
V Liberci 28. dubna 2015 

 

Tisková zpráva 
Rudolf Anděl: Historie nás učí, 

že nemáme opakovat stejné chyby 
 

Pevné zdraví i hodně elánu a chuti do dalšího historického bádání popřálo v úterý 28. dubna vedení 
města v čele s primátorem Tiborem Batthyánym doc. PhDr. Rudolfu Andělovi, CSc. k jeho 91. 
narozeninám.  
 
Rudolf Anděl, od loňska čestný občan města, patří k nejvýznamnějším osobnostem Liberce druhé 

poloviny dvacátého století. Historik, vědec, učitel, autor desítek publikací, se výrazně zapsal do 

formování libereckého školství a vzdělanosti. Na půdě historické radnice mu k jeho 91. narozeninám 

blahopřál primátor Tibor Batthyány s náměstky Tomášem Kyselou a Ivanem Langrem.  

Přibližně hodinové setkání se neslo v duchu Andělova obdivuhodného vypravěčského umění, 

prokládaného jak momenty z historikova života, tak i jeho drobnými postřehy a úvahami. „Z historie 

bychom si měli brát hlavně poučení, že nemáme opakovat stále stejné chyby. Což se bohužel neděje. 

Když si podruhé sáhnete na rozžhavenou plotnu a podruhé se spálíte, pak to něco říká o vás 

samotných,“ podotkl oslavenec. 

Historie je podle Anděla dějinami lidí. Je lidská. Proto jej vždy zajímalo, jak lidé žili, jejich příběhy. 

Studenty učil nikoliv se šprtat data, ale přemýšlet nad souvislostmi, nad tím, co vedlo k tomu, že se 

daná událost stala. „Je dobře, že víme, kdy k jaké události došlo. Měli bychom se ale současně ptát, 

proč. To je důležité a to nám dnes chybí,“ řekl Rudolf Anděl.  

Za nejhezčí zážitek svého života považuje Rudolf Anděl Listopad 1989, který přinesl obrat ve všem, 

nejen v politickém systému. Vyznal se i ze své lásky k Liberci. Ten – jak řekl – považuje za nejhezčí 

město ve střední Evropě. Rozpovídal se i o tom, jak si váží chvil, strávených s rodinou. 

„S manželkou jsme spolu už 65 let. No, nedivím se, vždyť si vzala Anděla. Je štěstí prožít tolik let 

s jednou ženou. Až ve stáří poznáte, jak se potřebujete, jak jste na sobě závislí,“ zdůraznil. „Ale jestli 

vám můžu radit, důchod je nebezpečný. Nechoďte do důchodu nebo vám okamžitě přidělí práci 

doma,“ dodal s humorem. 

Rudolf Anděl učil 50 let. Jeho první učitelskou štací se stala v roce 1949 základní škola ve 

Vratislavicích nad Nisou, odkud odešel učit na gymnázium v Turnově a v roce 1953 nastoupil na 

libereckou strojní, později stavební průmyslovku. „Dnes to mají pedagogové těžší. Tehdy, když 

vstoupil do třídy učitel, tak přišel někdo. Dnes si říkám, když vidím poměry ve školství v televizi, že 

bych už učit nechtěl,“ doplnil. 

 



Životopis Rudolfa Anděla: 

Rudolf Anděl se narodil 29. dubna 1924 v Šumburku nad Desnou. Vystudoval reálné gymnázium v 

Liberci. Po maturitě absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor dějepis, 

zeměpis. Na FF UK Praha získal v roce 1969 doktorát filozofie. O rok později dosáhl vědecké hodnosti 

kandidáta věd a v roce 1991 se habilitoval jako docent Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

Brzy poté, co se v roce 1953 usadil trvale v Liberci, obrátil svou pozornost k historii severočeské 

oblasti. Publikoval jak v odborných sbornících, tak knižně. Uveřejnil také své první metodické práce 

pro učitele dějepisu. 

Od roku 1960 byl zaměstnán jako zástupce ředitele Pedagogického institutu v Liberci a po zrušení 

Libereckého kraje přešel na Pedagogickou fakultu do Ústí nad Labem, kde až do roku 1969 vedl 

katedru dějepisu. 

V období normalizace mu byla upřena vědecká hodnost docenta, i když ji řádně obhájil. Později mu 

byla dokonce zakázána práce na VŠ i vlivem jeho postoje proti okupaci země v roce 1968. Vzhledem k 

jeho znalostem německého jazyka mu bylo dovoleno vyučovat v Liberci na Jazykové škole, později na 

SEŠ Liberec, kde působil až do roku 1989, ovšem se zákazem vyučovat dějepis. 

V roce 1990 byl opožděně jmenován docentem československých dějin a působil také ve vědecké 

radě Univerzity J. E. Purkyně. Když vznikla myšlenka znovu založit pedagogickou fakultu v Liberci, stál 

Rudolf Anděl u jejího zrodu jako zakladatel i tvůrce. Byl iniciátorem koncepce studia dějepisu na FP v 

Liberci a do roku 1996 byl vedoucím katedry dějepisu. V letech 1990 – 1993 zastával funkci 

proděkana Pedagogické fakulty VŠST a v roce 1992 byl jmenován členem vědecké rady Pedagogické 

fakulty TUL a vědecké rady technické univerzity.  

Rudolf Anděl je nositelem řady ocenění. V roce 2004 převzal ke svým osmdesátým narozeninám 

Medaili města Liberce. Technická univerzita v Liberci vydala v roce 2005 sborník, věnovaný docentu 

Rudolfu Andělovi u příležitosti jeho osmdesátých narozenin. V roce 2009 převzal z rukou libereckého 

hejtmana Zlatý dukát a Cenu pocty hejtmana, udělovanou významným osobnostem Libereckého 

kraje. V roce 2014 byl Rudolf Anděl jmenován čestným občanem města Liberce. 
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