OSMDESÁTINY VÁCLAVA ČEPELÁKA2
Tomáš Jílek
Dne 24. září 1979 se dožil osmdesáti let významný plzeňský historik,
řádný profesor PhDr. Václav Čepelák. Rodák z Hořovic, studoval na gymnáziu
v Příbrami, kde maturoval v roce 1919. Po maturitě studoval historii a geografii
na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Po dokončení studií působil
krátce jako profesor reálného gymnázia v Brně a po necelém roce byl přeložen
do Opavy.
Zde se kromě působení na gymnáziu zapojuje do veřejné, hlavně kulturní
práce. Vstupuje do divadelní jednoty v Opavě, stává se členem ústředního
výboru Národní rady československé, pobočky v Opavě. Významná je jeho
redakční činnost v Matici opavské, kde je hlavním redaktorem orgánu Věstník
Matice opavské.
V roce 1935 byl přeložen do Plzně, nejdříve na reálné gymnázium v Plzni
a později na ženský učitelský ústav a opět na gymnázium. Odtud byl v roce
1949 povolán na nově založenou Pedagogickou fakultu v Plzni, pobočku UK
v Praze. V roce 1954 byl jmenován docentem československých dějin a od roku
1965 působil na PF v Plzni jako řádný profesor československé vlastivědy.
Profesor Čepelák založil katedru historie na PF a dvacet let ji vedl.
Vědeckou práci katedry zaměřil především na regionální tématiku. V letech
1955 – 1960 pracoval také v akademických funkcích.
K rozsáhlé pedagogické činnosti a práci historika se také řadí jeho účast
v celostátních komisích při ministerstvu školství a kultury. Dlouhá léta pracoval
v Československé společnosti historické, měl vliv na založení historické sekce
Socialistické akademie v Plzni, byl krajským funkcionářem SAK a předsedou
její historické sekce. Působil ve školské a kulturní komisi ZKNV v Plzni.
Spolupracoval s Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody
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v Plzni a stále je předsedou krajského aktivu péče o památky a ochranu přírody.
Zároveň pokračuje profesor Čepelák ve vědecké a publikační činnosti se
zaměřením na oblasti západních Čech, tematicky převážně na problematiku
železářství, revolučního roku 1848, politických a kulturních dějin druhé
poloviny 19. století a zabývá se i dalšími okruhy (selské bouře, husitské
revoluční hnutí). Významná je i redakční činnost – hlavně při vydávání sborníků
historie PF.
Zajímavou epizodou v bohatém životě profesora Čepeláka jistě byla
v roce 1945 jeho účast na záchraně cenných a významných dokumentů
chebského archívu a části muzejních sbírek. V tomto období také zajišťoval
muzea a archívy v Teplé, Stříbře, Mariánských Lázních, Františkových Lázních
a v Plané u Mariánských Lázní.
Za svou veřejnou, kulturní a politickou činnost byl profesor Čepelák
v roce 1975 vyznamenán titulem „Zasloužilý pracovník kultury“, v roce 1979
mu vědecká rada Pedagogické fakulty v Ostravě udělila diplom a pamětní
medaili „Za zásluhy a rozvoj“. Vědecké úsilí, které vynaložil na zpracování
historie průmyslové výroby v Čechách, bylo oceněno Národním technickým
muzeem v Praze v prosinci 1979, když profesor Čepelák obdržel pamětní
medaili „Za zásluhy o rozvoj bádání v dějinách českého železářství“.
Čepelákova učitelská, vědecká, kulturní a veřejná činnost spolu se
soupisem publikovaných prací byla zachycena jednak v monografii Jindřicha
Vacka Sedmdesátiny, významné životní jubileum prof. PhDr. Václava Čepeláka,
ve Sborníku PF v Plzni, Dějepis X. 1970 a v článku Jindřicha Vacka
Sedmdesátiny Václava Čepeláka v Minulostí Západočeského kraje VII.
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