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Zapomenutá medaile s portrétem
Vojty Náprstka.
Ke 150. výročí myšlenky založení Náprstkova muzea v Praze
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Forgotten medal with portrait of Vojta Náprstek.
The 150th anniversary of idea of foundation of the Náprstek Museum in Prague
The article lists all important life data of the outstanding figure among the Bohemian
patriots and donators, a vivid promotor of various novelties – Vojta Náprstek (Adalbert
Fingerhut, 1826–1894). It also reminds details connected with foundation of the Náprstek Museum in Prague, its history and contemporary times. An unknown medal by Milan
Knobloch of 1962 issued on occasion of the 100th anniversary of foundation of the Náprstek Museum is presented. A list of other numismatic objects connected with Vojta
Náprstek and his family is added.
	medal; new type; Vojta Náprstek (1826–1894); the Náprstek Museum (1862–2012).
	medaile; typ nový; Vojta Náprstek (1826–1894), Náprstkovo muzeum (1862–2012).

Vojtěch Náprstek se narodil 17. dubna 1826 v Praze na Uhelném trhu, kde byl
jeho otec Antonín Fingerhut sládkem v pivovaru. Rodičům se dařilo v podnikání
a brzy si koupili dům „U Halánků“ na Betlémském náměstí, kde provozovali
pivovar, vinopalnu a hostinec. Otec Antonín ale brzy zemřel a o malého Vojtu,
jeho o dva roky staršího bratra Ferdinanda i o celý rodinný podnik se musela
starat matka, Anna Fingerhutová. Až do roku 1880 se vlastně Vojta Náprstek
jmenoval po svých rodičích Adalbert Fingerhut a trvalo mu více než třicet let,
než vyhrál boj s úřady o českou podobu svého jména. Již od ranného dětství
projevoval zájem o cizí kultury a chtěl studovat orientalistiku. Po ukončení
studia na klasickém gymnáziu ale na přání své matky začal v roce 1846 ve
Vídni studovat práva. Během studií se rychle zapojil do krajanského života.
Organizoval české besedy, bály a přednášky. Z Vídně přispíval i do českých
novin a jeho referáty ze života vídeňských Čechů mu otiskoval Karel Havlíček
Borovský v České včele. Ve Vídni ho zastihl revoluční rok 1848. Mladý student
se aktivně zúčastnil revolučních událostí jak ve Vídni, tak i v Praze. Po potlačení
povstání na něj byl vydán zatykač a on byl nucen před policejní perzekucí
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