vefejného' plrlálva jSIOIUI pl()iv~niny zaplatiti na 
'lJa~(1adě, př'i'Zlnl tÍJní úfedJní'hlo: vý!mlě'rIU! da'lll ěi. ]mlělnlÍ vš,edhl nliíblolž'ensk:ýdť 
IkIoTpio'ra'c~ í jest poď ochira.nJo;u: lSltláitlní (č'l. 138.). Neděle a srt: i áltn:ě 
uzlnaJné IS'Viá:tlky zusltlá~ají jak/O{ dlny; plraClO'vníhiot 'pokoje srtlá:tlniě: chr:á
něny (čl. l39.). Člen!ŮJm' blraJnlfllé m:oldi jest z'aji,stiti čas: kl vykól11ial
vjánÍ 'náJho'že.n/Sk~c!h 'plolvi'nifllOlstí (čl 140.). Ná/bbžens'k:é splolečnoisti 
jSlo'U 10lplriálvlněny vy!klolnl álV'aťi ob'ř'aďy a ~s Um' sOlUivisejkí pKl!vinl11osti 
ve všech stlMníclh' ústav'edh' (čt 141.). 

Po~mě'fy luěm'eclk:é m!olMy Ib'y lb!ÝIti č;á;steč1ně 'P~Hklademl našemu 
zřízení drlkevlnímu, IIderé v mlnlolh!ý:dh' bbdech/ zla iněm'ec1Cýim; plO
klulhlávlá. ]tstě Im~lolhb '01tiáizek jest s:plolečiflý!oh: a ~ětšil11a nejeJJJ 
'v! teo~rii) IllIý!blrž i V' p1ra!klsi jesit dloIkioln:aleji řešena a plro'Viádě!na tJ1lez 
;ul nláis a plOdroHn:á: zJnal10lsf jejich! p!fiSiplěla hry: kl splfléÍlV'll'ějštm:Ui 1p1O
stuplll! při p~lolviádění ro'Zlulk!y a zJíÍlrlO1V'e-ň kl ,vyv'arovlální ln enaptr a
:v!iteIn:ýlch' 'OlmyllŮ. 

Návrh Dr. Bartoška na odluku církve 
od státu. 

(Trochu kritiky.) 

Dr. Jiří Edelstei n. 

Přes to~ že již Ind plfeVíraJtlu; hladivě se přetřásá otáeJk:a IOd
luk'y :crrkV'e lold s'tláitlu v repiulb1ice 'česk!o;s:lovenslkJé a že 't; é(m;ěř: vše
olbedně, Ik!rlO:miě nejkiolnservativn!ě:jšíchl virlstelv ~e :u~niá iv, á~ že p'řÍsrtí 
úplrava ploimlěru, :stiáltlu k! dr.k'vÍ'm mlUls,í ,Slp,olčÍ'vati na :systé!mlu l()Iď
Lulky, Ipřece kiuI plfalklti:c~é:m~ 'ř'ešení :se dOlslud !neplř.rSlt,Oiulpilo) a 
:vtáda 'Ohlmeiila :s'e pouze n,a 'něfklolik' p!říležitos.tnÝidhl projevlů, že 
clďlukla pirOlV'edena 'blu;de. 

Byl 'p1rlolto v: 1. za'sedální NálI'. s'h'rOlmlá;žděnÍ r. 1'920 podáln 
v, plo(Slél!nedklé Islntě~mlow,llJě In;áiv1rh plolsl. Dr. Bartošklem: (tisk' Č. 1.) 
"ahy vy djáln !blyl z:á~loinJ Ik~erÝlml /Se zav,á:dí v rep:U'blke č'eslkios\lo-

·'Vle!nlslklé !od1uika ldrlkve od stláitiU,". . 
Zc1lál :se Imi v'šalk~ že lna t,omto záikladě odlulk'a ,ul 'niáls provedena 

nebude. N a'VrhiOlvateI p'řeih1íží úplně dané ploimiěry mo'c'e:nlsk'é ve 
~t,á ;t,ě" a loikbllnlOlst~ ze jes't v'elik'Ý1 rozdíl IrrÍ/eZ!i plřijetíml . z'álklooa 
'vl palrla'm'e!ntu a m!ezi mlo žln.O's tí, provésti jej V' Iplfa'ldsi./ r.omiě iohlo~ 
styli!sace In:á'v'rhlu: jeslt lna mlnoh~ý:ch' mts:tech velm'i nejas'niCÍJ a ne
pJř'esl11l:íb 'velm~i :neu,rčitě jest iU\pravena iklom~peten'de :st!áitnÍch' 10lrgiá)nů 
!kl IrlolzJm'aJnitým: lopI3ltře:ním~ jak:01ž: i ;miozno,siť pr;ols:tř.edJků IOlplravlnýc!hl. 
Prlolbíriálme-li 'Se tudíž Itím!to: :n1áv1rh'em, vybiav\UJjí ise vdmli v:áižmé · 
ploldh~:bin1oLSti jalk' ,o vhlodJnolsti itěchl k'terý,ch u~,ta'nlOlvení, tak í ptro-
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