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11a. 

Dr. V. YáVJ ·a., Praha: 

NAPOLEON ~ . iANTTEL KHEIL •. .. . ~ 

Odkazem veškerých svých entomologických sbírek a odborné knihovny 
K árodnímu Museu v Praze překvapil nás ředitel N ap o 1 e on M: a nu ol 
K h e i l, který zemřel chw 1. hstopadu 1923. 

Do posledního 0kamžiku při sv}·ch ná
v~těvách v Musen ulržoval nás i na př"ímé 
do.tazy v nejistotě o osudu s·vých sbírek, naopak 
naznačoval, že sbírky své odkáže Londýnskému 
mu8eu neb svému oblíbenému Španělsku. 

Po odkazu sbírek N ick.erluvých našemu 
·Museu slecloval·se zvýšeným ziljm~m, jak sbír
ktumi těmi bude naloženo a v té době uzrálo 
jeho rozhodnutí · připojiti se k obětavým dár
dnn našeho Musea, shledav, jak J'lodivuhorlně 
se jeho sbirka s NickerJovou doplňuje. 

Kheilo·va sbírka lepidopter vyniká nad 
jiné: lahodnou úpravou, bezvadnou prepa.rací 

. exemplářú, jichž zařazeny zpravidla celé va
riační serie. Sbírkami syýrni pochlubil se jen 
zvláště . vyvof!'m:ým, které vítalo na ski,'íních Napoleon Manuel Kheil . 
heslp Horáoovo >>Ocli profanum vuigus et 
:.uceo<< .. ~eh~ břitké a odlišné názory vedly v_šak bohužel k jeho úplnému 
osamocení. ,; 

.. Shú;k1 l(,~pidopter c1ložena jest v 18 skříních se 400 zásuvek a obsahuje 
} 2880 exemplářú. 

Sbírka orthopter a jiného hmyzu ob~ahuje fí500 exemplářů . Preparace 
jeho orthopte;r jest bezvadná. 

DDsud rlezařazený materiál a zásoby obsahují asi 8800 exemplářú, takže 
Kheilova , sbi,rka vykazuje celkem 27.230 exemplářť1. 

N. M. Kheil narodil se 19. října 1849 v Praze, v domě rodiny Nickerlťt, 
kde jeho ote<; měl obchodní školu. Kmotrem pl-i křhí byl mu MUDr. Fran
tišek Nickerl, otec mecenáše našeho Nlmt>a MTJDra. Ot.akara Nickerl;a. 
V tomto entomologickém ovzduší vyno;stal Kheil a první náklonoost k ento
mologii . vzbudil v n6m jeho kmotr darováním první skřínky se sbírkou mo
t.ýlú. Po ~yn•nasijních a člísteřně i právnických studiích složil r. 1876 zkollšky 
pro úřad učitelský na vyšších obchDdních školách. 

Zprvu hyl řídícím učitelem na obchodní škole svého otce a r. 1881otevřel 
v Praze vlaRtní školu obchodní, 'která v krátce byla. jednou z nejvyhledáva
nějších. Pro potřebu svého žactva vyda.l r. 1881 »Kuper-kou aritmetiku«, 
r. 1881 »Obchodní terminologii« a r. 1889 »Če.;;koněmeckou obchodní ko
respondenci. které pro smu rychlou oblibu dočka ly se záhy druhých vydání. 

N. M:. Kheil zůstal svoboden a čas zbylý mu po povinnostech učitel
l'kých věnoval dlouho do . noci studiím pojišťovací a.ritmetikv a moderní filo
J,ogie, které sám též na svém učilišti vyltčoval Ovládal dokonaJe písmem 
i slovem němčinu , frančtinu a se zvláštní oblibou španělštinu. Studoval 
hlavně španělskou literaturu dramatickou <t vydal též překlady a kritické 
rozbory tohoto oboru. Byl též soudní »translai.or in hispanicie«. 
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l>ři vciikerém tomto zaměstnání byla lepidopterologie jeho vášní. S podivem 
stojíme před jeho sbírkou, jejíž rozsah již shora uveden. Zprvu to byly sběry 
domácí, pak v Alpách a Italii, kterými sbírku založil. Po té čtrnáctkráte 
dlel každoročně vždy několik neděl v jižní Francii, ve Španělsku, přinášeje 
hojnou kořist z neschůdných Sierr a v sev. Africe. Spojením s předními 
Pntomology a znalostí literatury snažil se, by vědecké zpracován1 sbírky byh 
lHozvadné. Při svých cestách v jižní Francii seznámil se se znamenitým orthopte
rologem J. Azamem v Draguignamu, u něhož po několik let byl v prázdninách 
Lo&tem, což vedlo k založení Khei1ovy sbírky orthopter, rovněž tak skvostně pre-
parovaných jako lepidopter. · 

Z jeho prací entomologických uvádím:. 
Die Rhopalocera der lnsel Nias. Berlín, 1884. Zpracování sběru MUDra J. 

Durdíka. · 
}~in neuer Danaid Amauris Steckeri n. sp. 1889. - Z cesty Dra A. Steckra 

v Habeši. 
Versuch einer ab-ovo Zucht des siidfranziizis.chen Parnassius a.pollo. 1905. (var 

n. provinciaJis). -
]•;ntomologische Exkursi0t11 in Sudfrankreich 1898. (Ent. Zeit. 1899). 
Loslepidópteros de la Sierra de Espaňa 1909. (lloll. de la Soc. Arragon, 1910). 
O hmyzu z oblasti Atabapfl.. (Vesmír, 1896. Sběr. E. St. Vráze). 
Biologisches iiber Bacillus Rossii. 1900 a 1910. · 

Jo z a š r o g l, virtuos na housle a dirigent hudebního spolku »TOon
kunst-Aurora« v Batavii na, Jávě, zemřel tamtéž 18 ledna 1924. Narodi! se 
v Hořovicích r. 1862, absolvoval konserva.toL vyučoval hudbě po několik let 
v Husku, pak ocitl sé za oceánem v AntilJá<:h, na Kubě, odkud ho osud zavál do 
(~íny a Sibíi·e, až konečně zakotvil na Javě, kde dobu oddechu věn~na.l založení 
sbírky lepidopter. Podnikl! několik sběrných výprav po Jav~ a· výměnou získal 
maierial malayský, indický a jihoamerický. Kdy~ veškeré pokusy udržeti sbírku 
v tropech neporuf\enou Úkázaly se ma.rnými, daroval celou ~bírku r. 1899 našemu 
}I useu. Zna.menitá jest jeho sbírka Ornithopter a Charaxes f' velmi úpinými 
variačními seriemi. 

Antonín F. N on fr i e d, známý koleopterolog zemřel v lednu 1924 
v Rakovníku. Svého času měl rozsáhlou' sbírku exoU1, hlavně pomocí missionáH1 
ze všech koutů světa získ3J11on a výměnou dublet doplněnou . . Teho sbírka Cera.m· 
bycidů, Cetonií a Buprestidů byla obdivuhodná IJ. ciZími specialisty často navště
vována. Bohužel tyto sbírky i s odbornou knihovnoú byl poměry d.onuoen pro
dati do ciziny. Značná řada jest jeho puhLikací s popisy nových druhů. 

Zvláště vytknouti dlu~no, že v době pořádání výstavní sbírky hmyzu, obsa
hující 64 skřínek, kdy v Museu nebylo žádného mat-eriálu výstavního a dotace 
pranepatrná, byl to Nonfried, který se spojiJ, s Kheilem a Srnkou, aby dodali 
první material k výstavní sbírce začez jmenováni byli činnými členy Musea. 
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llb. 

Dr. V. Vávm-Pr-ag. 

NAPOLEON MANUEL KHEIL. 

Der am 1. November 1923 verstorl{ene Direktor N ap o 1 ·e on Man u e 1 
K h e i 1 bereitete uns durch das Vermiichtnis seiner entomologischen Sammluu
gen und seiner Fachbibliothek eine freudige 
l)l)erraschung. 

Bifl zu seinem letzt.en Besuche im Mu
seum und auf direkte Anfragen liess er uns 
in Ungewissheit iiber das Schicksal seiner 
Sa.mmlungen ja mitunter deutete er an, dass 
er sie entweder dem Londoner Múseurn oder 
~;einem gegliebten Spanien hinterla,ssen wer
de. Er folgte aber mit hohern Interesse der 
Verwaltung der unserem lnfltitute letz\villig 
gewidmeten Sammlungen des Prof. Dr, O. 
Nickerl und die dabei gewonnenen Erfahrun
gen und insbesondere die W ahrnehmung, wie 
wunderbar da& schon V orh:mdene und insbe
sondere das Vermachtni&s Nickerl's durch 
seine Samrnlungen erganzt werden, lia.~en 
in ihm wohl den Entschluss reifen, sich den 
opferwilligen Schenkern unseres 'M useums 
anzuschliessen. 

N apoleon Manuel Kheil. 

Die Sammlung Kheil's zeichnet sich durch prachtvolle Asstattung, tadel- , 
lose Praepara.tion lmd Sauberkeit der Exernplare aus, die in de;r Regel in grunzen 
V ariations-Serien eingereih t sind. 

Nur besonders Bevorzugt.en gegei.1i.iber riihmte sich Klwilo mit seinen 
Schiitzen und die Besucher >vurden mit dem Amf'pruche Horaz's »Odi profaJmm 
vulgUB et arceo« an den Schriinken bewillkommt. Seine oft wunderlichen An
siehten fiihrten in der letzten Zeit vor sei.nem 'l'ode zur ganzlichen Vereinsa
mung des bedeutenden Sammlers. 

Seine Lepidoptercn-Sammlung fiiJlt 1 8 Schranke mit 400 Schubla.den 
. und enthiilt 12880 Ex:emplare. Die Sammlung der ta.dcllos praeparierten Ortho
pteren und der úbrigen Insekten lmfas!>t 5500 Exemplare. Mit dem noch nicht 
eingereihten Material und den Vorriiten von zusammen etwa8800 Stiick úihlt 
die unserem Institute zugekomm~ne Sammlung N. M. Kheil's etwa 27230 
:Exemplare. 

Napoleon Manuel Kheil wurde am 19. Oktober 1849 in Prag im Nickerl
schen Hause, wo sein Vater eine Hancle181Schule unterhie1t, geboren. Aus der 
Taufe hob ihn MUDr. Franz Nickerl. der Vater der> Macenas unseres Museums 
MUlJr. Otakar Nickerl. In dieser enton11ologischen 'C'mgebung wuchs Khei1 
heran und ei.n von seinem Paten geschenkter Smett.erlingskasten gab den ersten 
Anstoss zum Erwachen seines Hanges ZIH Entomologie. · N ach den Gymnasial
und juristischen Studien erwarh er in 1876 die Lehramt.sbenihigung fur hi:iheTe 
Handelsschulen, worauf er Schulleiter an der Anstalt seines Vaters wurde. In 
1881 eri:iffnete er seine eigene Handelsochule, die sich in kmzer Zeit zu einer 
der besuchtesten entwickelte. 

Fiir seine Schi.'tler gab er im ] 881 »Die kaufml.innische Arithmetik«, im 
1884 »Die kaufmiinnische Terminologie« und im 1889 "Die bi:ihmisch-deutsche· 
Acta oer.tom. ~lus. Pragae. JII . nb. 1 * 
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Handelskorrespondenz", heraus, deren Auflage seitdem eine Wiederholung 
erfuhr. 

N. M. KheiJ blieb ledig und widmete seine ihm nach Erfiillung seiner Lehr
amtspflicht.en verbliebene Zeit dem Studium der Versicherungs-Arithmetik und 
der modernen Filol<ogie, die er selb&t an seiner Ansta.lďt lehrte. Er beherrschte 
ausser seiner Muttersprache vollkommen in Wmt uncl Schrift die deutsche, 
franzosische und mit besonderer Vorliebe die spanische Sprache. Er stuclierte 
di spanische dramatische Literatur und lieferte einige Dbersetzungen und kri
tische Studien. Seine Kenntnišse veranlassten seine Ernennung zum >> Trans
lator in hispanicis«. 

' N ebim aller dieser Beschaftigung blieb die Lepidopterologie seine Leiden
schaft. V oll Bewunderung stehen \vir vor seiner Sammlung, deren Umfang die 
vórerw~ihnten Zahlen andeuten. Zuerst wa:i: es die Heimat, in der er s'einen 
Sámmeleifer beta,tigte, dann sammelte er in den Alpé!l und in ltahen, und 
vi€rzehnmahl verwenclet.e er seine Ferienzeit zu Reisen na.ch Siidfrankreich, 
Spanien und Nordafrika. Der Verkehr mit hervorrangenden Spezialisten uw1. 
seine umfangreichen Literaturkenntnisse fiihrten zur wis;:;enschaftlichen Zn
simmenstellm;lg ··sejner Sammlung. 

Wahrend seirier._ lleiseTI n.ach SiidfTankreich tnachte er che Bekam1tscha fli-. 
cl~ beriihmten Ort.hopteřologen J . Azam in Draguignan: bei dem er durch 
v1:ele Jahn~ hin.durch iri der .Ferienzéit zu Gaste vvar 1md mit cl em er Orthopteren: 
::ammelte. -Dies fiihrt~ zur< Anlage seiner Orthopterensammlung, die ebenfalls 
pEachťig_ pl'a!Jp~de'j:"i>i,s;t . . , .' . . 

V on seinen entomo·logischen Schriften seien érWiihnt: 
Die Rhopalocera der Insel Nias. Berlín, 1884. - Bearbeitung der Ausbelite 

des MUDr. J. Durdík. 
Ein neuer Danaid Ama.uris Steckeri n. sp. 1889. - AllS dem Sainmelergebniss 

. des Dr. A. Stecker in A bessynien. . . 
Versuch einer ab-ovo-Zucht des súclfranzosischen Parnassius• a.poHo. 1905. (var. 

n. provincialis) . . 
Entor:r:-ologische E:xkursion in Súdfrankreich 1898. · (Ent. Zcit. 1899). . . 
Los lepiclópteros cle la Sierrade Espai'ía 1909. (Boll. de la Soc. Arragon, 1910) . 
O hri1yzu z oblasti Atabapa. Vesmír. 1896 . . (Coll. von E. 8t. Vráz.) · 
Biologisches úber Bacillus Ro-ssii. 1900 u . 1910. 

J ó ž a. 8 r o- g 1, Violin virtuos uncl Dirigent des · M usikvereins "Toonkunst
Aurora« in Batavia auf Java, staJ·b do;rt am 18. ;Jann.er 1924. Er wurde in 
Hořovic in Bohmen · 1862 geboren, ab~olvierte clas Konservat.orium in Prag, 
wirkte dann einige Jahre als Musiklehrer in Russlancl, ka.m spater nach Ha
vana ·· a uf Cu ba, vvoher ihn das Schickisal nach China únd Sibirien trieb um 
ihn endlich in Batavia, éine iiJ der javanischen Musikwelt geachtete Stellung 
finden zu laS8en. Hiei" widmete er seine M"ussťstunden ·dem Sammeln · von 
J,epidopteren, wobei er einige Espeditionen in . enillegeiie Geg~nden J avafl 
unternalnn: lm Tauschwege hat er malaysches, .indischesuncl súdamerikanisches 
Material erwórben. N a.Ch dem. allé seine Bemúhungen eirie Le-pidopteren- Schau
saminl.ung in den Tropen vo-r Zerstorung zu bewa.hren erfolglos geblieben sind, 
maehte er 1899 seine ganze Lepidopteren Ausbeúte unsereni Musellm zuin Ge
schenk. Bemerkungswert ist seine Samrrilung von 01;nith{)pt.eren und Chanixes 
mit vollst.fincligen Variations-Serien. 
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. A. F. K on fr i e d, der bekannte Koleopterologe ist m Rakonátz nn 
<hinner 1924 gestorben. Er hatte eine bedeutende, vorwiegend von Missionaren 
aufgebrachte Exoten-Sammlung gehabt, die wegen der in ihr reichlich vertre
tenen Longicornien, Cetonien und Buprestiden auch von auslandischen Spezia
list-en Interesse entgegengebracht wurde. Leider zwangen die Verhaltnisse Non
fried die Sammlung mít seiner Fachliteratur ins Ausland zu verkaufen . 

. Als sein besonderes Verdienst moge hervorgehoben werden, dass in jener 
Zeit als die entomologische Schausammlung im neuen Museum aufgestellt 
wurde, die jetzt 64 Kasten ausfii.llt, damals wo von exotischem Materialie fast 
nichts vorhanden und die Dotaticm fiir die Erwerbung ganzlich unzureichend 
wa.r, N onfried im Verein mi t K.heil und Srnka das anfangliche Material fii.r 
diesen Zweck geschenkt hat. Das Museum lohnte diese gute Tat durch Ernen
nug der Genannten zu wirkenden Mitgliedern. 


