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Abstrakt: Ludwig Mayer (*1879, †?) byl významný sběratel minerálů z  Bíliny u Teplic. Minerály osobně 
vyhledával v terénu i v hojné míře kupoval od obchodníků nebo vyměňoval s dalšími sběrateli. Zasloužil 
se o řadu zajímavých či zcela nových mineralogických nálezů, které byly obohacením celkového poznání 
mineralogických poměrů Českého středohoří. Mnoho jeho nálezů publikoval největší znalec geologických 
poměrů Českého středohoří profesor Josef Emanuel Hibsch (*26. 3. 1852, †4. 11. 1940). V letech 1939 až 
1945 byl správcem geologických sbírek muzea v Teplicích. Celkem 596 kusů minerálů z Mayerovy sbírky 
je dnes součástí systematické části mineralogické sbírky Národního muzea. Jádrem tohoto souboru je 
množství dokumentačně cenných výrazných ukázek minerálů z  několika významných mineralogických 
lokalit Českého středohoří, jako jsou Dolní Zálezly, Církvice, Mariánská skála v Ústí nad Labem, Radejčín 
a  z  Mayerem objevené lokality žlutých krystalů chabazitu Chudoslavice. Do nově připravované stálé 
expozice minerálů Národního muzea bylo vybráno celkem 54 ukázek minerálů pocházejících z Mayerovy 
sbírky.

Abstract: Ludwig Mayer (*1879, †?) was an significant collector of minerals from Bílina near Teplice. He 
personally searched minerals in terrain. He also purchased large amount of minerals from dealers or 
exchanged with other collectors. He deserved a number of interesting or completely new mineralogical 
findings, which were enriching the overall knowledge of mineralogical conditions of the Bohemian Central 
Highlands. Many of his findings were published by profesor Josef Emanuel Hibsch (*1852, †1940), the 
greatest expert on geological conditions of the Bohemian Central Highlands. From 1939 to 1945 Mayer 
was the manager of geological collections of the museum in Teplice. A total of 596 pieces of minerals from 
the Mayer’s collection came to the systematic part of the mineralogical collection of the National Museum 
in Prague. The core of this amount consists of documentary valuable minerals from several important 
mineralogical sites of the Central Bohemian Highlands, such as Dolní Zálezly, Církvice, Mariánská Rock 
in Ústí nad Labem, Radejčín and new site Chudoslavice with yellow crystals of chabazite, discovered by 
Mayer. A total of 54 samples of minerals from the Mayer collection were selected for the newly prepared 
permanent exhibition of minerals of the National Museum in Prague.
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Úvod
Drážní inspektor Ludwig Mayer z Proboštova u Teplic byl neúnavným sběratelem a mine-
ralogem. Ve 30. letech 20. století se zasloužil o mnoho nových nálezů minerálů v Českém 
středohoří. Vybudoval významnou sbírku minerálů, která v roce 1945 připadla Národnímu 
muzeu v Praze. Byla to jedna z řady sbírek konfiskovaných po skončení druhé světové války 
sběratelům německé národnosti. Na jejím příkladu můžeme ilustrovat, jak takové akvizice 
probíhaly a jaké byly další osudy sbírky. Od ostatních německých sběratelů se Mayerův osud 
liší tím, že byl těsně po válce poznamenán tragickými událostmi v jeho českém bydlišti.

Základní životní data
Ludwig Mayer se narodil 22. září 1879 v Bílině v dodnes existujícím domě č. 129 na Mosteckém 
předměstí, v dnešní Mostecké ulici. Jeho otcem byl c. k. notář Ludwig Mayer (*14. 8. 1830, 
†12. 2. 1889) z Bíliny, narozený v obci Pomezí u Starého Města pod Landštejnem v okrese 
Jindřichův Hradec. Otec Ludwig Mayer se 6. 2. 1877 v Bílině oženil s Hedwigou Mattig (*7. 9. 
1853, †9. 7. 1912) z Újezdu u Bíliny (dnes Újezdské Předměstí). Hned následujícího roku (24. 
2. 1878) se jim v domě č. 129 v Bílině narodil syn Ludwig, který však po dvou dnech zemřel 
na novorozeneckou žloutenku. Druhorozeného syna, o němž pojednává tento text, pojmeno-
vali rodiče opět Ludwig. Žádné další potomky již manželé Mayerovi neměli.

Notář Mayer zemřel, když bylo jeho synovi 10 let; svou profesi vykonával po dobu 18 let 
(Anonym 1889). Malý Ludwig zůstal jen s matkou. O tom, jaké Ludwig Mayer navštěvoval 
školy, nemáme žádné informace. Víme ovšem, že se po dokončení studií stal zaměstnancem 
soukromé dopravní společnosti Ústecko-teplická dráha (Aussig-Teplitzer Eisenbahn – A.T.E.) 
a pracoval zřejmě v Teplicích, kde i bydlel. K březnu roku 1900 je Ludwig Mayer zazname-
nán v teplickém městském adresáři, a sice jako kancelista, tedy nižší kancelářský úředník, 
bytem v domě v Duchcovské ulici (Duxerstrasse) č. 2019/28 (Westmann 1900). Krátce nato 
se Mayer přestěhoval, protože v dalším adresáři z prosince roku 1900 je už veden jako asi-
stent Ústecko-teplické dráhy, bytem v domě č. 3 v ulici Andrassystrasse (Sovova č. 1243/3) 
v Trnovanech (Weigend 1900); stejný zápis je uveden i k říjnu následujícího roku (Weigend 
1901). V Trnovanech změnil bydliště ještě dvakrát; bydlel ve Štúrově ulici (Schmeykalstrasse) 
č. 649/4 a 626/29 (Weigend 1905, 1906). Na poslední adrese je s ním k listopadu 1906 uvede-
na i jeho matka Hedwig Mayer; sám Mayer je zapsán již jako adjunkt u stále stejného zaměst-
navatele (Weigend 1907). V následujícím roce 
(1907) byl Ludwig Mayer přeložen do nového 
působiště v Křižanech (Kriesdorf) u Jablonného 
v Podještědí, jeho matka zůstala v Trnovanech 
(Weigend 1908; Anonym 1912a).

Zpočátku nižší kancelářský úředník, pak asi-
stent a následně adjunkt Ústecko-teplické dráhy 
Ludwig Mayer byl v roce 1912 povýšen na kont-
rolora. Bydlel v Křižanech v domě č. 211 (Anonym 
1912a); od roku 1908 s ním v Křižanech patrně 
opět bydlela i jeho matka, která toho roku již 
není v teplickém adresáři uváděna (Weigend 
1909). Mayerova matka Hedwig zemřela 9. 7. 
1912 v soukromém sanatoriu pro ženy MUDr. 
Ottokara Weydlicha v Liberci, v domě č. 754/1 

Obr. 1. Natrolit, Dolní Zálezly, Čechy, 10 × 8 
cm, Národní muzeum P1N 92790. Foto: D. 
Velebil.
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(Anonym 1911). Pohřbena byla na městském hřbi-
tově v Bílině v rodinné hrobce pořízené Mayerem 
v roce 1911 (Anonym 1912b, c).

Dne 19. 8. 1912 se Mayer ve svých necelých 33 
letech oženil s Theresií Amalií Günzl (též Günzel; 
*24. 1. 1892 v Teplicích). Rodina Günzlových si 
v roce 1912 nechala postavit nový dům v Novoveské 
ulici (Neudörfler Strasse) č. 1538 v Teplicích 
(Anonym 1913a; Weigend 1913). Pořízení domu 
vedlo k neúměrnému finančnímu zatížení rodiny, 
která se záhy, již v průběhu roku 1913, musela 
z nového domu vystěhovat, a to do bytu v domě č. 
1541/45 v Duchcovské ulici (Weigend 1914). Na 
dům v Novoveské byla vyhlášena nucená dražba, 
ve které jej 10. 3. 1914 koupil Ludwig Mayer, proto-
že podal nejvyšší nabídku: 26 tisíc korun (Anonym 
1914). Günzlovi, tzn. rodiče Theresie Amalie (otec 
Franz Anton a matka Theresia) a její bratr Alfred 
Franz (účetní – Weigend 1912) se ženou Marthou, 
se tedy mohli nastěhovat zpět. Obývali přízemí 
domu a byt v prvním patře nabízeli k pronájmu 
(Anonym 1916a). Franz Anton Günzl zemřel 14. 
10. 1916; ze smutečního oznámení a následných 
poděkování za vyjádřenou soustrast vyplývá, že 
v roce 1916 byla obě manželství jeho dvou dětí, 
tedy i manželství Ludwiga a Theresie Mayerových, 
bezdětná (Anonym 1916b, c, d). Vdova Theresia 
Günzl zažila krátce po smrti manžela další šok, 
když 10. 11. 1916 neznámý pachatel prostřelil 
v přízemí jejich domu okno (Anonym 1916e). Dům 
v Novoveské Ludwig Mayer nedlouho poté (nejpoz-
ději roku 1918) prodal.

Od srpna 1913 byla po Křižanech novým půso-
bištěm Ludwiga Mayera železniční stanice Úpořiny, 
vzdálená asi 4 km jv. od Teplic. Dne 3. 8. 1913 byl 
kontrolor Mayer spolu s dalšími dělníky a úřed-
níky Ústecko-teplické dráhy představen ministru 
železnic, svobodnému pánu Zdenkovi von Forster 
zu Philippsberg. Stalo se tak během ministrovy 
inspekční cesty do Dubí, Teplic a hnědouhelného 
povrchového dolu Valerie u Chotějovic, během 
níž navštívil i železniční stanici Úpořiny (Anonym 
1913b). Dne 26. 1. 1918 byl Mayer povýšen na 
vrchního revidenta (kontrolora), což bylo spojeno 
se zvýšením platu; jeho působiště zůstalo stejné, 
tedy Úpořiny (Anonym 1918). Od 6. 12. 1919 se 
jeho novým služebním působištěm stala železniční 
stanice Řetenice (Settenz), náležející k blízké obci 
Újezdeček (Kleinaugezd). Mayer zde bydlel ve služebním bytě s těhotnou manželkou Theresií 
a její matkou, která dceři vypomáhala v domácnosti. V Újezdečku se 22. 2. 1919 narodila 
Mayerovým dcera Hedwig Theresia (Anonym 1919).

Společnost Ústecko-teplická dráha byla 1. 1. 1923 zestátněna; tratě společnosti a veškerý 

Obr. 2, 3. Kalcit, Ústí nad Labem – 
Mariánská skála, Čechy, 10 × 8 cm, 
Národní muzeum P1N 92748. Foto: D. 
Velebil.

Obr. 4. Natrolit, Dolní Zálezly, Čechy, 7 × 
4 cm, Národní muzeum P1N 92760. Foto: 
D. Velebil.
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personál byly převedeny pod ředitelství státních 
drah v Praze, přičemž zaměstnancům byly zacho-
vány služební jistoty (Povolný 1958). Podle zázna-
mu z roku 1928 v adresáři teplického okresu byl 
Ludwig Mayer s rodinou, včetně tchyně Günzlové, 
stále bydlištěm v Újezdečku č. 37, i na stejném slu-
žebním postu (Schmoll 1928).

Posledním bydlištěm Mayerových byl od roku 
1933 Proboštov u Teplic. Státní dráhy, kde byl 
Mayer zaměstnán, se snažily vytvářet pro své za-
městnance dobré sociální podmínky, proto byla 
pro oblast tratí Ústecko-teplické dráhy Trnovany-
Teplice zřízena společnost s ručením omezeným 
s názvem „Bytová podpora železničářů – zaměst-
nanců a dělníků“ se sídlem v Proboštově v uli-

ci Proboštovský sad 185/1. Tato společnost postavila v Proboštově pro zaměstnance drah 
řadu domů. Byly to podsklepené trojdomy, každý pro jednu rodinu. Pro trojdům č. 223/29, 
224/31, 225/33 v dnešní ulici Proboštovský sad bylo vydáno stavební povolení 22. 5. 1924 
a již 1. 7. 1925 byla stavba dokončena. Prostřední z těchto tří spojených domů, a sice domek 
č. 224/31, si později pořídili Mayerovi.

V roce 1933, v období všeobecné hospodářské krize, došlo k velkému poklesu železniční 
dopravy. Důsledkem bylo předčasné penzionování 10 203 zaměstnanců státních drah, a to 
postupně mezi lednem a srpnem 1933. Zaměstnancům, kteří byli penzionováni před dosaže-
ním nároku na plnou penzi, byla vyplácena nižší penze, než jaké bylo jejich dosavadní služné 
(Anonym 1933a, b).

Jedním z předčasně penzionovaných úředníků československých státních drah byl ve 
svých 54 letech i Ludwig Mayer. Patrně při odchodu do penze byl Mayer ještě povýšen z vrch-
ního kontrolora na inspektora (Hibsch 1934, 1937, 1939). 

Kupní smlouvu na domek č. 224 v Proboštově podepsali manželé Mayerovi 26. 8. 1933 

a ještě téhož měsíce se do něj i s dcerou Hedwigou přestěhovali z Újezdečku. 
Zajímavým detailem ze života Mayerových je skutečnost, že 17. 5. 1939 společně vy-

stoupili z římskokatolické církve. Vyplývá to z rodných matrik; důvod jejich rozhodnutí není 
znám. V roce 1939 se Ludwig Mayer stal správcem geologických sbírek muzea v Teplicích 
a byl jím až do roku 1945 (Radoň 2017).

Obr. 6, 7. Trojdům v dnešní ulici Proboštovský sad v Proboštově; prostřední dům č. 224/31 zakoupil 
Ludwig Mayer v roce 1933 a bydlel v něm i s rodinou do roku 1945; 2016. Foto: M. Radoň.

Obr. 5. Natrolit, Dolní Zálezly, Čechy, 13 × 
10 cm, Národní muzeum P1N 92750. Foto: 
D. Velebil.
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Sběratelské aktivity
Dílčí zmínky o terénních sběratelských aktivitách 
Ludwiga Mayera nacházíme v publikacích významného 
geologa, petrografa a mineraloga Českého středohoří, 
prof. Josefa Emanuela Hibsche, s nímž se Mayer znal. 
Hibsch (1934, 1937, 1939) opakovaně píše o Mayerovi 
jako o neúnavném sběrateli a mineralogovi, který se za-
sloužil o mnoho nových a zajímavých mineralogických 
nálezů v Českém středohoří.

Minerály Mayer vyhledával a sbíral zejména v širším 
okolí Teplic, ale i na Ústecku a Děčínsku. Mnohokrát se 
mu podařilo objevit na známých lokalitách druhy mine-
rálů z těchto míst dosud nepozorované, objevil ale i nale-
ziště zcela nová. Podle Hibsche (1934) Mayer například 
objevil drobné, bezbarvé krychlové krystalky fluoritu 
na plochách puklin fonolitu vrchu (dříve Lissnitze) s vr-
cholovou kótou 316 m n. m. j. pod Doubravskou horou 
u Teplic. Dále to byly 3 až 4 cm velké krystaly kalcitu 
a pěkné, červeně zbarvené krystaly phillipsitu v čedi-
či j. od obce Církvice, v labském údolí mezi Ústím nad 
Labem a Litoměřicemi. K dalším novým nálezům patřil 
na jaře 1932 pozoruhodný nález prehnitu v jedné, toho 
času netěžené části Hietelova lomu, j. od obce Jakuby 
u Děčína. Dnes je tento starý lom součástí komplexu 
známé těžebny u obce Těchlovice. V nefelinovém čedi-
či našel Mayer jednu dutinu zčásti vyplněnou pěknými, 
až 3 mm velkými prizmatickými krystaly thomsonitu. 
Pod ním byl na metamorfované rohovcové uzavřeni-
ně slínu vyloučen prehnit. Na uzavřenině tvořil hrubý 
prehnit nejprve tenký povlak, na němž byly vyloučeny 

hroznovité a jinak tvarované, radiálně paprsčité agregáty bílého až zelenavého prehnitu. Na 
plochách puklin fonolitu vrchu Blauer Stein mezi Litvínovem a Mezibořím zjistil malé žluté 
klence chabazitu.

V červnu roku 1932 nalezl Mayer na slavné lokalitě Břidličný vrch u obce Dolní Zálezly 

Obr. 8, 9. Natrolit, Dolní Zálezly, 
Čechy, 11 × 10 cm, Národní muzeum 
P1N 92758. Foto: D. Velebil.

Obr. 10, 11. Analcim, Dolní Zálezly, Čechy, 10 × 7,5 cm, Národní muzeum P1N 92779. Foto: D. Velebil.
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v blocích sodalitického tefritu dva vzorky gmelinitu, 
který je v Českém středohoří poměrně vzácný. Byl to 
vůbec první nález tohoto minerálu na Břidličném vr-
chu. Další významné nálezy učinil Mayer na Břidličném 
vrchu v průběhu roku 1936, kdy byl v nejnižší části 
svahu, poblíž tělesa železniční trati, odkryt popelově 
zbarvený tefritový tuf uzavírající bloky struskovitého 
tefritu s dutinami vyplněnými hojnoplochými krystaly 
chabazitu. Také tento minerál byl na lokalitě nalezen 
poprvé. Kromě toho byly v dutinách přítomny krysta-
ly analcimu a kalcitu. V jednom z bloků tefritu zjistil 
Mayer na malých krystalech phillipsitu a izolovaných 
agregátech thomsonitu až 10 mm velké čiré krystaly 
chabazitu – fakolitu. Již v roce 1935 objevil Mayer ve 

volných blocích sodalitického tefritu uzavřeniny křídových slínovců. Tyto uzavřeniny byly 
kontaktně metamorfované, takže tvořily pevnou, tvrdou, zeleno-žluto-šedou horninu obsa-
hující v základní hmotě granát a wollastonit. Na uzavřeninách byly malé krystaly analcimu 
a jednotlivé, případně do štětinovitých agregátů seskupené jehličky natrolitu.

V roce 1936 učinil Mayer první známé nálezy minerálů v kamenolomu u obce Dolánky, 
jv. od Teplic. Našel zde žluté, kalcitem pokryté krystaly aragonitu a duté kalcitové pseudo-
morfózy po krystalech aragonitu. K novým nálezům minerálů z tohoto období patří i povlaky 
síry s realgarem na struskové haldě zinkové hutě u obce Světec u Bíliny nebo žilky a shluky 
zrnitého, tmavě fialového fluoritu na puklinách a v nepravidelných dutinách žil žulového por-
fyru u Přítkova. Na stejné lokalitě objevil Mayer povlaky zelených měděných rud na plochách 
trhlin v hornině (Hibsch 1937).

Jen o něco později nalezl na známé lokalitě Divoká rokle u Mojžíře v dutinách žilného 
gauteitu čiré, 3 až 4 mm velké krystaly kalcitu tvaru připomínající osmistěn, narůstající na 
analcim. Vzácné jsou Mayerovy nálezy stilbitu z Horního Jílového u Děčína. Tento minerál zde 
tvořil až 1 mm velké, silně lesklé, bledě medově žluté, tabulkovité, dvojčatné krystaly na me-
tamorfovaném jílovci. Na slavné lokalitě thomsonitu Folknáře – Pustý vrch u Děčína objevil 
jako první minerály gismondin a phillipsit.

Gismondin narůstal v podobě 1 až 2 mm velkých, čirých až kalných pyramidálních krysta-
lů na korovité agregáty phillipsitu. V jiných dutinách se samostatně vyskytoval chabazit nebo 
thomsonit. Phillipsit 
zde nalezl i v podobě 
mechovitých až ke-
říčkovitých agregátů 
(Hibsch 1939).

N ě k o l i k 
Mayerových nových 
nálezů minerálů z let 
1922 až 1933 za-
znamenala Ludmila 
Slavíková, v letech 
1922 až 1939 vedou-
cí mineralogického 
oddělení Národního 
muzea, ve svých zprá-
vách o přírůstcích 
mineralogické sbírky 
NM (Slavíková 1924, 
1930, 1933). Byly to 

Obr. 13. Výřez úvodní a závěrečné části dopisu zaslaného 12. 6. 1945 
Ludwigem Mayerem vedoucímu mineralogicko-petrologického oddělení 
Národního muzea Karlu Tučkovi.

Obr. 12. Chabazit, Chudoslavice, 
Čechy; drúza až 4 mm velkých 
krystalů, Národní muzeum P1N 
92838. Foto: D. Velebil.
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například drúzy drobných, hnědožlutých krystalů chabazitu 
v dutinách fonolitu z malého lomu u obce Chudoslavice, ne-
daleko od Litoměřic, dále tlusté, bělavé, neprůhledné slou-
pečky natrolitu z Braňan u Mostu nebo drobné, bělavé a žlu-
tavé sférické agregáty apatitu – staffelitu a drobně ledvinité, 
perleťově lesklé agregáty opálu – hyalitu na porcelanitu z lo-
kality Tušimice. Na lokalitě Cínovec nalezl Mayer v křemen-
né žilovině s zinnwalditem a torbernitem i drobné, medově 
žluté až hnědé krystaly barytu, který nebyl v této podobě 
z Cínovce dosud znám. Na starých haldách na Cínovci nasbíral rovněž bohaté ukázky autuni-
tu a torbernitu a bohaté ukázky žlutých krystalů stolzitu s bornitem, topazem a wolframitem. 
Na Krupce nasbíral a Národnímu muzeu kromě výše uvedených minerálů daroval také vzor-
ky apatitu, topazu, bismutu a bismutinu. Ze Stříbra pocházejí jeho sběry volných i narostlých 
pseudomorfóz pyritu po kalcitu, které jsou rovněž uchovány ve sbírce Národního muzea.

Závěr života a převzetí sbírky Národním muzeem
Po osvobození Československa v květnu 1945 se životní situace Němců velmi rychle zhor-
šovala, a to bez ohledu na to, jestli se v předchozích letech v německém nacistickém režimu 
angažovali či nikoliv. Týkalo se to i rodiny Ludwiga Mayera, který, jak vyplývá z následujícího, 
necítil na událostech válečné doby žádnou osobní vinu.

V úterý 12. června 1945 napsal Ludwig Mayer emotivní dopis adresovaný Karlu Tučkovi 
(*1906, †1990), který byl v letech 1939 až 1976 vedoucím mineralogického oddělení 
Národního muzea (v NM pracoval od roku 1937). Dopis byl napsán česky na psacím stroji, 
v jeho hlavičce je Mayer uveden jako inspektor drah ve výslužbě. Znění dopisu je následující 
(mírně upraveno):

„Slyšel jsem, že budu pravděpodobně jako Němec vyhnán a musím přes hranice. Je to pro mě, 
na konci mého čestného a pracovitého života, ve kterém jsem se žádným způsobem neprovinil 
proti českému národu, smutné. Jako mineralog a sběratel jsem byl v přátelském styku s různými 
pány české národnosti. Dobře mě znali například pan dr. F. Slavík, paní dr. Slavíková, dále pan 
dr. A. Ondřej, pan V. Frič, pan okresní hejtman Dr. J. Kumpfe v Rokycanech a ještě jiní.

Obr. 14, 15. Kalcit, Střekov – 
Kamenný vrch, Čechy, 11 × 
8 cm, Národní muzeum P1N 
92749. Foto: D. Velebil.

Obr. 16, 17. Natrolit, Krásné 
Březno – Krebsberg, Čechy, 7 × 
5,5 cm, Národní muzeum P1N 
92749. Foto: D. Velebil.

Obr. 18, 19, 20. Zeofyllit, 
Radejčín, Čechy, 12 × 8 cm, 
Národní muzeum P1N 92754. 
Popiska s upřesňujícímu údaji 
o lokalitě Radejčín. Foto: D. 
Velebil.
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Všechno jsem teď ztratil. Stal jsem se žebrákem. A přece je mi nepochopitelnou myšlenka na 
to, že má celoživotní práce, má nádherná a vědecky cenná sbírka nerostů, snad bude ztracena 
a zničena, pokud by přišla do rukou lidem, kteří tomu nerozumějí.

Sbírku jsem chránil před útoky různých zájemců, kteří ji chtěli koupit, a pak ji vyvézt do ci-
ziny. Oznamuji proto v nejposlednější chvíli, abyste mohli udělat něco pro to, aby tyto z hlediska 
přírodovědy cenné kusy byly ochráněny a převedeny do rukou vědy pro přítomnost i budoucnost.

Poněvadž nevím, zda nebudu již v příštích dnech vyhnán ze svého domku a domova, v němž 
jsem žil po celý svůj život, nechávám pouze na vás, zda popřípadě nechcete něco podniknout pro 
to, abych tady mohl zůstat aspoň do té doby, než bude sbírka vámi v pořádku převzata. Sbírka 
obsahuje přes 1800 dobrých zapsaných a určených kusů, skoro vesměs většího formátu (abso-
lutně žádný štěrk). K tomu přicházejí ještě duplikáty a zkameněliny, také obrovské množství.

Jestliže byste pro mě mohli laskavě něco udělat, tak buď 
abych zde mohl zůstat s manželkou (oba jsme již churaví 
a nemocní, já v 66. roce, manželka v 54. roce života), ane-
bo aby byla lhůta zdejšího pobytu mé rodiny prodloužena, 
a nebo aby nám byl povolen vývoz peněz či šatstva a jiných 
potřebných předmětů ve větším množství, než jaké je teď 
obvyklé (25 kg a 20 říšských marek na osobu), a byla mi 
poskytnuta možnost přepravy těchto věcí buď dráhou či au-
tem. Měl bych tak aspoň něco za rozsáhlé práce, použitý čas, 
výlohy a nebezpečí při sbírání vzorků v lomech a tak dále.

Jsem toho názoru, že by snad zemský národní výbor 
nebo ministerstvo vnitřních věcí, po Vašem zakročení, pro 
nás mohli něco udělat. Abyste měl jasno, oznamuji Vám, že 
jsem nezastával žádné funkce a nezúčastnil jsem se činů 
německé národní sociální strany, poněvadž mé zájmy byly 
v přírodovědecké oblasti, hlavně mineralogického, geolo-
gického, botanického a ovocnářského rázu. Jsem přesvěd-
čen, že jsem Vám a vědě učinil tímto psaním dobrou službu, 
a doufám, že z Vaší strany bude možné naše zájmy laskavě 
spojit a vyrovnat. Můj skromný majetek vznikl z dlouholeté 
pilné práce a vzdáním se rozličných pohodlností a poživač-
nosti. Když jsem teď ztratil i svou československými státními 
dráhami přiznanou penzi, a vůbec všechno, z čeho mám žít? 
Pozdravuji Vás a trvám s veškerou úctou, Váš oddaný Ludwig 
Mayer. Dopoledne bývám stále doma. Byt je asi tři minuty 
od zastávky dráhy Trnovany-Proboštov.“ (archiv min.-petr. 
odd. NM, fond konfiskáty)

Z dopisu je patrné, že Mayer chtěl dobrovolně odevzdat 
svou cennou mineralogickou sbírku Národnímu muzeu, 
aby byla zachována pro budoucí generace. Upínal se také 
k naději, že najde podporu či přímluvu k částečnému zmír-
nění podmínek odsunu či k jeho oddálení. Nevíme, zda 
Karel Tuček Mayerovi odepsal. Můžeme jen spekulovat, že 
ano, protože bylo Tučkovým zvykem na dopisy neprodleně 
odpovídat. Lze tak usuzovat i z toho, že již 18. června 1945, 
tedy pouhých šest dní po sepsání dopisu Mayerem, se 
v Proboštově objevil mineralog Národního muzea Rudolf 
Rost (*1912, †1999; v NM pracoval v letech 1939–1946), 
aby Mayerovu sbírku minerálů zajistil. V jiných případech 
docházelo zpravidla k zajišťování konfiskovaných sbírek 
minerálů až po výměně dopisů mezi Tučkem a místním 

Obr. 21, 22. Aragonit, Ústí nad 
Labem – Mariánská skála, Čechy, 
11 × 11 cm, Národní muzeum 
P1N 92752. Foto: D. Velebil.

Obr. 23. Amfibol, Lukov, Čechy, 
9 × 7 cm, Národní muzeum P1N 
92813. Foto: D. Velebil.
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národním výborem, přičemž Tuček obvykle žádal místní 
úřad o zapečetění sbírky v jedné místnosti a domlouval 
termín fyzického převzetí sbírky pracovníky Národního 
muzea. V případě Mayerovy sbírky není taková korespon-
dence k dispozici a zdá se (viz níže), že k písemné komuni-
kaci mezi Tučkem a místními úřady vůbec nedošlo.

V pondělí 18. 6. 1945 večer napsal Rudolf Rost své-
mu nadřízenému Karlu Tučkovi korespondenční lístek 
tohoto znění: „Milý Karle, s Rongem jsme se po poledni 
šťastně sešli a od té doby spolupracujeme – první den velmi 
úspěšně. Máme bydlení, jídlo a navázané velmi dobré styky 
na okresním úřadě, v nichž zítra budeme pokračovat. Byli 
jsme již dnes večer u Mayera v Proboštově. Mayer otrávil 
svou ženu a sám si podřezal žíly. V celém bytě všude samá 
krev a nejvíce tam, co jsou nerosty. Sbírka je velmi pěkné 
úrovně. Vyklidím pro ni asi jeden pokojík v Mayerově bytě, 
všechno tam dám odnosit a pak zalepím a opatřím nápi-
sem. Po Drescherovi jsme se byli podívat kde bydlí, ale na 
toho padneme až později. Zítra půjdeme do Krupky k Ing. 
Reifovi, jehož byt je zajištěn.“ (archiv min.-petr. odd. NM, 
fond konfiskáty)

Z Rostovy zprávy odeslané do Národního muzea Karlu 
Tučkovi tedy vyplývá, že Ludwig Mayer (65 let) a jeho žena 
Theresie (53 let) byli po smrti, dceru Mayerových Hedwig 
(26 let) Rost nezmiňuje (a nezmínil ji kupodivu ani Mayer 
ve svém dopise Tučkovi). Rudolf Rost byl patrně odkázán 
na kusé informace od někoho, kdo v tu chvíli zastupoval 
obec Proboštov při úředním zajištění Mayerovy sbírky.

Podle příslušné matriky zemřelých došlo ke smrti 
Mayerových 15. 6. 1945, tedy pouhé tři dny po sepsá-
ní dopisu L. Mayerem, adresovaného Karlu Tučkovi do 
Národního muzea, a tři dny před příjezdem Rudolfa Rosta 
do Proboštova. V matrice zemřelých je zaznamenána 
smrt Mayerovy manželky Terezie a jeho svobodné dcery 
Hedviky, toho času zemědělské praktikantky v Proboštově. 
U obou žen je jako příčina smrti uvedena sebevražda. 
Úmrtí Ludwiga Mayera v této matrice zaznamenáno není 
a není zaznamenáno ani v matrice zemřelých pro město 
Teplice-Šanov, ani v matrikách okolních obcí. Mayerova 
manželka a dcera byly podle záznamů zmíněné matriky 
pohřbeny 20. 6. 1945 v Novosedlicích v hromadném hrobu v II. dílu tamního hřbitova.

Zřejmě se již nikdy nedozvíme, co přesně se onoho osudného dne v Mayerově domku 
v Proboštově odehrálo. Spíše se zdá, že rodina Mayerových byla v divokých červnových dnech 
roku 1945, kdy byl region zčásti ovládán revolučními gardami a zčásti Rudou armádou, za-
vražděna, a to i přes úředně deklarovanou sebevraždu. Nebyl by to případ zdaleka ojedinělý. 
„Rodinné“ sebevraždy, tedy případy, kdy otec zavraždil své blízké a pak sebe, se odehrávaly 
většinou bezprostředně před a těsně po příchodu spojeneckých jednotek, tedy v první třetině 
května. Situaci ovšem komplikuje fakt, že úmrtí Ludwiga Mayera není zaznamenáno v mat-
rice zemřelých a nebyl ani úředně pohřben. V této souvislosti je zajímavá poznámka, učině-
ná Rudolfem Rostem na jednom z dalších korespondenčních lístků, zaslaném Tučkovi 12. 7. 
1945 (o této poznámce dále v textu). Pro dokreslení atmosféry červnových dnů roku 1945 
na Teplicku ocitujme trochu cynickou zprávu Otto Rongeho, kterou učinil na druhé straně již 

Obr. 24, 25. Tetraedrit, Příbram, 
Čechy; skupina až 7mm krystalů 
se sideritem, Národní muzeum 
P1N 92847. Foto: D. Velebil.

Obr. 26. Galenit, Ratibořské 
Hory, Čechy, 7 × 4,5 cm, Národní 
muzeum P1N 92849. Foto: D. 
Velebil.
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citovaného korespondenčního lístku zaslaného 18. 
6. 1945 Tučkovi: „Znám zde p. učitele Strosse, který 
je teď na okresním úřadě. Zpracoval jsem kdysi jeho 
realgary z hald. Přišli jsme opravdu v nejvyšší čas, 
neb se byty ihned přidělují. Je sem velký nával jako 
na Klondyke neb na Aljašku. Vlaky přeplněny a lidé 
až na střechách. Reif je už vystěhován a tak ještě ne-
vím, co je s jeho sbírkou, snad ji nezničil. Neb se zde 
Němci odpravují sami. Musejí pryč a víc nemají do-
voleno jak 25 kg. Tak nám drž palce, ať nejsme zase 
jak na jatkách. Ota“ (archiv min.-petr. odd. NM, fond 
konfiskáty)

Otto Ronge, sběratel minerálů z Náchoda (poz-
ději v Broumově), sám paradoxně po otci polovič-
ní Němec, podle všeho vypomáhal pracovníkům 
Národního muzea se zajišťováním konfiskovaných 
sbírek minerálů, protože měl dobrý přehled o sběra-
telích v severních a severovýchodních Čechách, s ni-
miž v předchozích letech spolupracoval. Rongeho 
otec byl jako etnický Němec po válce vysídlen, on 
sám zůstal s matkou v Čechách (Pavel Černý 2017, 
osobní sdělení).

Na dalším korespondenčním lístku zaslaném 
Tučkovi do Národního muzea z Teplic a datova-
ném 21. 6. 1945 píší Otto Ronge a Rudolf Rost: 
„Milý Karle! Sedíme u něčeho čemu se zde říká káva 
a vzpomínáme na Tebe! Dnes jsme zabavili sbírku 
Drescherovu v úplným pořádku! Tento případ byl ze 
všech poměrně nejsnazší v jednání ale nejtěžší v ná-
deničině. Pojezdili jsme zde na kolách, pěšky, koň-
ským potahem pomalu celý okres. Dnes se dovídáme 

zase dalších věcí. Prostě práce je zde pro 10 párů rukou a sami to nestačíme. Zedřený jsme jak 
koně a je tu velmi špatné stravování. Měl si štěstí, že si tomu ušel, snad za dva měsíce to bude 
zde již o něco lepší. Rozhodně jsme ale spokojeni s Rostem oba. Neb Drescherova sbírka vydá 
za všechnu námahu. Navštívím Tě v Praze a zatím končím. Oddaný Ota / Zážitků a zkušeností 
jsem za tyto dny nasbíral velmi mnoho. Nejlepší a nejochotnější jsou na předměstích, v samot-
ných Teplicích jsou všelijací opatrníci, o tom však až ústně. Celkem jsou zde tři sbírky: Reifova 
v Krupce, Mayerova v Proboštově a Drescherova v Teplicích. Drescher je obchodník a říká cosi 
o získání rakouské příslušnosti. Vzdor tomu je sbírka zajištěna. Mayerova sbírka je lepší Reifovy. 
Reifovu z Krupky hodlám zítra dopravit do Proboštova k Mayerově. Bude se to pak muset odvézt 
autem i se skříněmi a zásuvkami. Někdy pojede auto z Teplic do Prahy a přivezou nám to. Ovšem 
včas nás uvědomí, abych byl u toho. Promiň za rukopis, snad to rozluštíš. Rudolf.“ (archiv min.-
-petr. odd. NM, fond konfiskáty)

Z další návštěvy v Teplicích napsal Rost Tučkovi lístek následujícího znění, datovaný 12. 7. 
1945: „Milý Karle, zabalili jsme sbírky v Proboštově, dnes jsem navštívil další novou sbírku v M. 
Újezdě a vybral z ní to nejlepší, slušné wolframity, nějaké cínovce, stříbro. Zítra půjdem dobalit 
Dreschera, kde jsme byli dnes odpoledne a ponechali si na místě papír. Ke sbírce jsem se však 
nedostal, protože klíč má nějaký Veselý a ten v úřadě dnes nebyl, až zítra ráno. Vůbec v samot-
ných Teplicích je úřadování, v okolí to jde rychleji všechno. Štros mně obstaral nemožný převoz, 
bylo by to na sobotu večer a v noci, a proto jsem našel si sám dvě možnosti jiné; předběžně jsem 
sjednal odvezení někdy na druhý týden, velmi ochotně pojedou, auto je veliké, sami to budou na-
kládat. Dnes večer půjdu vyjednat podrobnosti. Rekomando od Dreschera si přečti, budu se zde 

Obr. 26, 27. Anhydrit, České Hamry – 
Zámeček, Čechy, 13 × 10 cm, Národní 
muzeum P1N 92877. Foto: D. Velebil.
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za něj zítra přimlouvat, bude-li třeba, dá se snad něco 
dělat i v Praze. Jsou to slušní lidé! Nazdar! Tvůj Rudolf / 
Odjíždíme v sobotu ráno. P. S. Inspektor Mayer prý žije.“ 
(archiv min.-petr. odd. NM, fond konfiskáty)

Poslední poznámka je v kontextu předchozích 
zpráv překvapivá, nicméně těsně po válce byla situ-
ace chaotická a informace podávané místními oby-
vateli nepřesné. Vzhledem k neexistenci dokladů 
o smrti Ludwiga Mayera v červnu 1945 a vzhledem 
k Rostově poznámce o tom, že Mayer byl v červen-
ci 1945, tj. po smrti manželky a dcery, stále naživu, 
vznikla domněnka, zda Mayer v červnu 1945 neod-
cestoval z území Československa do Německa. Proto 
byla oslovena Vyhledávací služba Německého červe-
ného kříže v Mnichově, který vedl kartotéční zázna-
my o obyvatelích německé národnosti vysídlených 
z území Československa, s dotazem na osobu Ludwiga 
Mayera. A skutečně bylo zjištěno, že v roce 1947 žil 
Ludwig Mayer (nar. 22. 9. 1879 v Bílině a v roce 1939 
bytem v Proboštově) v Marlishausenu ve spolkové 
zemi Durynsko. Dne 15. června 1945 byla tedy zavraž-
děna Mayerova manželka a dcera, Mayer sám přežil. 
Můžeme jenom spekulovat, že toho dne byl na nějaké 
pochůzce (v dopise Tučkovi uvedl: „Dopoledne bývám 
stále doma.“), po návratu domů objevil těla ženy a dce-
ry a poté náhle opustil bydliště a odejel do Německa. 
O jeho osudu v Německu se nepodařilo vypátrat mno-
ho, jen jeho nové bydliště v Marlishausenu a to, že jej 
v roce 1947 hledal přes Červený kříž jeho švagr Alfred 
Günzel. Kdy Ludwig Mayer zemřel, nevíme.

Pokud jde o zajištění Mayerovy sbírky, je k dispozici ještě další dokument. Z druhé, čer-
vencové cesty do Teplic totiž udělal Rudolf Rost po návratu krátký zápis (archiv min.-pe-
tr. odd. NM, fond konfiskáty), z něhož vyplývá, že na této cestě mu byl spolupracovníkem 
Stanislav Zachat, který byl od 6. 5. 1924 až do 15. 9. 1945 technickým pracovníkem mine-
ralogického oddělení Národního muzea, později působil jako správce geologických sbírek 
muzea v Teplicích a posléze byl i ředitelem tohoto muzea (Tuček 1978). Během druhé cesty 
byly v Proboštově v domku po Mayerovi zabaleny sbírky pánů Mayera i Reiffa (Hugo Reiff, 
Krupka). V té době již v domku bydlel zaměstnanec státních drah Václav Cicvárek s man-
želkou Annou. Od Josefa Štrose, nově jmenovaného správce muzea v Teplicích a zároveň 
dopravního referenta na okresním úřadě v Teplicích, se Rost dozvěděl, že v Malém Újezdě 
(nyní Újezdečku) u Teplic je další sbírka minerálů, jejímž majitelem byl Josef Rempfer, báňský 
úředník ve výslužbě. Rost vybral z této sbírky nevelké množství vzorků pro Národní muze-
um, které odnesl v batohu a aktovce, a zbytek sbírky, asi dvě třetiny původního množství, byl 
ponechán na místě pro teplické muzeum. Dne 17. 7. 1945 byly na vlečný vůz naloženy sbírky 
Reiffova a Mayerova v Proboštově a poté večer v Teplicích i sbírka ing. Josefa Dreschera, bý-
valého ředitele teplické elektrické malodráhy. Sbírky nakládali a stěhovali pracovníci auto-
dopravní firmy Heischel z Teplic. V Mayerově domku v Proboštově byla pro teplické muzeum 
ponechána malá část jeho sbírky, a to ve sklepě a v malém kumbálu v přízemí. Pracovníci 
firmy Heischel odvezli vlečný vůz traktorem do garáží a koncem týdne převezli minerály do 
Prahy do Národního muzea (archiv min.-petr. odd. NM, fond konfiskáty).

V prvních poválečných teplických novinách, které vycházely pod názvem Český sever, byl 
v sobotu 23. června 1945 uveřejněn článek o tom, jak vědci zajišťují v pohraničí cenné příro-

Obr. 28, 29. Aragonit, Hřídelec, Čechy, 
14 × 9 cm, Národní muzeum P1N 
92927. Foto: D. Velebil.
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dovědné a umělecké sbírky z majetků Němců. 
Za pražské Národní muzeum v něm byl vyzpo-
vídán Rudolf Rost, který uvedl, že u dvou ně-
meckých soukromých sběratelů bylo nalezeno 
6000 kusů vzorků nerostů. Rost vyjádřil podě-
kování veřejným činitelům v Teplicích-Šanově, 
v Proboštově a v Krupce za ochotu a podporu 
(Anonym 1945). Dvěma sbírkami Rost pa-
trně myslel relativně větší sbírky Mayerovu 
a Drescherovu.

Zda se nakonec opravdu dostaly nějaké mi-
nerály ze sbírek Josefa Rempfera, ponechané 
v Újezdečku, a ze sbírky Ludwiga Mayera, po-
nechané v Proboštově, do sbírek Regionálního 
muzea v Teplicích, již nelze zjistit. V teplickém 
muzeu se nedochovala žádná dokumentace, 
která by původ takových vzorků prokazova-
la. Nicméně přítomnost minerálů ze sbírek 
Rempferovy a Mayerovy v tomto muzeu je 
pravděpodobná, protože Stanislav Zachat, kte-
rý se zúčastnil balení kamenů v Proboštově, se 
ještě v roce 1945 stal novým správcem geolo-
gických sbírek teplického muzea.

Mayerův domek č. 224/31 v Proboštově 
byl místním národním výborem předán do 
správy rodině Václava Cicvárka. V červenci 
1945, během odvážení Mayerovy a Reiffovy 
sbírky, už rodina Cicvárkových v domě bydlela. 
V následujícím roce, konkrétně 12. 8. 1946 byl 
na domek vydán konfiskační výměr č. 16691-
621/46 a 20. 9. 1949 bylo do pozemkové knihy 
vloženo Václavu Cicvárkovi a jeho manželce 
Anně Cicvárkové vlastnické právo. Současnou 
majitelkou domku je jejich vnučka paní Miluše 
Zdichová, která v roce 2016, během osobní ná-
vštěvy prvního z autorů tohoto textu, poskytla 

další informaci o Mayerově konci, nyní už víme, že nesprávnou. Podle ní byl nalezen ve svém 
domě ve vaně s podřezanými žilami.

Minerály ze sbírky L. Mayera v Národním muzeu
Ještě během své aktivní sběratelské kariéry, v letech 1923 až 1939, daroval Ludwig Mayer 
Národnímu muzeu celkem 42 kusů minerálů (inv. čísla P1N 24567–24568 z roku 1923; 
P1N24696–24698 z roku 1924; P1N 24701–24702 z roku 1924; P1N 24746–24747 z roku 
1925; P1N 24772 z roku 1925; P1N 24823 z roku 1925; P1N 25130–25135 z roku 1928; 
P1N 25293 z roku 1928; P1N 25468–25469 z roku 1930; P1N 25780–25786 z roku 1931; 
P1N 25946 z roku 1932; P1N 25950–25953 z roku 1932; P1N 26042–26043 z roku 1933; 
P1N 26478–26481 z roku 1935; P1N 26531 z roku 1935; P1N 27392 z roku 1937 a P1N 
30364–30365 z roku 1939; inventář 2. stupně evidence mineralogické sbírky NM). Bylo 
to v době, kdy kurátorkou mineralogické sbírky Národního muzea byla Ludmila Slavíková 
(*1890, †1943; v letech 1922 až 1939 vedla mineralogické oddělení). Většina darovaných 
minerálů pocházela z Mayerových osobních sběrů z širšího okolí Teplic, dále z okolí Ústí nad 

Obr. 30, 31. Vesuvian, Hazlov u Chebu, Čechy, 
2,5 cm dlouhý sloupcovitý krystal v křemeni, 
Národní muzeum P1N 92971. Foto: D. Velebil.
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Labem, z Krušných hor, Stříbra; čtyři vzorky jsou ze zahraničí, z toho dva německé, jeden slo-
venský a jeden z Ukrajiny. Nejčastěji zastoupenou lokalitou je v Mayerových darech Cínovec, 
ssz. od Teplic (osm vzorků), dále Krupka, sv. od Teplic (sedm vzorků), čtyři vzorky jsou ze 
Stříbra; zajímavostmi jsou pyromorfit (P1N 25781) a baryt z Kladrub (P1N 25782) jjz. od 
Stříbra. Mezi darovanými vzorky jsou i dva z Mayerem objevené lokality Chudoslavice, sv. od 
Litoměřic – chabazit (P1N 24702) a natrolit (P1N 24772). Dokumentačně cenné jsou také 
dva vzorky zeuneritu z Rotavy jv. od Kraslic (P1N 30364, P1N 30365).

Mayerova sbírka byla po převezení z Proboštova do Národního muzea v Praze zapsána 
31. 7. 1945 do přírůstkové knihy mineralogicko-petrologického oddělení pod přírůstkovým 
číslem P1P 84/45 s popisem: „Sbírka nerostů Mayer, Proboštov + horniny; hlavně Rudohoří, 
Středohoří, Německo aj.; Mayer Ludvík, U Parku 224, Proboštov u Teplic-Šanova. Zajistil Dr. 
Rudolf Rost v červenci 1945 po Němci Ludvíku Mayerovi – pro nedostatek místa na nákladním 
autu ponechány ve sklepě paleontologické sběry a výměnný materiál nerostný pro Teplické mu-
zeum.“ Připojen je i popis uložení sbírky v době jejího zajištění: „jedna registratura zásuvková 
se stahovací stěnou, jedna jednořadová zásuv-
ková skříň se 16 zásuvkami, jedna jednořadová 
zásuvková skříň s 12 zásuvkami, jedna nástěnná 
černá skříňka, jedna nízká dvojřadová skříň hně-
dá s 23 zásuvkami (přeřazeno do 55 bedniček), 
asi 23 malých bedniček, asi 13 tmavohnědých 
dřevěných kazet, asi 20 malých bedniček a osm 
papírových krabic.“

V roce 1953 zhotovil technický pracovník 
mineralogicko-petrologického oddělení Josef 
Brožek strojopisný soupis Mayerovy sbírky 
(archiv min.-petr. odd. NM, fond konfiskáty). 
Josef Brožek, původně brusič v mineralogickém 
ústavu ČVUT, pracoval v Národním muzeu v le-
tech 1939 až 1958 a poté ještě příležitostně až 
do své smrti v roce 1979. Vynikal pracovitostí, 
pečlivostí a smyslem pro pořádek; mimo jiné 
se věnoval i pořádání konfiskátů (Tuček 1978). 
V úvodu jeho soupisu je uveden celkový pře-
hled Mayerovy sbírky v Národním muzeu. Podle 
tohoto přehledu byly vybrané vzorky minerá-
lů v počtu 4075 kusů uloženy ve 42 bednách. 
Dalších šest beden obsahovalo jakousi školní 
sbírku malých vzorků minerálů, jež byly vět-
šinou v krabičkách od zápalek, v počtu 2144 
kusů. V dalších šesti bednách bylo uloženo 298 
formátovaných vzorků hornin. Zbývající jed-
na bedna obsahovala 183 vzorků zkamenělin 
z okolí Berouna. Celkový počet beden byl tedy 
55 a v nich podle Brožka celkem 6700 kusů 
minerálů, hornin a zkamenělin. Po přepočítání 
položek Brožkova seznamu se ukázalo, že čísla 
neodpovídají tomu, co je uvedeno v přehledu na 
začátku seznamu, a že tento přehled je nadsa-
zený (viz níže). Brožkův soupis byl sestaven po 
jednotlivých bednách, u většiny položek je uvedeno původní číslo Mayerovy sbírky, název 
minerálu a lokalita. Jak vyplývá z rukou dodatečně do soupisu učiněných poznámek, již roku 
1954 započala postupná depurace Mayerovy sbírky. Tak kupříkladu 4. 1. 1954 vyjmul mi-

Obr. 32, 33. Grosulár, Horní Slavkov, Čechy, 
10 × 7 cm, Národní muzeum P1N 92972. 
Foto: D. Velebil.
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neralog Jiří Kouřimský (v NM v letech 1948–1991) 
tři kusy minerálů (granát, záhněda z Grimselu, apa-
tit ze Zillertalu) pro Městské muzeum v Táboře. 
Podobně se postupovalo i později.

Konfiskáty, včetně Mayerovy sbírky, byly nejprve 
provizorně uloženy v bednách ve výstavních sálech 
č. 15 a 16 ve věži v prvním patře historické budo-
vy Národního muzea. Později, po roce 1961, byly 
stěhovány do budovy Lužického semináře na Malé 
Straně, odtud na zámek v Peruci, potom na zámek 
v Malči u Chotěboře (Tuček 1978) a konečně (někdy 
před rokem 1976) na faru v Heřmani u Jeřišna, ssz. 
od Chotěboře. Teprve cca v roce 1966 byly na popud 
státní revizní komise všechny konfiskáty definitivně 
formálně prohlášeny za státní kulturní majetek spra-
vovaný Národním muzeem (Poubová 1976, Tuček 
1978). Od roku 1969 byl tento materiál, dosud vede-
ný v režimu přírůstků (hromadná evidence 1. stup-
ně), tříděn na tři části: kusy určené k systematické 
evidenci (2. stupeň evidence), kusy k výměně a pro-
deji a kusy pro potřeby školní. Toto třídění prováděl 
až do roku 1976 Karel Tuček se spolupracovníky. 
Materiál určený k evidenci 2. stupně byl ponechán 
na místě a materiál nepotřebný byl zčásti prodán do 
zahraničí (s cílem zlepšit technické vybavení minera-
logického oddělení NM) a zčásti vyměněn s tuzem-

skými i zahraničními sběrateli (Poubová 1976, 1977; Litochleb 1997). Tuček (1978) k tomu 
uvádí: „Z podnětu ředitelství NM zahájilo oddělení v roce 1969 prodej nepotřebného materiálu 
nerostů i hornin domácím i zahraničním zájemcům. Prodej místním zájemcům zajišťuje prodej-
ní stánek ve vestibulu, pro zájemce ze zahraničí zprostředkoval prodej PZO Metallimex, později 
závod Artia v Praze. Prodej se týká výhradně materiálu nepotřebného, určeného k depuraci 
nebo k výměnám. Tak se získávají slušné částky pro příjmovou položku NM a zároveň se uvol-
ňuje nutný prostor pro další přírůstky. Již v roce 1970 mohl být z devizových mimolimitních 
prostředků získaných prodejem do zahraničí, a za podpory resortního ministerstva, koupen pro 
oddělení mikrobus Škoda 1203.“… a dále: „Počínaje zářím 1969 počali pracovníci oddělení třídit 
materiál konfiskátů, aby oddělili materiál určený k zařazení do muzejních sbírek od materiálu 
k výměnám, pro školní účely a k depuraci. Tato práce byla prováděna občas až do současnosti, 
kdy je zhruba ukončena. Započalo se již i s podchycením vybraného materiálu evidence 2. stup-
ně.“ (Tuček 1978).

Od roku 1977 byly některé konfiskáty převáženy z Jeřišna do Prahy k zaevidování do 
systematické evidence. Prvním takovým celkem byla sbírka Hugo Reiffa (P1P 82/45), která 
byla původně ve 29 bednách, po vytřídění ve 23 bednách (Poubová 1976, 1977). Dne 10. 3. 
1980 učinila tehdejší vedoucí (v letech 1976–1992) mineralogicko-petrologického oddělení 
NM Marcela Poubová-Bukovanská do přírůstkové knihy k položce P1P 84/45 poznámku, že 
po třídění Dr. Tučka byla Mayerova sbírka uložena v 39 bedničkách. Jak vyplývá z písem-
ných záznamů učiněných mineralogy Národního muzea Jaroslavem Švenkem (v NM v letech 
1968–1990), Janou Maškovou (v NM v letech 1981–1992), Petrem Korbelem (v NM v letech 
1987–1992) a Petrou Burdovou (v NM v letech 1979–2016), menší série minerálů určené 
k výměnám byly z celků vyjímány ještě i v 80. letech a počátkem let 90. (archiv min.-petr. odd. 
NM, fond konfiskáty). Tak byly z přírůstku P1P 84/45 (Mayer) například v roce 1983 odebrá-
ny a k výměně použity tyto minerály: boulangerit (Příbram), diaforit (Příbram), falkmanit 
(Pfaffenreuth), pyrargyrit (Příbram), zinnwaldit (Cínovec). Zároveň bylo ve stejné době po-
kračováno v převážení vybraných částí konfiskátů do Prahy a jejich evidování do systematic-
ké evidence (2. stupeň evidence).

Obr. 34, 35. Fluorit, Wölsendorf, 
Německo, 9 × 7 cm, Národní muzeum 
P1N 93021. Foto: D. Velebil.
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V Heřmani u Jeřišna byly bedny s konfiskáty 
uloženy až do roku 2000, kdy byly přestěhovány 
do nově postaveného depozitáře v Praze – Horních 
Počernicích a vyskládány v depozitářové místnosti 
A2.115. Po dovybavení kompaktorových skříní zá-
suvkami a po přestěhování systematické části mi-
neralogické sbírky z historické budovy NM (v roce 
2011) a jejím uložení do nových zásuvek byly v le-
tech 2013 a 2014 vybaleny také všechny bedny 
v depozitáři A2.115 (staré i novější nezpracova-
né přírůstky včetně přírůstku P1P 84/45 Mayer) 
a minerály uloženy v zásuvkách. V roce 2016 bylo 
konstatováno, že přírůstek P1P 84/45 sestává ak-
tuálně z cca 600 kusů minerálů (Radoň 2016).

V roce 2017 bylo do systematické evidence 
mineralogické sbírky Národního muzea zapsá-
no celkem 596 položek minerálů pocházejících 
z Mayerovy sbírky (inv. čísla P1N 92738–93331 
a P1N 113684–113778). Dalších 30 kusů minerálů 
bylo ponecháno v režimu doprovodné dokumenta-
ce mineralogické sbírky (minerály bez lokalizací, 
s chybnými lokalizacemi a minerály nízké doku-
mentační hodnoty), pět vzorků (čtyři natrolity 
z Dolních Zálezel a jeden phillipsit z Církvic) bylo 
předáno Regionálnímu muzeu v Teplicích. V roce 
2018 bylo vyprázdněné přírůstkové číslo P1P 84/85 vymazáno z Centrální evidence sbírek.

Téměř všechny vzorky z Mayerovy sbírky, evidované v systematické části mineralogické 
sbírky Národního muzea, mají původní Mayerovy buď rukou, anebo na psacím stroji napsa-
né popisky (etikety); většina vzorků (499 z celkových 596) má také číslo původní Mayerovy 
sbírky (původní čísla jsou zapsána i v evidenci Národního muzea). Na etiketách jsou někdy 
poznamenány podrobné nálezové okolnosti, zvláště pokud se jednalo o prvotní či velmi vzác-
ný nález na dané lokalitě. Často zde najdeme i Mayerovo zhodnocení estetické hodnoty vzor-
ku, dále stručnou charakteristiku jeho celkových rozměrů či velikosti jednotlivých krystalo-
vých jedinců a někdy je uveden i konkrétní rok sběru.

Z českých lokalit pochází celkem 299 položek minerálů, přičemž nejcennější je soubor 
minerálů z Českého středohoří, konkrétně z Dolních Zálezel (23 položek), Církvic (27 po-
ložek) a z Mariánské skály v Ústí nad Labem (14 položek). Jsou to vybrané vzorky vysoké 
estetické a dokumentační kvality, které představují to nejlepší, co bylo možné na daných lo-
kalitách kdy získat. Vesměs jde patrně o Mayerovy osobní sběry. Velmi cenné jsou také vzorky 
z lokality Radejčín (pět zeofyllitů a jeden apofylit) a tři vzorky žlutého chabazitu z Mayerem 
osobně objevené lokality Chudoslavice. Výrazné jsou ukázky barytu z Teplic (pět položek), 
vzorky z Cínovce (22 položek) a Stříbra (22 položek). Mezi zahraničními minerály jsou nej-
hojněji zastoupené ukázky z Německa (140) a Rakouska (59). Dále jsou v Mayerově sou-
boru vzorky z Itálie (16), Slovenska (11), Polska (11), Anglie (10), Rumunska (8), USA (7), 
Belgie (5), Švédska (4), Švýcarska (4), Islandu (3); po dvou vzorcích je z Austrálie, Bolívie, 
Francie, Norska, Řecka a po jednom z Chile, Indie, Kanady, Mexika, Ruska, Skotska, Slovinska, 
Srbska a Tanzanie. Zahraniční a jistě i mnohé české vzorky minerálů získával Mayer koupě-
mi od obchodníků (doloženi jsou Albin Jahn, Plauen; Friedrich Krantz, Bonn; Anton Berger, 
Mödling a K. S. Mineralien-Niederlage zu Freiberg), některé i výměnami se sběrateli (dolo-
žen je například jeden vzorek fluoritu z rakouské lokality Weisseck od slavného sběratele 
Hanse Karabacka, inv. č. P1N 92997; Bohatý, Velebil 2015). Dalšími doloženými osobnost-
mi, od nichž Ludwig Mayer získal vzorky minerálů, jsou František Slavík (P1N 93287 dia-

Obr. 36, 37. Lirokonit, St Day, Cornwall, 
Anglie, 5 × 3,5 cm, Národní muzeum P1N 
93261. Foto: D. Velebil.
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dochit, Tušimice), Rudolf Schöffel (profesor Hornické 
akademie v Leobenu; P1N93331 titanit, Brevik, 
Norsko) a profesor Ernst Hentschel z Horního Slavkova 
(P1N113686 baryt, Duchcov).

Z konkrétních jednotlivých kusů minerálů může-
me jmenovat například velmi výrazné a cenné vzor-
ky falkmanitu z Pfaffenreuthu, Německo (P1N 93032, 
93089, 93090), celestinu z Rüdersdorfu, Německo 
(P1N 92998), unikátní aragonit z Ústí nad Labem – 
Mariánské skály (P1N 92752), bohatou drúzu krystalů 
tetraedritu z Příbrami (P1N 92847), drúzu krystalů ga-
lenitu z Ratibořských Hor (P1N 92849) či lirokonit ze 
St Day v Anglii (P1N 93261). Velmi výrazné a hodnot-
né jsou ale i desítky dalších vzorků z Mayerovy sbírky. 
Zdá se tedy, že se v Národním muzeu podařilo uchovat 
jádro Mayerovy sbírky, přičemž nejcennější jsou vý-
jimečné vzorky z Českého středohoří, které bylo těži-
štěm Mayerova sběratelského zájmu. Sám Mayer píše 
v dopise Tučkovi o 1800 evidovaných kusech minerálů. 
Nejvyšší inventární číslo Mayerovy sbírky, dochované 
v souboru v Národním muzeu, je 1808 (Národní mu-
zeum P1N 92889 magnesioferrit, Rudolice u Mostu). 
Vzorek s Mayerovým číslem 1591 (NM P1N93028 geo-
kronit) pochází z dolu Bayerland u Pfaffenreuthu, kte-
rý byl otevřen až za 2. světové války, takže Mayer pa-
trně pilně získával a evidoval minerály ještě i v tomto 
období.

Josef Brožek uvádí v přehledu na začátku soupisu Mayerovy sbírky celkem 4075 kusů mi-
nerálů. Po přepočítání jednotlivých položek strojopisné části Brožkova soupisu (bedny 1–55) 
se ukázalo, že zahrnuje celkem 3009 položek minerálů. Další část Brožkova seznamu je psána 
rukou, tužkou a zahrnuje 700 položek minerálů (číslování beden neuvedeno), tzn. že celý 
soupis uvádí 3709 položek minerálů. Číslovaných vzorků minerálů je v Brožkově seznamu 
celkem 1839, což odpovídá údaji uvedenému Mayerem v dopisu Tučkovi. Nejvyšší uvedené 
číslo Mayerova inventáře je v Brožkově soupisu 1817. Vlastní Brožkův soupis je členěn na zá-
kladní část (minerály, celkem 2090 položek, z toho 1744 číslovaných), dále minerály – školní 
sbírka (uvnitř soupisu označeno jako „školní sbírka Mayer Fischer“, 919 položek, z toho 95 
číslovaných), horniny (184 položek) a tužkou ručně psaný seznam minerálů (již uvedených 
700 položek). Všechny horniny a minerály mají po přepočítání Brožkova seznamu celkem 
3173 položek. Žádné zkameněliny se v seznamu neobjevují, ačkoliv jsou v přehledu na jeho 
počátku deklarovány. Z toho vyplývá, že základní část Mayerovy sbírky měla něco přes 1800 
číslovaných položek a dalších cca 1200 až 1900 položek nečíslovaných, tj. patrně vzorků nižší 
kvality či duplicitních. 

K 22. 5. 2018 bylo v rámci příprav nových stálých expozic minerálů vybráno 54 vzorků 
z Mayerovy sbírky určených k vystavení v stálé expozici, a to v konkurenci minerálů hroma-
děných ve sbírce Národního muzea po dobu 200 let. Také to svědčí o kvalitě sbírky minerálů 
Ludwiga Mayera. Zkameněliny z Mayerova souboru patrně nebyly výraznější kvality. V do-
provodné dokumentaci paleontologické sbírky NM se dochovalo menší množství běžně se 
vyskytujících druhů fosilií z oblasti Barrandienu, mezi nimiž převládají ukázky z devonských 
koněpruských vápenců (Vojtěch Turek, osobní sdělení).

Obr. 38, 39. Franklinit, Franklin, 
Sussex Co., New Jersey, USA, 6 × 6 
cm, Národní muzeum P1N 93316. 
Foto: D. Velebil.
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Závěr
Ludwig Mayer se věnoval sbírání minerálů patrně již od počátku 20. století až do roku 1945. 
Minerály osobně vyhledával v terénu i v hojné míře kupoval od obchodníků nebo vyměňoval 
s dalšími sběrateli. Zasloužil se o řadu zajímavých či zcela nových mineralogických nálezů, 
které byly obohacením celkového poznání mineralogických poměrů Českého středohoří. 
Význam jeho terénní sběratelské činnosti podtrhuje fakt, že mnoho jeho nálezů publikoval 
největší znalec geologických poměrů Českého středohoří profesor Josef Emanuel Hibsch (*26. 
3. 1852, †4. 11. 1940), mimo jiné autor dosud nepřekonaného souborného díla „Minerály 
Českého středohoří“ z roku 1934. Mayer byl v kontaktu s významnými českými mineralo-
gy profesorem Františkem Slavíkem (*18. 8. 1876, †27. 1. 1957), Ludmilou Slavíkovou (*23. 
2. 1890, †17. 2. 1943), Augustinem Ondřejem (*28. 8. 1887, †22. 7. 1956) či obchodníkem 
s přírodninami Václavem Fričem (*14. 3. 1839, †10. 6. 1916). Jeho erudice ho kvalifikovala 
k tomu, že se stal v letech 1939 až 1945 správcem geologických sbírek muzea v Teplicích.

Ludwig Mayer vybudoval velmi hodnotnou sbírku minerálů, z níž se celkem 596 kusů 
dostalo do systematické části mineralogické sbírky Národního muzea. Jádrem tohoto soubo-
ru je množství dokumentačně cenných výrazných ukázek minerálů z několika významných 
mineralogických lokalit Českého středohoří, jako jsou Dolní Zálezly, Církvice, Mariánská ská-
la v Ústí nad Labem, Radejčín a z Mayerem osobně objevené lokality Chudoslavice. Do nově 
připravované stálé expozice minerálů Národního muzea bylo vybráno celkem 54 ukázek mi-
nerálů pocházejících z Mayerovy sbírky.
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Summary
Ludwig Mayer (* 1879, †?) was a prominent collector of minerals. He was born in Bílina and 
lived and worked around Teplice. He personally searched minerals in terrain. He also purcha-
sed large amount of minerals from dealers or exchanged with other collectors. He deserved 
a number of interesting or completely new mineralogical findings, which were enriching 
the overall knowledge of mineralogical conditions of the Bohemian Central Highlands. He 
collected in the wider area of Teplice, Ústí nad Labem and Děčín, for example in the loca-
lities Církvice (phillipsite), Jakuby (thomsonite, prehnite), Dolní Zálezly (gmelinite, chaba-
zite), Dolánky (aragonite), Mojžíř – Divoká rokle (analcime, calcite), Horní Jílové (stilbite), 
Folknáře – Pustý vrch (gismondine, phillipsite), Braňany (natrolite), Tušimice (opal – hyali-
te), Cínovec (barite), Stříbro (pyrite after calcite), Krupka (apatite, topaz, bismuth, bismuti-
nite); he discovered a completely new location of the yellow chabazite Chudoslavice. Many 
of his findings were published by Josef Emanuel Hibsch (*1852, †1940), the greatest expert 
on geological conditions of the Bohemian Central Highlands, among others the author of the 
Minerals of the Bohemian Central Highlands (1934). Mayer was in contact with significant 
Czech mineralogists: František Slavík (*1876, †1957), Ludmila Slavíková (*1890, †1943), 
Augustin Ondřej (*1887, †1956) or mineral dealer Václav Frič (*1839, †1916). Between 
1923 and 1939, Ludwig Mayer donated to the National Museum a total of 42 minerals, most-
ly of personal collections from the Bohemian Central Highlands.From 1939 to 1945 he was 
the manager of geological collections of the museum in Teplice. Ludwig Mayer built a very 
valuable collection of minerals that was confiscated in 1945 by the Czechoslovak State, as 
well as the possessions of all citizens of German nationality living in the territory of resto-
red Czechoslovakia at the end of the Second World War. A total of 596 pieces of minerals 
from the Mayer‘s collection came to the systematic part of the mineralogical collection of 
the National Museum in Prague. The core of this amount consists of documentary valuable 
minerals from several important mineralogical sites of the Central Bohemian Highlands, such 
as Dolní Zálezly, Církvice, Mariánská skála in Ústí nad Labem and Radejčín. A total of 54 sam-
ples of minerals from the Mayer collection were selected for the newly prepared permanent 
exhibition of minerals of the National Museum in Prague.


