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1.  Úvod 

Mým cílem v praktické maturitě bylo zpracování alespoň části pradědečkovy 

skautské pozůstalosti a její převedení do elektronické podoby na web.  

Pradědeček Bohuslav Řehák byl ve své době velmi známá a uznávaná osobnost, ale 

nyní o něm vlastně nikde nejsou moc žádné informace (kromě oblasti biologie, jelikož 

vydal v tomto oboru několik publikací). Touto prací, hlavně převedením jeho článků 

a publikací týkajících se skautingu jsem chtěl, aby se jeho zajímavá a pro skauting 

přínosná práce znovu „objevila“ a mohla být i dále užitečná. 

Dalším důvodem bylo potřeba zpracovat pozůstalost předtím, než bude předána do 

Státního archivu. 

Současně jsem se při této práci chtěl dozvědět co nejvíce o historii mé rodiny ze 

strany tátova tatínka a hlavně o pradědečkovi. 

1.1. Úvaha o zpracování pozůstalosti jako praktické maturity: 

Rozhodl jsem se skautskou pozůstalost po pradědečkovi zpracovat jako praktickou 

maturitu, protože mě toto téma, jako pravnuka i jako skauta, samozřejmě zajímá. Je 

to koneckonců moje rodina a přijde mi důležité dozvědět se o ní co nejvíce. Nevěděl 

jsem o svých předcích skoro nic a ta šance se něco dozvědět se vzdaluje a to tím, že 

stárnou „pamětníci“, kteří mi k tomuto tématu mohou něco říct. Vratislav Řehák (syn 

Bohuslava Řeháka a strýc mého táty) už bohužel není nejmladší a je to zároveň 

jeden z mála lidí, kteří mi o mých předcích mohou něco říct. Vraťa a jeho žena Irena 

jsou poslední, kteří ještě Bohuslava Řeháka pamatují. (viz Obrázek 10 - Rodinná 

vazba) Mohl jsem se dozvědět víc od svojí babičky Hany (manželka prvorozeného 

syna Bohuslava Řeháka – Jiřího), ale už nemohu a hrozně mě mrzí, že jsem se jí na 

to jako menší víc neptal. Až zemřou i Vraťa s Irenou, tak už nebude nikdo, kdo by 

o historii naší rodiny mohl vyprávět, a proto jsem se pokusil o svém pradědečkovi 

zjistit co nejvíce informací a shromáždit maximum možných materiálů k vytvoření 

webových stránek o Bohuslavu Řehákovi a zpracovat tak alespoň část pozůstalosti 

jako svou praktickou maturitu, dokud je čas.  
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2. Metodika práce 

2.1. Články 

Jako první jsem si musel projít celou skautskou část pozůstalosti, abych si mohl 

vytipovat vhodné články ke zpracování a následné publikaci na webu mojí rodiny. 

Po vybrání jednotlivých časopisů jsem si v nich označil (založil) samotné články, 

které napsal můj pradědeček Bohuslav Řehák, nebo které o něm byly napsány 

někým jiným. S výběrem článků mi pomohl můj bratr Daniel. 

Poté jsem všechny vybrané články naskenoval. 

Po naskenování všech článků jsem je musel pomocí systému OCR (program ABBY 

FineReader) všechny převést do Wordu, aby se s nimi dalo dále pracovat 

a upravovat je. 

Jelikož systém OCR udělá při převádění starého knižního textu na dnešní text 

spoustu chyb a překlepů, musel jsem je opravit. Zároveň jsem si musel zjišťovat, 

jestli se určité slovo náhodou nepsalo jinak než dnes, kdy už to vypadá jako chyba, 

ale dříve to chyba nebyla. OCR navíc často nějakou šmouhu nebo čárku v knize 

zaznamená jako nějaké písmeno, takže někdy vznikly ve Wordu úplné nesmysly. 

S korekturami textu mi pomáhala máma, protože po mně kvůli mé dyslexii ještě 

hodně chyb zbývalo neopravených. 

Po první úpravě jsem texty vložil na webové stránky rehakovi.cz (pracující na 

systému MediaWiki), potom jsem udělal grafickou úpravu – vytvoření odstavců, 

tučného písma apod., provedl jsem další kontrolu a opravení chyb v textu. 

Po vložení textu jsem upravil obrázky (jejich formát, ořez atd.), načetl jsem každý 

obrázek jako samostatný soubor na Wiki a poté vložil na správné místo v textu. 

2.2. Knihy: 

Rozhodl jsem se, že zpracuji publikaci Skautský vůdce, kterou pradědeček napsal 

spolu s JUDr. Velenem Fanderlíkem. (Kniha je rozdělena na dvě části podle autora, 

já jsem zpracovával jen to, co napsal pradědeček.) Pro tehdejší skauting měla tato 
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publikace zásadní význam a myslím si, že i dnes může skautským vůdcům předat 

leccos zajímavého. 

Dále jsem se rozhodl zpracovat téměř celou publikaci Jak šel životem zakladatel čsl.  

junáctva Ant. B. Svojsík, kterou pradědeček sestavil z citátů a proslovů A. B. Svojsíka 

a doplnil svým pohledem na život A. B. Svojsíka. Kniha také obsahuje krátkou 

kapitolu, kterou napsala Svojsíkova žena Julie, o manželově cestě kolem světa. Tu 

jsem z důvodu ochrany autorských práv na webu nezveřejnil.  

Poté jsem naskenoval obě dvě publikace. (viz Obrázek 11 - Naskenovaná stránka) 

Následně jsem naskenované publikace převedl opět pomocí systému OCR do 

Wordu. (viz Obrázek 12 - Výsledek OCR bez korektury) 

Opět jsem opravil chyby způsobené systémem OCR.  

Vložil jsem publikaci Skautský vůdce na webové stránky po jednotlivých kapitolách, 

udělal jsem jejich grafickou úpravu a rozdělil je na odstavce. (viz Obrázek 13 - 

Editace stránky v MediaWiki) 

Posléze jsem vyhledal a upravil obrázky, abych je mohl nahrát na web k příslušným 

kapitolám. (viz Obrázek 14 - Výsledná stránka v prohlížeči) 

Publikaci Jak šel životem zakladatel čsl. junáctva Ant. B. Svojsík jsem vložil na web 

rehakovi.cz rozdělenou po příslušných částech (předmluva, citáty, pradědečkův text) 

a udělal jsem jejich grafickou úpravu a poslední korekturu. 

Poslední byla úprava a nahrání obrázků do publikace Jak šel životem zakladatel čsl. 

junáctva Ant. B. Svojsík.  

2.3. Životopis: 

Sesbíral jsem z několika dostupných pramenů informace k vytvoření životopisu 

Bohuslava Řeháka. Použil jsem k tomu především jeho osobní dotazník se 

životopisem, který sepsal v roce 1957. Dále rukopis článku o pradědečkovi, který 

napsal Ing. Jan Andreska a který jsem měl k dispozici od Vratislava Řeháka. Od něj 

jsem měl k dispozici i rukopis dalšího článku nebo snad referátu či vysokoškolské 
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práce, jejíhož autora neznám. A nakonec jsem použil několik informací ze stručného 

přehledu pradědečkova života a jeho tvorby, který sepsal Vratislav Řehák. 

 

3. Zpracování pozůstalosti 

3.1. RNDr. Bohuslav Řehák – životopis: 

Jeho otec Václav Řehák se narodil 1857 jako jedno ze šesti dětí baráčníka se třemi 

korci (0,86 Ha) pole. Vyučil se zedníkem, později byl přijat jako podúředník a stal se 

cestmistrem. Zemřel v roce 1943, tedy v době, kdy byl Bohuslav Řehák vězněn 

v koncentračním táboře. Jeho matka Josefa rozená Jiřičková se narodila v roce 1873 

a zemřela roku 1936. 

Bohuslav Řehák se narodil 17. 3. 1895 v Jičíně. Měl o rok mladší sestru Marii. 

Dětství a mládí strávil v Jičíně, kde vystudoval Státní vyšší gymnasium v Jičíně 

a v roce 1914 složil s vyznamenáním maturitu. Během studia v roce 1912 vyslechl 

přednášku zakladatele československého skautingu Antonína „Benjamína“ Svojsíka. 

Přednáška na něj velmi zapůsobila a s A. B. Svojsíkem zůstal v kontaktu i nadále 

a postupně se stal jedním z jeho nejbližších spolupracovníků. Již v roce 1915 vedl 

skautský oddíl (viz Obrázek 2 - Pohlednice z výletu 1915 a Obrázek 3 - rub 

pohlednice z obr. 2 s datem 12. 2. 1915) 

Dal se zapsat na univerzitu na obor přírodopis – zeměpis. V roce 1915 byl odveden 

a musel do 1. světové války. Do října 1918 strávil 28 měsíců v poli, přičemž nedostal 

ani jednu dovolenou. 

Po válce dostudoval a v roce 1920 nastoupil jako suplující profesor na své první 

místo na reálce v Jičíně, pak v Trutnově, Turnově a Liberci. V roce 1924 byl 

jmenován definitivním profesorem na učitelském ústavě v Jičíně. (viz Obrázek 1 - 

Pamětní deska B. Řeháka v Jičíně). Ihned po svém nástupu získal povolení pro 

konání přírodovědného praktika v prvním a druhém ročníku. 

V roce 1922 se stává místonáčelníkem Svazu junáků-skautů RČS (Republiky 

československé). V roce 1931 byl velitelem Táborů slovanských skautů. Konaly se 

těsně před prázdninami ve dnech 28. června až 2. července 1931 v Praze. Byl 
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i velitelem československé výpravy na čtvrtém světovém Jamboree v Gödöllö 

v Maďarsku. V roce 1931 obdržel Řád Stříbrného vlka – nejvyšší skautské 

vyznamenání. 

V roce 1926 se jemu a jeho ženě Růženě rozené Šmídové narodil syn Jiří a o rok 

později syn Vratislav. 

Během třicátých let vychází několik jeho knih: Skauting a škola (1930), Přírodopisné 

praktikum (1931), Skautský vůdce (1934), Botanika pro vyšší třídy středních škol 

a učitelské ústavy (1935) a Úvod do didaktiky biologie na střední škole (1938). 

V prosinci 1938 ukončil svoji činnost Svaz junáků, skautů a skautek RČS, aby se 

mohl sloučit s Junáky volnosti, Katolickými skauty a Švehlovými junáky. Spojením 

těchto organizací vznikla nová -  „Junák – ústředí skautské výchovy“. Stalo se tak 

22. ledna 1939 v sále Městské knihovny v Praze. Velitelem a tedy nejvyšším 

funkcionářem organizace byl zvolen podplukovník generálního štábu Václav Vlček. 

Náčelníkem Junáka byl zvolen Bohuslav Řehák.  Podplukovník Vlček však na svoji 

funkci krátce na to rezignoval a velitelem Junáka se stal 12. března 1939 Bohuslav 

Řehák a v této funkci byl pražským gestapem 1. 9. 1939 zatčen. Následně byl 

vězněn na Pankráci, v Dachau a již koncem roku 1939 převezen do koncentračního 

tábora v Buchenwaldu, kde byl vězněn do osvobození 11. 4. 1945 (viz Obrázek 4 - 

Ručně ilustrovaný lístek z koncentračního tábora a Obrázek 5 - Vlastnoruční kresba 

namalovaná v koncentračním táboře). Do Prahy se vrátil 20. 5. 1945. 

V roce 1945 obdržel válečný kříž a vojenskou medaili první třídy. 

Byl vyzván zemskou školní radou, aby nastoupil místo zemského školního inspektora 

pro střední školy pro obor přírodopis – zeměpis. Na toto místo nastoupil 20. 6. 1945. 

Začal hlouběji pracovat v mineralogii, geologii a ve fyzikálním zeměpise. Jako 

zemský inspektor vybudoval přírodovědná praktika na středních školách a uskutečnil 

první třídenní metodický kurz pro profesory přírodopisu. 

V roce 1946 ze zdravotních důvodů rezignuje na funkci velitele Junáka a stává se 

čestným velitelem (viz Obrázek 6 - V roce 1946). 
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Roku 1948 vychází jeho zdaleka nejpodstatnější didaktická práce, a to Úvod do 

didaktiky biologie na střední škole.  V listopadu 1948 byl také promován na doktora 

přírodních věd (viz Obrázek 7 - Titulní strana disertace). 

Na počátku roku 1949 bylo zrušeno zemské uspořádání. Po zrušení zemské školní 

rady byl v roce 1950 ministerstvem přikázán pedagogické fakultě v Českých 

Budějovicích pro přednášky mineralogie, petrografie a geologie a jmenován 

odborným asistentem. 

V květnu 1949 byl syn Bohuslava Řeháka Jiří při protistátní skautské akci zatčen 

a v srpnu 1949 odsouzen a uvězněn v uranových lágrech na Jáchymovsku. 

Když byl obor geologických věd v Českých Budějovicích zrušen, byl Bohuslav Řehák 

přeložen na pedagogickou fakultu do Prahy, kde přednášel metodiku a didaktiku 

biologie. Přednášel i na biologické fakultě univerzity a pracoval na mineralogickém 

vědeckém výzkumu v oblasti Podkrkonoší. Sestavil sbírku českých drahých kamenů 

(achát, jaspis a chalcedon) s ohledem na vysvětlení vzniku. Je autorem monografie 

o jejich nalezištích. 

Bohuslav Řehák se mimo jiné věnoval i filatelii. Vytvořil skvělou sbírku známek na 

téma Zoologie na známce. Byla oceněna na Světové výstavě známek v Praze 

druhou nejvyšší cenou. 

V roce 1965 a opakovaně v roce 1967 vychází další jeho učebnice: Vyučování 

biologii na základní devítileté škole a na střední všeobecně vzdělávací škole. 

Příspěvek k didaktice biologie. 

Hovořil mimo rodné češtiny i německy, četl ještě anglicky a rusky. 

Bohuslav Řehák zemřel 26. 12. 1967 v Praze a jeho pohřeb ve strašnickém 

krematoriu 3. 1. 1968 se stal první veřejnou manifestací krátce poté obnoveného 

skautského hnutí. (viz Obrázek 9 - Náhrobek v Jičíně) 

Posmrtně vychází v roce 1968 jeho poslední kniha Vycházky do přírody (viz Obrázek 

8 - Ukázka z knihy Vycházky do přírody) 
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3.2. Stať 

Na začátku jsem jen zpracovával texty, články, knihy a jiné prameny k vytvoření 

webu a ukládal jsem je do počítače. Začátkem školního roku jsem začal s prací na 

webu. Začal jsem zpracované texty vkládat na webové stránky, které zatím 

nevypadaly ani trochu použitelně nebo hezky, ale to se mělo brzy změnit. 

(viz Obrázek 15 - Návod k editaci Wiki) Samozřejmě jsem ještě upravoval texty 

a články, ale zároveň jsem už začal pracovat na menší grafické stránce webu. Dělal 

jsem například odrážky, nadpisy, podnadpisy a další úpravy. Estetická stránka věci 

se samozřejmě řeší až skoro poslední. První velká grafická změna byla hlavní strana, 

se kterou mi hodně pomohl můj táta, jelikož už má s programováním na Wiki 

zkušenosti, kdežto já ne. Je to těžší, než jsem si původně myslel. Je na to potřeba 

umět spousty různých zkratek a kódů. Naučil jsem se nejen několik nových zkratek 

k použití v systému MediaWiki, ale i pro normální psaní. 

Webové stránky o pradědečkovi jsou rozděleny do 4 hlavních částí. Celou tvář jim 

dává „Hlavní strana“ s úryvkem životopisu a jednotlivými odkazy na články nebo 

kapitoly zveřejněných knih. (viz Obrázek 16 - Ukázka hlavní stránky) První částí je 

životopis Bohuslava Řeháka, ze kterého je na ukázku odstaveček na Hlavní straně. 

Druhá část je věnovaná článkům. Článek si můžete přečíst kliknutím na jeho odkaz. 

Třetí část se týká knihy Skautský vůdce, ze kterého je na Hlavní straně část seznamu 

kapitol. Po kliknutí na některou z kapitol, se vybraná kapitola ukáže. (viz - Obrázek 

17 - Ukázka Skautský vůdce) Čtvrtá část je vyhrazena knize Jak šel životem 

zakladatel čsl. junáctva Ant. B. Svojsík. Na Hlavní straně jsou odkazy na všechny tři 

její části. (viz Obrázek 18 - Ukázka Jak šel životem) 

 

4. Závěr 

Veškerá moje práce spočívala v převedení publikační činnosti mého pradědečka do 

elektronické podoby a ve vytvoření přehledného webu, na kterém se tyto informace 

zveřejní. Rozhovor o pradědečkovi, který mi poskytnul Vratislav Řehák – jeho syn, 

jsem použil pouze pro mé vyjasnění souvislostí s písemnými materiály. 
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Vzhledem k poměrně značnému množství a absolutnímu chaosu v získané části 

pozůstalosti se zatím podařilo zpracovat jen menší část této pozůstalosti. Stále mám 

doma poměrně mnoho dalších nezpracovaných textů, které by stály za další práci. 

Pokud jen trošku najdu čas, rád bych se těmto dalším věcem věnoval a případně je 

zpracoval a doplnil jako praktickou maturitu v septimě. 

Přesto si myslím, že vytčený cíl se celkem splnit podařilo. Podařilo se zprovoznit 

webové stránky, doplnit základní informace o pradědečkovi a zveřejnit některé jeho 

práce týkající se skautingu. 

Práce je určena především skautům, ale i lidem, kteří se zajímají o výchovu mládeže. 

V publikaci Skautský vůdce naleznou spoustu užitečných praktických dovedností, 

které se hodí i v dnešní době. 

Publikování článků je zajímavé i z hlediska toho, jak byl v době svých začátků 

skauting společností vnímán. 
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6. Přílohy 

6.1. Záměry práce z obhajoby v listopadu 2011  

 Seznámit se s pozůstalostí po pradědečkovi 

 Jeho syn, můj prastrýc 

 Posléze do Státního archivu 

 Zpracovat část pozůstalosti 

 Soupis, digitalizace, přepis 

 Hlavně skauting 

 Nalézt další prameny 

 Vyprávění pamětníků (syn, snacha, přátelé) 

 Skautský archiv, publikace ke 100. výročí Junáka 

 Vytvořit webové stránky o Bohuslavu Řehákovi 
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6.2. Obrazová dokumentace 

 

 

Obrázek 1 - Pamětní deska B. Řeháka v Jičíně 
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Obrázek 2 - Pohlednice z výletu 1915 
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Obrázek 3 - rub pohlednice z obr. 2 s datem 12. 2. 1915 

 

Obrázek 4 - Ručně ilustrovaný lístek z koncentračního tábora 
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Obrázek 5 - Vlastnoruční kresba namalovaná v koncentračním táboře 
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Obrázek 6 - V roce 1946 
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Obrázek 7 - Titulní strana disertace 
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Obrázek 8 - Ukázka z knihy Vycházky do přírody 
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Obrázek 9 - Náhrobek v Jičíně 

  



 
21 
 

6.3. Bohuslav Řehák – Soupis písemné pozůstalosti 

1/1	Úvod	(nutno	vypracovat)	

2/1	Doklady	(nutno	sestavit	(je	porůznu)	+	okopírovat)	

3	 Rodinné	

3/b	Ze	života	B.Ř.	(nutno	sestavit)	

3/1	Rodinná	korespondence	(nutno	vybrat)	

3/2	Rodinné	fotografie	a	podobně	–	fotografie	a	pohlednice	z	období	

1.	světové	války	‐	pohlednice	

3/3	Deníky	a	poznámkové	a	školní	sešity	(sloučeno	s	6/1	–	hnědá	

krabice)	

4	 Odborné	

4/b	Korespondence	–	všeobecná	včetně	odborné	(nikoliv	skautská	

a	rodinná)	

4/1	Pedagogická	činnost.	Inspekce	

4/2	Pedagogická	činnost.	Ústav	dálkového	studia.	Gymnázia.kroužky.	

 Kolej Jiřího z Poděbrad.  

4/3/a	

4/3/b	Pedagogická	činnost.	Ústav	dálkového	studia	(biologie	–	

didaktika)	

 (dodatečně objeveno)    Zemská školní rada (zápisky, zprávy) 

4/4	Botanika	
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4/5	Botanika	Materiály	

4/6	Didaktika	biologie.	Rukopisy,	publikace	

4/7	Didaktika	Biologie.	Různé,	odborné	

4/8	Vycházky	do	přírody.	Rukopisy	

4/9	Vycházky	do	přírody.	Materiály	

4/10/a	Mineralogie.	Materiály	–	obrazové	výstřižky	

 rukopisy 2 přednášek 

4/10/b	Výstřižky	(dodatečně	nalezené)	

4/11	Acháty1	

4/12	Acháty2	

4/13	Acháty3	Materiál	pro	oba	díly	Monografie	o	polodrahokamech	

včetně	rukopisu	

4/14	Jičín.	K.V.	Rais.	Kulturní	dějiny.	Vysocko	

4/15	Biologie	v	obrazech	

4/16	Různé	přednášky	+	výpisky	

4/17	Různé	poznámky	

4/18	Filosofie	vědy	aj.	
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5	 Filatelie	

5/1,2,3,4	–	Není	zřejmě	předmětem	pozůstalosti	

5/5	Filatelie,	rukopisy,	materiál	k	výstavám	

5/6	Filatelie.	Výstavy.	Korespondence.	Námětové	sbírky	

5/7	Filatelie.	Tisk.	Katalogy.	Články.	Světové	výstavy	1962	

6	 Skauting	

6/1	Skauting	+	škola	–	notesy,	poznámkové	bloky,	zápisky	–	sloučeno	s	

3/3	

6/2	Skautská	korespondence	–	předválečná	Lesní	Škola	

 Jednací materiál po r. 1945 

 PF, oznámení o akcích 

6/3	Skautské	rukopisy	–	články,	příspěvky	do	publikací	

 Svaz Švehl. Junáků – Příprava rukopisu A.B.S. 

 Branná výchova – pracovní materiály 

 Různé 

6/4	Skautské	výstřižky.	Obrazový	materiál	

 Seton v Praze 

 (1921 a 1922, do 1939, po 1945, 1968, různé) 

6/5	Lesní	škola.	2.	Česká	lesní	škola	(1937,	1938)	+	album	

6/6	Župa	a	Jičín.	Dokumenty.	–	pokladní	kniha	

 Vedení župy 

 Sraz 1936 

6/7/a	Skautské	organizační		‐	závody	proposice	

 LŠ 
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 Vůdcovské zkoušky 

 Tábor na Borčově, Jičínský oddíl 1921-22 

 Jičínský oddíl 1921-22… 

6/7/b	Rozmnožované	tiskoviny	po	květnu	1945	+	zápisy	z	náčelnictva	

a	ústřední	rady	

6/8	Župy	–	almanachy		

6/9	Zpěvníky	(různé)	

6/10	Formuláře.	Ceníky,	čisté	dopisní	papíry	(s	hlavičkou)	

6/11	Skaut	junák	12‐22	

6/12	Skaut	junák	23‐26,	+	2	poslední	čísla	září	a	říjen	1940	

6/13	Vůdce	(skautský	časopis)	

6/14	Plakáty,	Pozvánky	(pozadí	fondu	B.Ř.)	

6/15	Skautská	četba	–	beletrie,	o	skautingu	

6/16	Mezinárodní	setkání	svazu	Jun.	Sk.	

 Tábory slovenských skautů 

 Čsl. Skauting 1935 

 Jamboree 1947 

16/17	Mezinárodní	organizace.	Vlámsko,	Litevsko,	Maďarsko.	

Rumunsko	+	2	čísla	čas.	Svazu	slovenských	skautů	(časopisy)	

6/18	Polsko	

6/19	Anglie/USA,	Francie,	Německo	

 



 
25 
 

6/20	„krizové“	období	junáka	1938	–	1945	(souvisí	s	6/3)	

7	 Buchenwald	

7/1	Buchenwald.	Korespondence	(navazuje	na	7/5)	

7/2	Buchenwald,	Doklady	+	kreslené	obrázky	

7/3	Buchenwald,	zápisník,	1	knížka	z	KLB	(z	knihovny)	

7/4	Buchenwald,	Nedokončený	rukopis	knihy	

7/5	Buchenwald.	Dopisy	z	KLB.	Oficiální	kontakty	(hnědá	krabice)	

Růžena	Řeháková	(nenaplněno)	

Václav	Řehák	(otec	B.Ř.)	–	o	Jičínu	a	okolí	

10/1	Výstřižky	

10/2	Kresby	–	kopie	pro	pozdější	použití	

 vlastní 

 Grafika 

10/3	Publikace	B.Ř.	(učebnice)	

10/4	Nezařazeno	(vyplynulo	dodatečně)	

 Gen. Klecanda  + úmrtní oznámení 

o dopis paní Klecandové 

o obhaj. řeč gen. Klec. před voj. soudem.  

 M.R. Štefánik 

10/5	Výstřižky	–	různé	(asi	k	10/1)	

 

Zpracováno z rukou psaného soupisu zpracovaného Vratislavem Řehákem a Sylvou 

Šimsovou, který vznikl pro účel pozdějšího předání pozůstalosti státnímu archivu. 

Tato práce se zabývá pouze skautskou částí pozůstalosti.  



 
26 
 

6.4. Rodinná vazba mezi Bohuslavem a Štěpánem Řehákem 

 

Obrázek 10 - Rodinná vazba 
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6.5. Postup digitalizace 

 

Obrázek 11 - Naskenovaná stránka 
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Obrázek 12 - Výsledek OCR bez korektury 
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Obrázek 13 - Editace stránky v MediaWiki 
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Obrázek 14 - Výsledná stránka v prohlížeči 
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6.6. Ukázka z návodu k editaci v MediaWiki 

 

 

Obrázek 15 - Návod k editaci Wiki 
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6.7. Ukázky různých stránek z www.rehakovi.cz 

 

Obrázek 16 - Ukázka hlavní stránky 
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Obrázek 17 - Ukázka Skautský vůdce 
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Obrázek 18 - Ukázka Jak šel životem 

 


