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Alois Chytil mrtev. 
Nikdo, kdo znal Dra Aloise Chytila, nechtěl ani svým OClm 

věřiti, když četl v denním tisku dne 17. října t. r., že Dr. Chytil 
zemřel. Nekrology ve všech novinách ukazovaly, že umřel člověk 
významný! 

A skutečně! Dr. Alois Chytil byl jak v životě společenském tak 
i v kruZÍch právnických i národohospodářských osobnost vynika-
jící. . . . 

Nebylo v Brně kulturního podniku, aby s'e ho Dr. Chytil ne
súčastnil. Jeho snahy pomoci všude tam, kde toho kulturní zájmy 
národa vyžadovaly, vedly ho také do brněnského divadla a do 
družstva pro postavení nové budovy, jehož byl i dlouhou dobu 
jednatelem. 

V odborné své činnosti byl Dr. Alois Chytil vzor právníka, který 
nestudoval vědy právní a národohospodářské nadarmo. Na slovo 
vzatý praktik nezapomínal však na školení vědecké pro sebe a pro 
jiné. 

To nejlépe vynikne již ze samých jeho životopisných dat. Na
rodil se 23. srpna 1882 v Kojetíně jako syn hostinského a sládka. 
V létech 1893-1901 absolvoval české gymnasium v Kroměříži a 
na to v roku 1901-1905 právnickou fakultu ve Vídni (Wien). 
Dne 13. února 1906 vstoupil do soudcovské služby. Jako právrrÍ 
praktikant a auskultant prošel soudy v Kojetíně, Olomouci, No
vém Jičíně (Neutitschein), Zdounkách, až konečně 8. ledna 1912 
byl jmenován soudcem pro Moravskou Ostravu, kde obzvláště 
vynikl jako samosoudce ve sporech obchodních. O jeho vynikají
cích schopnostech soudcovských se dobře vědělo, a byl proto 
v říjnu 1917 služebně povolán do presidia vrchního soudu v Brně 
a odtud byl dne 14. července 1920 jmenován tajemníkem Nejvyš
šího soudu v Brně a zde už dne 31. prosince 19,21 povýšen na 
vrchního taj emníka. 

V roku ,1921 podrobil se Dr. Chytil na české universitě v Brně 
přísným zkouškám doktorským a byl prohlášen doktorem práv. 
N a téže universitě byl pak ministerstvem školství a národní osvě
ty jmenován zkušebním komisařem pro judiciální zkoušky. 

V roku 1922 se zřizovala v Brně plodinová bursa. A nikdy snad 
se ještě nepodařila směrodatným kruhům volba šťastnější. Vy-
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hlédli si a jmenovali Dra Chytila vedoucím tajemníkem Plodinové 
bursy v Brně. 

Vyzbrojen ze své všestranné služby soudcovské bohatými zku
šenostmi právnickými a hospodářskými a nadán citlivým smyslem 
pro potřeby národního hospodářství pomáhá Dr. Chytil budovati 
Plodinovou bursu v Brně a její rozhodčí soud, který díky porad
nímu hlasu vedoucího taj emníka Dra. Chytila přímo vynikal 
bystrostí a obj ektivností v rozhodování. Plodinová bursa v Brně 
jmenovala dne 10. záři 1929 Dra. Chytila svým generálním ta
jemníkem. 

A tak touto životopisnou drahou vyrostl v osobě Dra Chytila 
dokonalý právník a národohospodář! A to s,e také zřetelně proje
vuje i v jeho činnosti mimo služební zaměstnání. 

Jako soudci nedalo mu, aby se nechopil všude práce, kde jí bylo 
právě třeba, a jako národohospodář měl zase plné ruce práce, aby 
seznamoval veřejnost pokud možná se všemi jevy, jimiž hospodář
ství nově a nově se proHnalo. 

Dr. Chytil už od roku 1920 píše do právnických časopisů poučné 
články, do Soudcovských listů, do Casopisu pro právní a státní 
vědu a do Právníka. 

V roku 1921 napsal "K otázce divadelního zákona". Od roku 
1922 vydal česky zákony, jichž vydání se v praksi tolik postrá
dalo! Zákon o závodních výborech a prov. nařízení 1(1922), Závod
ní výbory podle práva čes. s přehledem judikatury rozhod. komisí 
(1922), Nové soudní a směneční poplatky (192,2), Zákony a na
řízení o advokátech (1922 s Drem. Zátureckým), Zákony bursov
ní 1(1924), Celní novela a vládní nařízení o dovozních listech 
(1926). 

V roku 1924 zpracoval česky s Drem Methodem Fišerem z prof. 
Dra. Rob. Mayera Soustavy občanského práva Práva věcná do
plnivše knihu českou literaturou právní a judikaturou až do dne 
vydání knihy. 

V týchž letech od roku 1922- 1926 byl spoluredaktorem Přehle
du rozhodnutí v Casopise pro vědu právní a státní. Napsal zde 
v roku 19,26 K otázce příslušnosti žaloby o neúčinnosti dle článku 
XXV. uv.zákona k civ. soud. ř. 

Ceská Akademie zemědělská pověřila Dra Chytila, aby pře
ložil do češtiny dílo německého agrárního spisovatele Dra Sieg
frieda Strakosche Das Agrarproblem im neuen Europa. Dr. Chy
til se ujal tohoto úkolu a české vydání vyšlo již v červnu 1930. 
V předmluvě k českému vydán'í zdůrazňuj e Zemědělská Akad,emie, 
že český překlad díla Strakoschova je u nás vlastně jedinou kni
hou, která zevrubně a důkladně s vědeckou erudicí a přece kaž-
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dému přístupně podává všestranné objektivní vysvětlení a odpo
vídá na současné otázky. A jak se Dru Chytilovi tato obrovská 
práce podařila, svědčí o tom nejlépe autograf autorův na věnova
ném českém výtisku knihy: Herrn Dr. Alois Chytil, dem con
genialen Úbersetzer des Agrarproblems mit herzlichem Danke 
sein 'Brunner Landsmann - Dr. Strakosch. 

Ctenáři Lidových Novin, Venkovské Svobody, Tribuny a Pra
ger Presse četli velmi často v národohospodářských zprávách 
články Chytilovy (ve Venkovské Svobodě pod značkou -A-) ze 
VŠEch oborů národního hospodářství, které právě byly ož,ehavé 
a zajímaly veřejnost, ať se již, jednalo o obilí, brambory, řepu, 
cukr, vejce, zeleninu, ovoce, pivo, víno a dobytek nebo o družstev
nictví, monopoly, mlýny, zemědělské stroje a obchodní dohody. 
:Pozoruhodné byly také v denním tisku jeho článkY o zemědělském 
vyrovnání. Dr. Chytil věnoval ještě v poslední době v tisku svou 
pozornost i vyhláškám nejvyŠŠ'ího cenového úřadu. Tyto práce 
sebrány by tvořily ' celé svazky poučných národohospodářských 
knih. Bohužel, že už naposled jsme četli práci Dra. ,Chytila v Li-
dových Novinách dne 14. července 1940. ' 

Bylo by toho ještě mnoho, co by zasloužilo vzpomínky na boha
tou pracovní činnost Chytilovu, nesmí však býti přehlédnuto, že 
Dr. Chytil byl také spolupracovníkem Slovníku veřejného práva. 

Ze to byl vynikající právník, uznávala také obecní samospráva 
povolavši jej v listopadu 1921 na dlouhou dobu za člena právní 
komise města Brna. 
: Dr. Alois Chytil byl zpopelněn dne 22. října 1940 v městském 
krematoriu v Brně. Cest budiž jeho památce! 

Method F i šer. 




