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(V Plzni 04. 02. 2019) 

 

Knihovna města Plzně věnovala slavnému rodákovi, 
cestovateli Miroslavu Zikmundovi, výstavu a bibliografii 

 

 

100. výročí narození plzeňského rodáka se městská knihovna rozhodla oslavit 
výstavou a bibliografií. Impulsem ke vzniku výběrové bibliografie „Miroslav Zikmund“ 
bylo připomenout jeho zásluhy a význam. Hlavním cílem pak bylo zmapovat obraz 
knižní a filmové produkce tohoto světoznámého cestovatele spolu s jeho souputníkem 
Jiřím Hanzelkou. Srdečně proto zveme na křest bibliografie, který proběhne u 
příležitosti vernisáže výstavy o Miroslavu Zikmundovi. Výstavu zahájí její autor 
Radovan Kodera 7. února 2019 v 16:30 hodin v Polanově síni v ústřední budově KMP 
(B. Smetany 13). Potrvá do konce března a její návštěvu můžete spojit i s prohlídkou, 
případně výpůjčkou knih Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky, kterých má knihovna 
bohatou nabídku.  

Plzeňský rodák, cestovatel, publicista, fotograf a dokumentarista Miroslav Zikmund se 
7.  února 2019 dožívá 100. narozenin. Knihovna města Plzně věnuje jemu a jeho příznivcům 
výstavu a výběrovou bibliografii. Impulsem ke vzniku bibliografie „Miroslav Zikmund“ bylo 
připomenout jeho zásluhy a význam. Hlavním cílem pak bylo zmapovat obraz knižní 
a  filmové produkce tohoto světoznámého cestovatele spolu s jeho souputníkem Jiřím 
Hanzelkou. M. Zikmund se narodil v Plzni do rodiny strojvůdce. Po absolvování Masarykova 
reálného gymnázia nastoupil v září roku 1938 na Vysokou školu obchodní v Praze, kde se 
seznámil se svým celoživotním přítelem Jiřím Hanzelkou. Spojovala je velká touha po 
cestování a již na škole vypracovali ambiciózní cestovatelský plán pojmenovaný „5“ (pět 
světadílů). Od uzavření vysokých škol v listopadu roku 1939 do konce druhé světové války 
vykonával Miroslav Zikmund administrativní povolání v Plzni a Praze. Po obnovení výuky na 
českých vysokých školách dokončili Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka svá studia a zároveň 
se plně věnovali organizačním přípravám cesty kolem světa. Vedení automobilky Tatra 
Kopřivnice, kde vykonávali po krátký čas dílenskou praxi, je jako své obchodní zástupce 
pověřilo k zahraniční cestě. Bylo jim také zapůjčeno cestovní vozidlo – automobil Tatra 87.  

Jejich první cesta po světě se tak uskutečnila v letech 1947 až 1950. Během tří a půl let 
projeli celou Afriku a Latinskou Ameriku. V průběhu cesty vznikly stovky rozhlasových 
a  novinových reportáží a na deset tisíc fotografických snímků a množství filmového 
materiálu, který hned po návratu mladí cestovatelé zpracovávali v ateliérech na Kudlově 
ve městě Zlín, tehdy zvaném Gottwaldov. Následně se ve Zlíně Miroslav Zikmund usadil 



trvale; zakoupil funkcionalistickou vilu ve čtvrti „Nivy“. Od roku 1951 byl spisovatelem 
a novinářem ve svobodném povolání, oženil se a narodil se mu syn. Současně probíhaly 
přípravy na druhou propagační a studijní cestu po Asii a Oceánii, která započala v dubnu 
1959 a trvala pět a půl roku. Byla realizována pod záštitou Československé akademie věd. 
Zikmund a Hanzelka ji absolvovali v doprovodu mechanika a lékaře vybaveni dvěma 
automobily Tatra 805. Navštívili a zdokumentovali Turecko, Albánii, Sýrii, Libanon, Irák, 
Kašmír, Nepál, Cejlon, dále ostrovy jižní Asie, Japonsko a tehdejší Svaz sovětských 
socialistických republik. 

Poté, kdy Zikmund a Hanzelka veřejně vystoupili proti sovětské okupaci v roce 1968, jim 
byla zakázána veškerá veřejná a publikační činnost, což trvalo až do listopadu 1989. 
Miroslav Zikmund se v té době věnoval genealogii - tvorbě rodokmenu a pořádání archivu 
H+Z, který následně v roce 1995 společně s Jiřím Hanzelkou předali do Muzea jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně. V době politické perzekuce byli oba napojeni na československý disent; 
zúčastnili se exilového rozhlasového vysílání a autorsky působili v rámci samizdatové edice 
Petlice. V roce 1989 se Miroslav Zikmund stal zakládajícím členem hnutí Občanské fórum ve 
Zlíně a po revoluci pokračoval v cestování po světě, ale vzhledem ke zdravotnímu stavu 
Jiřího Hanzelky cestoval již pouze samostatně. V devadesátých letech podnikl cesty na Nový 
Zéland a do Austrálie a projel tedy i tento poslední, dosud nenavštívený světadíl z původního 
plánu „5“. 

Dvojice Hanzelka a Zikmund se stala fenoménem v celém tehdejším Československu 
i zahraničí; jejich práce byla mnohokrát veřejně oceněna. Na Miroslava Zikmunda 
nezapomíná ani jeho rodná Plzeň - v roce 1994 mu byla udělena Pečeť města Plzně, 27. 5. 
1999 byla odhalena pamětní deska na jeho rodném domě v Plzni v Úslavské ulici č. 31 
a ve stejném roce se stal čestným občanem města Plzně. 

Bibliografie je výběrová a  soustřeďuje dokumenty, u kterých je jako jeden z původců díla či 
jeho části uveden Miroslav Zikmund a současně také ty, v nichž je o osobě Miroslava 
Zikmunda pojednáno, například formou encyklopedického hesla či životopisného medailonu. 
Jedná se o soubor záznamů českých a cizojazyčných publikací a audiovizuálních dokumentů 
vydaných do konce roku 2018, a to včetně děl uveřejněných v  samizdatových edicích v 70. 
a 80. letech minulého století, kdy se publicista Miroslav Zikmund ocitl mezi autory na indexu 
zakázané literatury. Články, rozhlasové a novinové reportáže, ani elektronické zdroje 
a  archivní dokumenty zde zařazeny nejsou, a to vzhledem k jejich nepřebernému množství 
a praktické nemožnosti zachytit je v komplexnější formě. Už jen samotná knižní a filmová 
produkce Miroslava Zikmunda je velmi obsáhlá. Téměř celé jeho dílo vzniklo v neoddělitelné 
spolupráci s  Jiřím Hanzelkou a týká se převážně jejich cest - v této spolupráci vzniklo 18 
cestopisů, které se dočkaly 143 vydání u nás i v zahraničí, v celkovém nákladu 6,5 milionů 
výtisků (6 524 796). Z filmového materiálu H+Z vznikly 4 celovečerní a 147 krátkometrážních 
dokumentárních filmů. Výběr nezahrnuje ani kartografické dokumenty či propagační letáky 
k  besedám, přednáškám a výstavám, na jejichž tvorbě se Miroslav Zikmund přímo či 
nepřímo podílel. Práce na bibliografii probíhaly po celý rok 2018 a věnovaly se jim všechny 
tři pracovnice Oddělení informačních služeb a studovna. Za tu dobu prohlédly stovky 
záznamů při průzkumu fondů jednotlivých knihoven a jejich katalogů a vybraných 
knihovnických databází a portálů, jmenovitě se jednalo o Českou národní bibliografii, 
CASLIN - Souborný katalog ČR, portál Knihovny.cz, katalog Moravské zemské knihovny 
Brno, katalog Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, katalog Knihovny města Plzně, 
Digitální knihovnu Akademie věd, Českou digitální knihovnu, Národní digitální knihovnu, 
Digitální knihovnu Moravské zemské knihovny, filmovou databázi ČSFD aj. Další desítky 
dokumentů jim ve fyzické podobě prošly rukama. Knihy vyšly v 11 různých jazycích, kromě 
běžných evropských také v japonštině, čínštině, kurdštině, estonštině, apod.  Řada 
nesrovnalostí se našla i ve skutečných názvech či rocích vzniku dokumentárních filmů. 
Kromě filmů, které byly vydány na DVD, existují i díla, která nejsou k dispozici v běžně 
přístupných sbírkách, archivech médií či jsou nedokončená, práce tím byla značně ztížená. 
Mnoho informací bylo nalezeno při osobní badatelské návštěvě v Muzeu jihovýchodní 



Moravy ve Zlíně, které odkaz cestovatelské dvojice spravuje v rámci oddělení Archiv H+Z. 
Spolupráce probíhala s řadou specializovaných pracovišť např. Národní filmový archiv, 
knihovna Libri prohibiti, Archiv a programové fondy ČT, Studijní a vědecká knihovna 
Plzeňského kraje, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana.  

Výsledkem je dokument, který prezentuje nejenom život a tvorbu slavného rodáka, 
může být ale také dobrou pomůckou pro zájemce, kteří by se o něm chtěli něco 
nového dozvědět či si připomenout a osvěžit znalosti předchozí. Všichni jsou zváni na 
křest bibliografie, který proběhne u příležitosti vernisáže výstavy o Miroslavu 
Zikmundovi. Výstavu zahájí její autor Radovan Kodera 7. února 2019 v 16: 30 hodin 
v Polanově síni v ústřední budově KMP (B. Smetany 13). Potrvá do konce března a její 
návštěvu můžete spojit i s prohlídkou, případně výpůjčkou knih Miroslava Zikmunda 
a  Jiřího Hanzelky, kterých má knihovna bohatou nabídku.  

 

Kontakt pro média: 

Mgr. Markéta Skálová, Oddělení informačních služeb a studovna 

Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, 

tel. 378 038 213, e-mail: skalovamar@plzen.eu 
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