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Na Arcibiskupství pražském se konala konference 
o Janu Jiřím Rücklovi

Jan Kotous

Pod vedením JUDr. Jana Kotouse, emeritního ředitele kanceláře Královské kolegiátní 
kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, dlouholetého vyučujícího na Právnické fakultě Uni-
verzity Karlovy a Vysoké školy CEVRO Institut, se 28. ledna 2021 konala na Arcibiskupství 
pražském vědecká konference mimořádné důležitosti. Byla věnována Janu Jiřímu Rücklovi, 
jedné z nejvýznamnějších osobností českého katolicismu ve 20. století, jehož památky by 
nemělo být zapomínáno. Vyjadřujeme hlubokou vděčnost organizátoru konference za zaslání 
následujících řádek, které s radostí otiskujeme:

Při zachování nejpřísnějších hygienických opatření 
přijatých v souvislosti s pandemií Covid-19 se usku-
tečnila dne 28. ledna 2021 v Sále kardinála Berana 
Arcibiskupství pražského z inciativy Dominika kar-
dinála Duky OP odborná konference JUDr. Jan Jiří 
Rückl, život a doba. Za účasti apoštolského nuncia 
v ČR Mons. Charlese Daniela Balva přednesli své 
příspěvky v dopoledním a odpoledním bloku přední 
odborníci zabývající se vztahem státu a církve v ob-
dobí První československé republiky.

 JUDr. Jan Jiří Rückl (1900–1938), právník, 
filozof, průmyslník, teoretik vědecké organizace 

práce a diplomat (na fotografii vlevo), patří mezi významné osobnosti česko-
slovenských dějin 20. století. Od počátku svobodného Československa se výraz-
ně politicky angažoval v Zemském výboru Československé strany lidové. Jako 
diplomat sehrál důležitou roli při uzavírání Modu vivendi mezi Svatým stolcem 
a ČSR v roce 1928. V miléniovém roce 1929 přivedl do Československa Řád 
rytířů Božího hrobu a stal se prvním místodržitelem řádu.
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V roce 1935 byl předsedou výkonného výboru a hlavním organizátorem Celo-
státního sjezdu katolíků ČSR, úzce spolupracujícím s arcibiskupem pražským 
Karlem kardinálem Kašparem a s metropolitou-arcibiskupem olomouckým Leo-
poldem Prečanem. Sjezd nejenže významně přispěl k lepšímu postavení katolíků 
v ČSR, ale ukázal, že katolická církev je důležitou konstruktivní silou při budování 
nového československého státu.

V témže roce rozhodujícím způsobem ovlivnil, po abdikaci Tomáše Garrigue 
Masaryka, volbu prezidenta republiky tím, že dokázal sjednotit křesťanské strany, 
aby při volbě odevzdaly své hlasy ve prospěch dr. Edvarda Beneše. JUDr. Jan Jiří 
Rückl, skutečný komoří papeže Pia XI., náměstek latinského patriarchy Jeruzalém-
ského a komtur s hvězdou papežského řádu sv. Řehoře Velikého, zemřel v mladém 
věku a nalezl místo posledního odpočinku na Vyšehradě.

Příspěvky přednesené na konferenci byly rozděleny do dvou bloků. V dopo-
ledním vystoupili PhDr. Michal Pehr, Ph.D., a Mgr. Tomáš Parma, Ph.D., OESSH. 
V odpoledním bloku pronesli své příspěvky děkan Právnické fakulty Univer-
zity Karlovy Profesor JUDr. Jan Kuklík, DrSc., JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D., 
a P. ThDr. Gabriel Mulamuhič, Th.D., OCr. Přednesené příspěvky spolu s dalšími, 
které jejich autoři odevzdají editorům, budou vydány ve formě sborníku.

Konferenci písemně pozdravili předseda České biskupské konference, arcibis-
kup olomoucký Mons. Jan Graubner, Ing. Miloš Vystrčil, předseda Senátu PČR 
a další osobnosti.


