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ÚVOD

Praha je pro mne dáma, s níÏ se ãlovûk nenudí, jelikoÏ je moudrá a svoji mi-
nulost neprozrazuje na potkání; proto je odkr˘vání jejích „tajností“ tak lákavé.
Díky tomu jsem se napfiíklad dozvûdûla, Ïe Jiráskovi mûli studen˘ byt, první
rentgen na území Prahy byl instalován v hotelu, J. V. Sládek velmi rád foto-
grafoval, v Karolinu stála kostra s holí, panorama Bitva u Lipan mûlo postup-
nû tfii „stfiechy nad hlavou“, na varhany hrál v Praze Albert Schweitzer, za-
mûstnancem Národního muzea byl pes, praÏsk˘mi ulicemi se rád procházel
D. I. Mendûlejev i drobn˘ rtuÈovit˘ A. V. Suvorov, J. E. Purkynû se vozil na
·tvanici na kolotoãi a P. J. ·afafiík se pokusil spáchat sebevraÏdu.

Jak je vidût, i v této kníÏce se zab˘vám pokud moÏno ménû znám˘mi zají-
mavostmi, t˘kajícími se pfiedev‰ím lidí, ktefií byli nûjak˘m zpÛsobem s Prahou
spjati. V˘sledn˘ch 162 pfieváÏnû „lidsk˘ch“, rÛznû dlouh˘ch textÛ doprovází
106 ilustrací, z toho 22 mapek, 42 kreseb a 42 barevn˘ch fotografií.

Je to moje – byÈ moÏná trochu netradiãní – vyznání lásky rodnému mûstu.

STANISLAVA JAROLÍMKOVÁ
http://stjarolimkova.webz.cz

Poznámka: názvy ulic, nábfieÏí a námûstí uvádím aÏ na nûkolik opodstat-
nûn˘ch v˘jimek v souãasné podobû.
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1. ·KOLU V P¤ÍRODù
Z¤ÍDIL NA LIBE≈SKÉM OSTROVù
PAN UâITEL EDUARD ·TORCH (1878–1956),

kter˘ Ïil a pracoval v Praze s men‰ími pfiestávkami od roku 1903. Vadilo
mu totiÏ, Ïe mnoho praÏsk˘ch ‰kol nemá dvorek ani zahradu, a na toto
téma napsal: „Moderní zoologická zahrada zabezpeãuje kaÏdému zvífieti vol-
n˘ v˘bûh, moderní ‰kola – tak daleko je‰tû není.“ Chtûl pomoci alespoÀ sv˘m
ÏákÛm z Jindfii‰ské ulice, kde uãil v letech 1921–1933, a tak si pronajal
roku 1925 pozemek v severní ãásti LibeÀského ostrova, kter˘ byl v zápla-
vové oblasti, a tudíÏ nevyuÏiteln˘ ani jako pole, a zfiídil tu Dûtskou farmu.
Její stavbu i provoz financoval ze svého, pfiiãemÏ peníze si na
to vydûlával tím, Ïe uãil nad rámec sv˘ch povinností,
pfiedná‰el a roku 1925 dokonce prodal za 16 000 Kã
Národnímu muzeu svoji milovanou archeolo-
gickou sbírku. Díky tomu mohl platit za
pozemek nájem, kter˘ podle smlou-
vy ze 4. dubna 1925 ãinil roãnû
256 Kã (za coÏ bylo moÏno v té
dobû koupit napfi. 4 q brambor).
Najal také tesafiského dûlníka,
jemuÏ chodil s dûtmi pomáhat
o voln˘ch pÛldnech i nedûlích,
takÏe tu postupnû vyrostla mís-
to pÛvodních provizorních pfií-
stfie‰kÛ hlavní budova zahrnující
velkou svûtnici, komoru, kÛlnu
i verandu, a vzniklo koupali‰tû
a travnaté hfii‰tû.
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Hlavní budova Dûtské farmy

zfiízené Eduardem ·torchem na

LibeÀském ostrovû.
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Dne 23. dubna téhoÏ roku byla dokonãena je‰tû stavba Dûvína, malého
dfievûného domku pro dívky, které v ní mûly ‰atnu, a na pozemku byly zry-
ty záhonky a vysázeny ovocné stromky. Stavební dfiíví si chlapci vyprosili
„na v‰ech vût‰ích stavbách a bouraãkách v Praze“, a buì je splavili, nebo no-
sili na ostrov po mostû*.

* LibeÀsk˘ ostrov byl od roku 1903 spojen s pevninou provizorním, 446 met-
rÛ dlouh˘m dfievûn˘m mostem, pfienesen˘m sem od Národního divadla,
kde byl postaven poté, co roku 1898 doslouÏil ¤etûzov˘ most Franti‰ka I.,
pfiedchÛdce dn. mostu Legií. Nov˘, 780 metrÛ dlouh˘ LibeÀsk˘ most byl
postaven v letech 1924–1928.

·kola v pfiírodû, vzdálená od ‰kolní budovy v Jindfii‰ské ulici 30 aÏ 40 mi-
nut pû‰í chÛze, zaãala fungovat po prázdninách roku 1925, dûti se v ní
stfiídaly, pfii v˘uce byl dodrÏován normální rozvrh hodin, ale po vyuãování
pob˘vali Ïáci aÏ do veãera „na vzduchu a slunci“, bavili se i pracovali. Zho-
tovili laviãky, stÛl a plot, zasklili okna, natírali, spravovali náfiadí a starali se
o zahradu, která jim poskytovala „hojnost ovoce, zeleniny“. Na ostrovû do-
stávali svaãiny, ãaj a polévku, zatímco ostatní jídlo si nosili z domova.
V‰em se tu velmi líbilo, a kdyÏ nûkdo zlobil, staãilo pr˘ pohrozit, Ïe bude
muset z farmy odejít, a byl z nûj rázem „beránek“.

Na ‰kolu v pfiírodû se pfii‰el podívat mj. T. G. Masaryk, kter˘ poslal
E. ·torchovi 1 000 Kã jako pfiíspûvek na zakoupení loìky, film zde nato-
ãil ‰táb Elekta-Journalu, v novinách vycházely oslavné ãlánky a pfiijelo sem
na exkurzi i nûkolik zahraniãních kulturních pracovníkÛ. BohuÏel roku 1934
musela Dûtská farma na pfiíkaz magistrátních úfiedníkÛ ostrov vyklidit.

* * *

Eduard ·torch se dûtem vûnoval mimo vyuãování i dal‰ími zpÛsoby.
Vedl kurzy bruslení a plavání i skautsk˘ oddíl, v létû vozil své Ïáky k Ja-
derskému mofii a v zimû pro nû pofiádal na horách lyÏafiské kurzy, které
mívaly aÏ 400 úãastníkÛ. Tûm z chud˘ch rodin poskytoval ze svého fi-
nanãní pomoc, a kdyÏ jeho fejetony o lyÏování oti‰tûné roku 1922 v Ná-
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rodní politice a v âase vyvolaly velk˘ ohlas a firmû V. J. Rott zv˘‰ily trÏby
za lyÏe, poÏádal, aby onen „sportovní velkozávod“ vûnoval za tuto propaga-
ci mal˘m skautÛm lyÏe. Do‰lo jich nûkolik párÛ a na dal‰í dostaly dûti v˘-
razné slevy. (Firma Rott sídlící na Malém námûstí se sice zpoãátku specia-
lizovala pouze na Ïelezáfiství, ale postupnû se propracovala k tomu, Ïe ve
sv˘ch jedenadvaceti oddûleních nabízela v‰e – od sportovních potfieb aÏ po
„kompletní vybavení továrny“.)

ProtoÏe E. ·torch se zajímal o archeologii, vykopal se sv˘mi Ïáky napfi.
v Kobylisích dva pohárky, v cihelnû na Vlachovce kosti divok˘ch koní
a velk˘ ml˘nek na zrní a v ulici Na Korábû kel a ãást nohy mamuta. Prá-
vû tento nález ho pr˘ inspiroval nejprve k tomu, aby sv˘m mal˘m pomoc-
níkÛm cestou z nalezi‰tû vyprávûl pfiíbûh, kter˘ si pohotovû vymyslel
a v nûmÏ líãil, jak v tûchto místech pravûcí lovci chytili do jámy mamuta,
kterého oni nyní spoleãnû nalezli. Roku 1907 vydal staÈ „âlovûk diluviál-
ní“, z níÏ nakonec vznikli slavní „Lovci mamutÛ“, ktefií se doãkali dva-
nácti vydání a byli pfieloÏeni i do japon‰tiny. Dûj knihy sice jak známo
zaãíná ve Vûstonicích, ale jeho hrdinové nakonec dojdou aÏ na Bílou ská-
lu, nacházející se v místû dn. nemocnice Bulovka. Za zmínku jistû stojí, Ïe
v‰e, co E. ·torch ve sv˘ch knihách popisuje, chtûl mít podloÏené vlastní
zku‰eností, a tak zkou‰el napfi. v kfiivoklátsk˘ch lesích stahovat zvífiata ãi
rozdûlávat oheÀ tak, jak to dûlali jeho literární hrdinové.

* * *

S manÏelkou BoÏenou, která mu byla vÏdy oporou, se E. ·torch oÏenil
27. dubna 1907. V Praze bydleli nejprve ve smíchovské  Lidické ulici
ãp. 400/39 a roku 1922 se pfiestûhovali do ulice Eli‰ky Krásnohorské
ãp. 123/10.

BohuÏel roku 1935 ho tûÏce zranil nedisciplinovan˘ lyÏafi a zpÛsobil
mu otfies mozku a zranûní levé nohy; jeho zdravotní stav se stále zhor‰o-
val, takÏe byl poslán 1. ãervna 1937 na doãasn˘ odpoãinek a 1. ledna 1939
do trvalé penze.

Spisovatel, kter˘ za 78 let svého Ïivota napsal sedmdesát osm kníÏek,
zemfiel 25. ãervna 1956 a o tfii dny pozdûji mûl pohfieb ve Stra‰nickém
krematoriu; pochován je v obci Lobeã na Mûlnicku.
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2. NA VÁCLAVSKÉM NÁMùSTÍ
V HOTELU ADRIA âP. 784/26
BYL ZATâEN GUSTAV FRI·TENSK¯ (1879–1957),

slavn˘ ãesk˘ zápasník (kter˘ doma v dn. Kfieãhofii u Kolína oral jiÏ ve sv˘ch
‰esti letech). Do‰lo k tomu v únoru roku 1944, kdy pfiijel do Prahy jako jed-
natel profesionálních zápasníkÛ na setkání funkcionáfiÛ svazu. Gestapo se to-
tiÏ dozvûdûlo, Ïe se zapojil do odbojové ãinnosti, byl ãlenem organizace pfii-
pravující na Olomoucku po skonãení války pfievzetí moci a dával tajnû peníze
rodinám popraven˘ch ãi zatãen˘ch. Z hotelu, kde bydlel a jednal, byl odve-
zen nejprve do Petschkova paláce, pak do vazební vûznice na Pankráci, ale
nakonec byl po internaci ve Vratislavi, v Brnû a v Olomouci propu‰tûn, ne-
boÈ se na radu spoluvûznû, profesí právníka, k niãemu nepfiiznal. Olomouc-
ké gestapo ho sice znovu zatklo, ale díky manÏelce Miroslavû, která kohosi
podplatila zlat˘mi ‰perky, se mohl po necelém roce vrátit domÛ natrvalo.

Fri‰tensk˘ v‰ak mûl na Prahu díky sv˘m sportovním aktivitám pfiíjem-
nûj‰í vzpomínky. Napfiíklad v kvûtnu roku 1904 se v sále prvního patra
Plodinové burzy na SenováÏném námûstí ãp. 866/29 utkal se sv˘m nej-
vût‰ím domácím soupefiem Josefem ·mejkalem (1879–1942), v roce 1913
zápasil nejprve v ãervnu na letenském hfii‰ti Slavie a v srpnu na Îofínû
a roku 1929 se v sále Lucerny stal mistrem Evropy.

Úsmûvná je vzpomínka pamûtníka na veãefii, kterou si tento nad‰en˘
sportovec dopfiál v jídelnû Obecního domu veãer pfied zmínûn˘m Ïofín-
sk˘m zápasem. Zaãal pr˘ ro‰tûnkou, pak si objednal ‰unku, rostbíf a kap-
ra v rosolu, a skonãil dvûma porcemi ‰vestkového koláãe a omeletou se za-
vafieninou; v‰e zapíjel – jak bylo jeho zvykem – minerálkou. Na zvídavou
otázku, zda takto stoluje dennû, pfiiznal, Ïe onoho veãera se „pfiedzásobil“,
neboÈ v den zápasu nikdy nejí.

O tom, Ïe v mnoÏství porcí ho mnozí kolegové trumfli, svûdãí veãefie,
kterou onoho veãera spofiádal v téÏe jídelnû jeho estonsk˘ soupefi, teh-
dej‰í mistr svûta Georg Lurich. Dopfiál si biftek, ro‰tûnku, dvû porce
rakÛ, tfii porce ‰unky a na závûr si chtûl nechat naservírovat nadívané ho-
loubû. To v‰ak uÏ nebylo k dispozici, a tak nazlobenû pfie‰el z Obecního
domu do kavárny Continental v ulici Na Pfiíkopû ãp. 1047/17, kde si dal
kávu, tfii vejce natvrdo, talífi sladk˘ch zákuskÛ, dvû sklenice mléka a mine-
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rálku. A to prohlásil, Ïe onoho veãera není pfii chuti, neboÈ se obává, Ïe by
se mu pfied tak dÛleÏit˘m zápasem po „normální“ veãefii ‰patnû spalo.

3. O KOUPI SLAVNÉ „VELRYBÍ“ KOSTRY
PRO NÁRODNÍ MUZEUM ROZHODL
DR. ANTONÍN FRIâ* (1832–1913),

jeden z bratrÛ J. V. Friãe, v˘znamn˘ ãesk˘ pfiírodovûdec, geolog, paleonto-
log, profesor zoologie na Karlo-Ferdinandovû univerzitû** a správce muzej-
ních zoologick˘ch a paleontologick˘ch sbírek. Nosil coby uniformu modrou
rubá‰ku s bílou fieznickou zástûrou a kulatou ãervenou ãepiãku se zlat˘m vy-
‰íváním a tfiapcem, pÛvodnû pracoval (a v letech 1852 aÏ 1864 ãi 1869 i byd-
lel) v Nostickém paláci Na Pfiíkopû ãp. 858/20 (kde sídlilo Národní muze-
um – viz zajímavost ã. 30) a pozdûji se pfiestûhoval na Václavské námûstí do
domu ãp. 805/60 v bloku mezi Krakovskou a Mezibranskou, takÏe to mûl
do nové muzejní budovy (dnes zvané historická) pár krokÛ.

* Antonín Friã chodíval do muzea sídlícího tehdy na Hradãanech ve
·ternberském paláci s otcem Josefem Friãem uÏ jako desetilet˘, zajímal se
o ornitologii a koupil od krãského lesníka sbírku ãeského ptactva, kterou
postupnû doplÀoval. Roku 1852 byl díky J. E. Purkynûmu jmenován ne-
placen˘m asistentem zoologického oddûlení muzea a nakonec se stal fie-
ditelem muzejních zoologicko-paleontologick˘ch sbírek.
A. Friã byl také jedním z odborníkÛ, ktefií stáli u vzniku první ãeské terénní
laboratofie a souãasnû první hydrobiologické stanice na svûtû: ‰lo o tzv. lé-
tací stanici, jíÏ se stala v podstatû dfievûná bouda sestávající z osmdesáti dílÛ
a urãená pro v˘zkum „obyvatel“ ãesk˘ch fiek, jezer a rybníkÛ. Poprvé byla
postavena za dvû a pÛl hodiny dne 2. ãervna roku 1888 na severním bfiehu
rybníku v Dolních Poãernicích, pracovat zaãala 15. ãervna a souãástí jejího
vnitfiního vybavení byla mj. „malá chamottová kamínka“. Pfiírodovûdci mû-
fiili smûr a sílu vûtru, teplotu vody a vzduchu a zkoumali vzorky planktonních
ÏivoãichÛ a fias i rybniãní dno; vzorky odebírali i v noci ãi pod ledem.
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** Vysvûtlení tohoto názvu dn. Univerzity Karlovy najdete v pasáÏi „Uni-
verzita Karlova nebyla vÏdy jen p˘chou Prahy“, zafiazené do I. dílu knihy
„Co v prÛvodcích neb˘vá“.

Pfiíbûh zmínûné kostry zaãal ve chvíli, kdy za listopadové boufie roku
1885 zÛstala u ostrova Lyngöy nedaleko jihonorského Bergenu leÏet mezi
skalisky pfies 22 metrÛ dlouhá uhynulá samice plejtváka my‰oka*.

* Plejtvák my‰ok patfií – spolu s velrybou, sviÀuchou a delfínem – mezi
kytovce. Je to savec, neboÈ je teplokrevn˘, d˘chá vzduch pomocí plic, sa-
miãky rodí Ïivá mláìata a Ïiví je matefisk˘m mlékem; po plejtváku obrov-
ském je druh˘m nejvût‰ím tvorem na Zemi. Tvrzení, Ïe Národní muzeum
hostí velrybu, pfieÏívá z 19. století, kdy se v‰em kytovcÛm fiíkalo velryby.
Za zmínku moÏná stojí, Ïe kytovci pohybují ocasem nahoru a dolÛ, zatím-
co ryby jím pohybují ze strany na stranu. 
Samice plejtváka my‰oka jsou bfiezí jeden rok.

Velrybáfiská spoleãnost zaãala její tûlo porcovat a oãi‰tûnou, 4 030 kg
(tedy ãtvrtinu tramvajového vozu) váÏící kostru nabídla pfiedním evrop-
sk˘m muzeím za 2,5 tisíce zlat˘ch. Antonín Friã si uvûdomil, Ïe takov˘
exponát by praÏské muzeum jaksepatfií zviditelnil – a jak víme, mûl prav-
du. ProtoÏe v‰ak nedisponovalo takovouto ãástkou, obrátil se na svého
bratra Václava (1839–1916), od roku 1862 majitele velkého praÏského ob-
chodu s pfiírodninami, lákajícího zákazníky na adrese U Bílého kohouta ve
Vladislavovû ulici (kter˘ musel jeho syn Jaromír roku 1959 vûnovat státu).
Ten po konzultaci s Vojtou Náprstkem (1826–1894) vyhlásil vefiejnou
sbírku, na níÏ se se‰lo za krátkou dobu tolik penûz, Ïe v polovinû roku
1887 mohlo zaãít ukládání rozloÏené kostry do beden. Dorazila do âech
je‰tû pfied Vánoci, po vybalení byla oãi‰tûna a do dokonãení nové budovy
Národního muzea na Václavském námûstí byla prozatímnû umístûna
v âeském prÛmyslovém muzeu Vojty Náprstka (dnes zv. Náprstkovo) na
Betlémském námûstí. (O tomto muzeu najdete zajímavosti v kapitole
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„Vojta Náprstek – telefonující novotáfi, kter˘ se dal i zpopelnit“, zafiazené
do knihy o historii Prahy, nazvaného „Co v prÛvodcích o Praze neb˘vá“.)
ProtoÏe se zde neve‰la do Ïádné místnosti, byla rozdûlena na dvû ãásti
a usazena na Ïeleznou, na podlaze stojící podpûrnou konstrukci, kterou
tfii mûsíce montovali zamûstnanci firmy Václava Friãe. První zvûdavci
si ji zde mohli prohlédnout v listopadu roku 1888 (tedy tfii roky po
smrti plejtváka my‰oka); novináfii tehdy psali o tom, Ïe se dostavilo „vy-
brané obecenstvo, zástupcové musea a university, i ãetné dámy. Od té doby pu-
tují tisíce a tisíce do prÛmyslového musea, kde v˘stava se nalézá, by podivova-
ly se mofiskému obru, kter˘ na sou‰i vÛbec a v Praze zvlá‰tû jest tak vzácn˘m
hostem.“ Zpoãátku se o tomto unikátním exponátu konaly dennû pfiedná‰-
ky jistého profesora, které doplÀovala tfii velká vyobrazení o rozmûrech
2,5 krát 1,25 metru. Na hostinu, uspofiádanou v hrudním ko‰i plejtváka
my‰oka na rozlouãenou s Náprstkov˘m muzeem, zval text na pozvánce
tohoto znûní: „Kolik velryb bídnû zmizelo se svûta v tlamách ÏralokÛ…, já
v‰ak stanu po staletí v nádherné budovû musea, snad na místû, kde v dobách
pfiedpotopních prohánûli se praotcové a pramatky mé!“ Jak konstatoval soudo-
b˘ tisk, podávalo se tu velrybí maso, které v‰ak nikomu nechutnalo; s ohle-
dem na tehdej‰í v˘‰e zmínûnou terminologickou nepfiesnost je v‰ak dnes
jiÏ nesnadné fiíci, zda se servíroval plejtvák my‰ok, ãi skuteãná velryba.

NeÏ se kostra nastûhovala roku 1892 do Národního muzea, musela b˘t
odma‰tûna parou. Ujala se toho smíchovská Ringhofferova továrna, která
mûla jako jediná dostateãnû velké nádoby, do nichÏ bylo moÏno kosti ulo-
Ïit. Zápach provázející tuto proceduru a pronikající do okolních ulic
pr˘ byl tak siln˘, Ïe vyvolával protesty zdû‰en˘ch obyvatel. Kostra, kte-
rou zamûstnanci Václava Friãe sestavili podle kostry nedono‰eného velry-
bího mládûte, byla v místnosti ãíslo 10 druhého patra Národního muzea
usazena na konstrukci stojící na podlaze. ProtoÏe by se sem v‰ak neve‰la,
musela b˘t o nûkolik ocasních obratlÛ zkrácena.

JelikoÏ ani nádoby smíchovské továrny nedokázaly pojmout v‰echny
kosti (zejména lebku, která váÏila pÛldruhé tuny), odkapával z kostry tuk
aÏ do roku 1965. K dal‰ímu odma‰tûní do‰lo v prostorách muzea v letech
1965–1967 bûhem generální rekonstrukce zoologick˘ch sbírek, po níÏ byl
skelet zavû‰en na traverzu upevnûnou deseti ocelov˘mi nosníky.
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4. I „OBYâEJNOU“ STRÁNKU MÍVAL ÎIVOT
HEREâKY NÁRODNÍHO DIVADLA
RÒÎENY NASKOVÉ (1884–1960)

Jako malá si chodívala hrát s o rok star‰ím klouãkem Jaroslavem Ha‰-
kem (1883–1923), kter˘ bydlel na rohu Sokolské a Na Boji‰ti, zatímco
ona se narodila a ãást dûtství proÏila v domku stojícím v zahradû u leto-
hrádku Amerika* v ulici Ke Karlovu ãp. 462/20.

* Pfiesto se obãas doãteme, Ïe se hereãka narodila právû v tomto leto-
hrádku. Po pravdû v‰ak tomu napomohla ona sama prvními fiádky své kni-
hy „Jak ‰el Ïivot“, kdyÏ napsala: „… narodila jsem se v Americe“, kterou
charakterizovala jako „utû‰en˘ barokov˘ letohrádek“. V dal‰ím odstavci to
ale upfiesnila konstatováním, Ïe její otec dostal „k ob˘vání domek… v za-
hradû, jeÏ náleÏela k Americe“. 
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Vzpomínala, Ïe z dvoreãku „za domem vidûli jsme do dvora patologického
ústavu, kde celé dny kvíleli zavfiení nebo uÏ operovaní pejsci, obûti vûdy, a na
rovné, nízké stfie‰e su‰ily se preparované lidské kosti. Celí kostlivci tam stáva-
li… nebo sedûli si tam jako na besedû, a já se jich nikdy nebála… su‰ili se pûk-
nû do bûla a mnû se zdálo, Ïe jsou ‰Èastni a Ïe se na mne dokonce smûjí.“
A o sv˘ch tehdej‰ích kamarádech napsala: „Druzi m˘ch her byli otrhaní klu-
ci a holky z Boji‰tû, s nimiÏ se tak dobfie hfie‰ilo proti dobrému vychování a kte-
fií dovedli tak poctivû a neopovrÏlivû ignorovat, Ïe jsem malá sleãinka. Pfiijali
mû druÏnû mezi sebe, natloukli mi stejnû jako já jim v pfiípadû potfieby, ‰pina-
vé, odfiené a rozbité lokty mû zdobily, jak byl rok dlouh˘, nikdo mi nedal znát,
Ïe nejsem z nich. A jejich ohromné, gumovû se táhnoucí lívance s neslazen˘mi
povidly jsem nad‰enû a vdûãnû vymûÀovala za pocukrované, vanilkou vonící
kypré, Ïluté maminãiny buchtiãky.“

Uvnitfi letohrádku Amerika lákala RÛÏenku socha lvice od M. B. Brau-
na nebo nûkterého jeho Ïáka, která hlídala schodi‰tû a s níÏ si ona chodí-
vala povídat. (KdyÏ zde bylo roku 1932 zfiízeno muzeum Antonína Dvo-
fiáka, socha zmizela.) 

V onom dnes jiÏ prakticky beze stopy zbofieném domku Ïila s mamin-
kou, otcem (magistrátním úfiedníkem) i sestrou, budoucí spisovatelkou
Helenou Malífiovou (1877–1940), do roku 1894*. O tfii roky pozdûji se
pfiestûhovali do Hole‰ovic a po otcovû smrti se nastûhovala s maminkou
a sestrou ke str˘ci do ¤etûzové ulice.

* Napsala k tomu: „Jsem sice naprosto mûstsk˘ ãlovûk, narozena i vy-
chována v Praze, ale do svého desátého roku jsem bydlila tak, Ïe jsem
mohla mít i v mûstû docela venkovskou zahrádku, po které se mi pak
dlouhá léta st˘skalo.“ Vonûly tu pr˘ bezy, akáty, rÛÏe a jasmíny.

* * *

Poprvé hrála RÛÏenka divadlo, kdyÏ chodila do matefiské ‰koly u sv. Anny*
v Jeãné ulici; po pfiedstavení dostala od praÏského arcibiskupa, kter˘ tehdy
usedl mezi diváky do hledi‰tû, svÛj první honoráfi: hubiãku, svat˘ obrázek
a pomeranã.
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* Matefiská ‰kola byla v dn. domû ãp. 530/27, kter˘ roku 1862 zakoupila
Kongregace ·kolsk˘ch sester de Notre Dame, jeÏ zde zfiídila rok nato první
ãtyfitfiídní ãeskou dívãí ‰kolu v Praze, a roku 1866 první ãesk˘ ústav „ku vzdû-
lávání uãitelek“; souãástí tohoto ústavu se stala i matefiská ‰kola. Dnes je na
této adrese základní a matefiská ‰kola pro sluchovû postiÏené dûti.

Stala se z ní dobrá hereãka, navíc vzdûlaná, „vtipná a chytrá od hlavy
k patû“, pouÏívající krásnou ãe‰tinu, která se ráda a ãasto usmívala a byla
schopna Ïertovat o své ne právû ‰tíhlé postavû, krátkozrakosti a neustálé
chuti na sladkosti. I o své otoskleróze, která u ní zpÛsobovala zhor‰ování
sluchu, se zmiÀovala spí‰e vtipnû neÏ smutnû (mûla ‰tûstí, Ïe profesor Sed-
láãek jí v posledních letech vkládal do u‰í umûlé bubínky z cigaretového
papíru, aby sly‰ela). Své role vÏdy nûkomu vûnovala, ale matefiské role
ztvárnûné na jevi‰ti dedikovala v˘hradnû své mamince.

Ráda posedûla mj. v Novomûstské kavárnû v Myslíkovû ulici (kterou
pozdûji vystfiídalo známé, dnes jiÏ rovnûÏ neexistující fieznictví), kde se
scházela napfi. s Eduardem Vojanem ãi Rudolfem Deylem, a s chutí si za-
zpívala v bohémské krãmû umístûné v prvním patfie kabaretu U MedvídkÛ
v ulici Na Per‰t˘nû ãp. 345/7. Do této krãmy chodíval i Mikolá‰ Ale‰, Ja-
roslav Ha‰ek a Karel Ha‰ler a ona si tu pfii kytafie s nimi ochotnû notova-
la kuplety a podobné písniãky. Dávala také rok zdarma lekce v˘slovnosti
a hereckého v˘razu Adinû Mandlové, jíÏ jednou pfii natáãení fiekla: „Tako-
vá hezká holka a mluví‰ jako papou‰ek.“ Mandlová jí pr˘ za to na oplátku
„z vdûãnosti uklidila byt“.

RÛÏena Nasková proÏívala ve smíchovské Pecháãkovû ulici (konkrétní
dÛm se mi nepodafiilo zjistit) poklidné manÏelství s akademick˘m malífiem
Franti‰kem Xaverem Naskem (1884–1959), kter˘ zmûnil na jejím pfiíjme-
ní pouze písmenko „o“ – za svobodna se totiÏ jmenovala Nosková. Ráda
chodívala do Prokopského údolí, na Dívãí hrady a do Kinského zahrady.
(S manÏelem vlastnila rekreaãní vilku ve stfiedoãeském Ládví u Kamenice,
která sousedila s vilou jejich pfiítele Viléma Zítka a v 50. letech minulého
století patfiila Vûfie Ferbasové, která o ni v‰ak po manÏelovû smrti pfii‰la.)

Její poslední slova údajnû znûla: „JeÏí‰ku, vezmi si mne k sobû.“ Od
roku 1969 ji pfiipomíná ko‰ífiská ulice a pohfibena je na Stra‰nickém
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hfibitovû (32-5301) rozkládajícím se kolem Stra‰nického krematoria
a oddûleném od Vinohradského hfibitova zdí pfieru‰enou poblíÏ Vino-
hradské ulice brankou.

5. NEJSTAR·ÍMI OPE¤ENCI ÎIJÍCÍMI
(KROMù DRÒBEÎE) V PRAZE BYLI PR¯ VRABCI,

o nichÏ uÏ dnes nikdo neví, kdy pfiesnû se tu usadili. Netfieba v‰ak pochy-
bovat, Ïe zde b˘vali (a jsou) spokojeni, protoÏe i v tuhé zimû nacházeli nû-
jaké dobroty, které lidé „servírovali“ v‰ude, kam se hnuli. Smífiili se i s ri-
zikem, Ïe dokud tu s nimi Ïily v hojném poãtu sovy pálené, hrozilo, Ïe je
bûhem spánku uloví a slupnou.

Po ãase zaãali vrabcÛm dûlat spoleãnost netop˘fii, ktefií si nejprve oblí-
bili pÛdy domÛ a kostelních vûÏí a pozdûji místa za ‰tuky fasád ãi v˘vûsní-
mi ‰títy obchodÛ a hospÛdek. Z centra je vyhnal narÛstající poãet moder-
ních, z jejich pohledu „nehostinn˘ch“ domÛ. (V souãasné dobû je tu
doloÏeno 17 druhÛ netop˘rÛ, a to napfi. netop˘r rezav˘ ve 190 lokalitách,
netop˘r veãerní v 88 lokalitách, netop˘r vodní a pestr˘ na více neÏ 70 mís-
tech a netop˘r parkov˘ v 53 lokalitách.)

Dokud v Praze „venkov zaãínal hned za dne‰ními Pfiíkopy“, Ïila tu kon-
cem 19. století velká hejna kavek, ov‰em jak se mûsto rozrÛstalo, musely
létat za potravou pfiíli‰ daleko, a tak se i ony stûhovaly na periferii. Ve
30. letech minulého století z Prahy zcela zmizely, ale koncem 70. let byly
napfi. k vidûní na Pra‰né bránû, na domech proti b˘valému nádraÏí Tû‰nov
a na Kampû, kde sídlily na topolech do doby, neÏ byly pokáceny. V sou-
ãasné dobû pr˘ Ïijí na obou bfiezích Vltavy od Hole‰ovic po Smíchov.

Stûhování z centra zvolily v minulém století i vla‰tovky, protoÏe tu ne-
mûly dostatek hmyzí kofiisti ani vhodn˘ jíl a hlínu na stavbu sv˘ch hnízd.
Nevidûly dÛvod, proã by je mûly nosit „z Hluboãep na BaÈÛv palác a zde sta-
vûti hnízdo“, kdyÏ se mohly zabydlet tam, kde mûly stavební materiál pfií-
mo u zobáãku. Podobnû na tom byly i jifiiãky.

Kosi „obsadili“ Prahu zfiejmû v polovinû 19. století, kdy ochotnû opus-
tili pfiímûstské lesy a hájky; zpoãátku sice Ïili jen ve velk˘ch parcích ãi za-
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hradách na okraji mûsta, ale postupnû se nauãili Ïít i v centru. Jim totiÏ ne-
dostatek hlíny nevadil, protoÏe ta „tvofií jen malou ãást hnízda“.

V Praze nechybûli ani slavíci. Sl˘chat je bylo léta v hradãanské Králov-
ské zahradû a pfii popisu Rohanského ostrova se o nich zmiÀoval poãát-
kem 19. století napfi. kronikáfi Karel Vladislav Zap (1812–1871), kter˘ na-
psal: „Na tuto líbeznou v˘spu, jejíÏto vysoké stromy nad ãervené stfiechy
karlínské vynikají, dostaneme se pfiívozem hned za hostincem V Hamburku na-
zvan˘m. Pfiíroda ji ozdobila v‰emi pÛvabnostmi a uprostfied ladn˘ch luãin cho-
vá bûlidlo... Slavíci hvízdají ve vysok˘ch vûtvích, líbezná vÛnû bezu plní vÛ-
kol ãist˘ vzduch a oko se zalíbením prodlévá na krajinû, která se na zadním
konci toho malého, osamûlého ostrÛvku vyskytne.“

Je‰tû poãátkem 20. století zpívali tito opefiení mistfii napfi. v ko‰ífiské
Ladronce a pamûtník, profesor Julius Komárek, vzpomínal, Ïe jeden pr˘
„si jedné májové noci usedl … na hru‰ku pfied otevfiené okno mého pokoje na
Karlovû, a zaãal tak silnû klokotat a zpívat, Ïe jsem nemohl vÛbec usnout“.
KdyÏ po nûm hodil stfievíc, pûvec jen pfielétl na vzdálenûj‰í strom a pokra-
ãoval v produkci.

Pro divoké kachny se stala ãeská metropole „jakousi zimní Riviérou“ asi
ve 20. letech minulého století, kdy je sem pfiilákaly pÛvodnû zdomácnûlé
pfiíbuzné, usazené „ve smû‰nû malém bazénku ve Vrchlického sadech pod ná-
draÏím“. Brzy jim v‰ak byl rybníãek u dn. Hlavního nádraÏí tûsn˘ (navíc
je tu pr˘ PraÏané lovili), a tak se jich ãást pfiestûhovala do Stromovky.
V kruté zimû 1928/1929 v‰ak zamrzly v‰echny vodní plochy, a tak svornû
zamífiily na Vltavu nad Stfieleck˘ ostrov, kde se „voda prudce valila mezi vo-
rov˘mi propustmi“, takÏe nezamrzla a ony se v ní mohly ohfiát: tekoucí voda
je totiÏ teplej‰í neÏ sníh a led. ProtoÏe led na Vltavû byl tehdy velmi siln˘,
pfiecházeli po nûm PraÏané z jednoho bfiehu na druh˘ a kachnám nosívali
rÛzné laskominky, takÏe brzy ztratily svoji plachost.

HÛfie se ov‰em dafiilo bfiehulím ob˘vajícím vltavské bfiehy, jejichÏ regu-
lace jim vzala stfiechu nad hlavou; poslední hnízdi‰tû pr˘ mûly v modfian-
sk˘ch pískovnách.
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6. FOTOGRAFII SLAVNÉHO TURÍNSKÉHO
PLÁTNA NAJDETE V CENTRU PRAHY,

v kostele sv. KfiíÏe v ulici Na Pfiíkopû. Jak známo, jde o plátno údajnû za-
chycující otisk JeÏí‰ova tûla. (Podrobnosti o nûm najdete v pasáÏi „Podvod,
nebo jedineãn˘ dÛkaz?“ kapitoly „Jak to bylo s JeÏí‰em, jeho ãiny a smrtí?“,
zafiazené do knihy „Jak to bylo se zázraky“.)

7. VELMI SE ROZZLOBIL JOSEF II., KDYÎ ZJISTIL,
ÎE HO NIKDO NEINFORMOVAL

o chystaném zbofiení Husova pÛsobi‰tû – Betlémské
kaple, k nûmuÏ do‰lo v srpnu roku 1784.

Prohlásil, Ïe by udûlal v‰echno, „aby
tak mnohováÏenou památku âechÛm

zachovati mohl“, nicménû stalo
se, a tak byl o dva roky pozdûji
odstranûn i pfiilehl˘ hfibitov se
zvonicí. Na místû svatostánku
bylo zfiízeno skladi‰tû stavebnin
a v roce 1836 zde vyrostl tfiípat-
rov˘ ãinÏovní dÛm, na nûjÏ by-
ly údajnû pouÏity zbytky zdiva
kaple.

V roce 1919 prokázal hloub-
kov˘ prÛzkum, Ïe pÛvodní zdi-
vo je znaãnû zachovalé, a na zá-
kladû toho padlo po únoru roku
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1948 z iniciativy ZdeÀka Nejedlého (1878–1962) rozhodnutí, Ïe dÛm
bude znárodnûn, demolován a nahrazen novou Betlémskou kaplí, posta-
venou v letech 1950–1952 podle dochovan˘ch plánÛ a podle slavného
Langweilova modelu. (O tomto modelu i jeho tvÛrci najdete více infor-
mací v pasáÏi „Na ocenûní marnû ãekající Antonín Langweil“, zafiazené do
knihy „Co v prÛvodcích o Praze neb˘vá“.)

8. OBùTAV¯ PROPAGÁTOR SKAUTINGU
ANTONÍN BENJAMÍN SVOJSÍK (1876–1938)

se narodil v smíchovské Lidické ãp. 378/27, v bytû pfiíbuzn˘ch, kam se
jeho maminka pfiestûhovala po manÏelovû smrti, a pfii kfitu dostal jméno
Antonín Franti‰ek. Roku 1896 absolvoval v Praze uãitelsk˘ ústav a na zá-
vûr sloÏil zkou‰ky umoÏÀující mu vyuãovat tûlocvik na stfiedních ‰kolách.
Nastoupil na ÏiÏkovskou reálku a zaloÏil Uãitelské (pozdûji âeské pûvec-
ké) kvarteto, v nûmÏ zpíval druh˘ baryton (a s nímÏ se roku 1902 dostal
i do Ameriky a na cestu kolem svûta); protoÏe v nûm byl nejmlad‰í, na-
hradil své kfiestní jméno Franti‰ek jménem Benjamín.

DÛleÏit˘m pfiedûlem jeho Ïivota se stal rok 1911, kdy získal informace
o anglickém skautingu*.

* Tato nejvût‰í mládeÏnická organizace svûta vznikla v létû roku 1907, kdy
se Angliãan generál Robert Baden-Powell spoleãnû s dvaadvaceti chlapci
pfieplavil z jihoanglického mûsteãka Pool na nedalek˘ neobydlen˘ ostrov
Brownsea a vybudovali tam první skautsk˘ tábor. Inspirovaly ho k tomu zá-
Ïitky z jihoafrické búrské války, bûhem níÏ se ocitl v mûstû Mafeking v ob-
klíãení BúrÛ, a protoÏe mûl k dispozici málo dospûl˘ch muÏÛ, zapojil do nû-
kter˘ch ãinností chlapce, ktefií chodili na hlídky, pomáhali zdravotníkÛm
apod. Pak si pfieãetl knihu Ernesta Thompsona Setona nazvanou (v ãeském
pfiekladu) „Svitek bfiezové kÛry“, která obsahovala autorovy názory na v˘-
chovu chlapcÛ. Svoji vlastní pfiedstavu vyzkou‰el na v˘‰e zmínûném ostro-
vû a poté napsal první skautskou pfiíruãku, která se dostala i do âech. 
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Odjel do Anglie, ·védska, Belgie a Dánska, aby se seznámil s tím, jak
konkrétnû vypadá ãinnost této organizace. Zalíbilo se mu její sepûtí s pfií-
rodou, koncem léta roku 1911 postavil „pokusnû“ s nûkolika mlad˘mi lid-
mi (v BratroÀovsk˘ch lesích u myslivny Vorlovny pod hradem Lipnicí)
chatu z bfiezov˘ch vûtví a se Ïáky ÏiÏkovské reálky, na níÏ tehdy uãil, zaãal
pofiádat vycházky do okolí Prahy, pfiedev‰ím do Radotína a Prokopského
údolí. V záfií roku 1913 zorganizoval první vefiejn˘ tábor na Trojském
ostrovû, kde byly k vidûní stany s tehdy neznámou novinkou – prvními
dfievûn˘mi podsadami, které vymysleli sami skauti. PÛvodnû totiÏ pouÏí-
vali k tábofiení dvû armádní celty spojené do jehlanu, ale kdyÏ jednou mûli
pfiespat na vlhkém terénu, napadlo je podloÏit jehlan dfievûn˘m „podstav-
cem“, aby dûti neleÏely pfiímo na zemi.

Skauti zde pfiipravili cikánskou peãeni a lívance, coÏ mohly ochutnat
i maminky chlapcÛ zajímajících se o tuto formu trávení volného ãasu,
aby se ujistily, Ïe jejich synci nebudou strádat hlady. Dal‰í podobná akce
se konala v fiíjnu téhoÏ roku, kdy bránu tábora zdobil Al‰Ûv bíl˘ ‰tít s ãer-
nou psí hlavou. První vefiejnou sluÏbu konali skauti roku 1913 pfii pfied-
stavení v pfiírodním Divadle v ·árce (viz zajímavost ã. 29).

Svojsík si pÛvodnû pfiál, aby skauting pfiijali pod svá „kfiídla“ sokolové,
ale ti to odmítli, a tak zaloÏil nejprve Skautsk˘ odbor Svazu spolkÛ a pfiá-
tel pro tûlesnou v˘chovu a nakonec na ustavující hromadû 15. ãervna roku
1914 Junáka. Tento název ãeské „vûtve“ skautingu navrhl zemsk˘ ‰kolní
inspektor Fr. Bíl˘ (zatímco Svojsík uvaÏoval o názvu Chodové, coÏ mu
v‰ak rozmluvil A. Jirásek). Spolek mûl k dispozici jednu místnost mûst-
ského fyzikátu na Staré rychtû v Rytífiské ulici ãp. 404/12, kterou mu
propÛjãil tehdej‰í mûstsk˘ „fysikus“, skaut a první starosta Junáka
MUDr. âenûk Klika (teprve roku 1931 si pronajali vodárenskou vûÏ
u Dûtského ostrova). Jako kanceláfi i klubovna, v níÏ se pofiádaly kurzy
a kvalifikaãní zkou‰ky pro skautské vÛdce, slouÏila kuchynû Svojsíkova
bytu v Náplavní ãp. 2011/5.

Dívãí odnoÏ Junáka se poprvé pfiedstavila na jafie roku 1915 o Svato-
du‰ních svátcích, kdy byl na Klamovce zfiízen první vût‰í junáck˘ tábor,
v nûmÏ se konala slavnost ve prospûch âerveného kfiíÏe. Po 1. svûtové vál-
ce se asi 300 junákÛ pfiihlásilo do sluÏby 28. fiíjna 1918, aby doruãovali ve‰-
kerou korespondenci Národního v˘boru.
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Junáck˘ odznak mûl nejprve tvar trojúhelníku s postavou fieckého atle-
ta s nápisem Junák – ãesk˘ skaut, ale v roce 1918 Svojsík navrhl, aby ho
tvofiila skautská lilie s ãernou psí hlavou, povaÏovanou za znak Cho-
dÛ (viz foto v pfiíloze).

BohuÏel roku 1938 se A. B. Svojsík pfii cestû do Ruska nakazil strepto-
kokem, rozvinul se u nûj zápal plic, 14. záfií byl pfievezen do podolského
sanatoria a v sobotu 17. záfií v 9 hodin dopoledne zemfiel. Na Vy‰ehradsk˘
hfibitov ho doprovodily od kostela sv. Ludmily tfii tisíce junákÛ s ãern˘mi
páskami na rukávech a se svû‰en˘mi státními i oddílov˘mi vlajkami.

Jedna pamûtní deska mu byla odhalena na Sladkovského námûstí
ãp. 900/8, kde uãil v letech 1901 aÏ 1914 (v letech 1914 aÏ 1937 uãil na
reálném gymnáziu v Kfiemencovû ulici), a druhá roku 2002 v Náplavní
ãp. 2011/5, kde v letech 1914–1938 Ïil. V Praze ho pfiipomíná i bfievnov-
ská Svojsíkova ulice a vy‰ehradsk˘ hrob (15-57) ozdoben˘ skautskou lilií
se ‰títkem se psí hlavou; na náhrobku je nejen jeho tváfi, ale i tváfi jeho star-
‰ího bratra Aloise (1875–1917), kter˘ zemfiel jako katolick˘ knûz na bo-
ji‰ti 1. svûtové války. Portrét A. B. Svojsíka vy‰el mj. roku 1991 na ãesko-
slovenské po‰tovní známce.

Málo je známo, Ïe jeho pfiíbuzn˘m je spisovatel, scenárista a pfieklada-
tel Jifií Stránsk˘* (1931).

* Za svoji úãast v kvûtnovém praÏském povstání roku 1945 dostal Vyzna-
menání za vojenské zásluhy 2. stupnû coby nejmlad‰í úãastník odboje,
studoval krátce ve ·v˘carsku a v PafiíÏi se roku 1947 zúãastnil svûtového
setkání skautÛ, roku 1950 dostal zákaz sloÏit maturitu a dále studovat. âást
jeho rodiny byla zatãena, roku 1952 byla Stránsk˘m zabavena rodinná vila
na Hanspaulce a on byl poslán k pétépákÛm (o nich se více dozvíte v kni-
ze „Co encyklopedie tají a co my prozradíme“, a to v kapitole „Pétépáci –
vyvrhelové, ktefií si neuÏili pfiíli‰ legrace a nefiíkali si ãerní baroni“). Rok
nato byl za údajnou vlastizradu odsouzen na 8 let do vûzení; propu‰tûn byl
pfii amnestii roku 1960, ale roku 1974 byl rok vûznûn za údajné rozkrádání. 
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9. ZA TO, ÎE SE VùNOVAL SPORTU, VYDùDIL
JOSEFA RÖSSLERA-O¤OVSKÉHO (1869–1933)

jeho otec, zámoÏn˘ praÏsk˘ podnikatel. Mladík v‰ak pfiesto proÏil díky
této své zálibû spokojen˘ Ïivot. Kromû toho, Ïe se vûnoval rychlobruslení,
lednímu hokeji, tenisu, jachtingu, lehké i tûÏké atletice, fotbalu a kanois-
tice, a Ïe byl v bfieznu roku 1896 rozhodãím prvního fotbalového utkání
Sparta-Slavia sehraného na Císafiské louce, propagoval i skijáctví, jak se
tehdy fiíkalo lyÏování. V listopadu roku 1886 se totiÏ obrátil pod hlaviã-
kou Bruslafiského závodního klubu na nûkolik firem v Christianii (dn. Oslu)
a Stockholmu se Ïádostí o zaslání nabídky sportovní v˘zbroje, zejména
moderních bruslí. Firma Heyde & Gustafsson mu tehdy poslala i nabíd-
ku lyÏí, neboÈ její pracovníci pfieloÏili slova „Bruslafisk˘ klub“ jako
„Bruslar-ski-klub“, neboli lyÏafisk˘ klub jakéhosi pana Bruslara. KdyÏ
celníci prohlíÏeli zásilku oznaãenou slovy „das Sperrgut“ (neskladné zbo-
Ïí; ‰lo o norsk˘ typ lyÏí s rákosov˘m vázáním a finsk˘ s dlouh˘mi fieme-
ny), nevûdûli si s ní rady, a tak ji proclili po svém: podle jedné verze jako
vesla, podle jiné jako „Holzwaare gemeine, nicht lackierte“ (tedy „dfievo
obyãejné, nelakované“). J. Rössler-Ofiovsk˘ lyÏe v Praze vybalil 5. ledna
roku 1887 a je‰tû t˘Ï den je vyzkou‰el spoleãnû s mlad‰ím bratrem Kar-
lem na dvofie otcova domu v Jindfii‰ské ulici ãp. 901/5 (jde o dÛm z roku
1885–1886, radikálnû pfiestavûn˘ v letech 1926–1927; je na nûm umístûna
pamûtní deska pfiipomínající, Ïe tu Ïil básník J. Hora). Veãer sjeli za velké
pozornosti zvûdav˘ch PraÏanÛ horní ãást Václavského námûstí* mezi ro-
zestavûn˘m muzeem a Jindfii‰skou ulicí.

* âást Václavského námûstí sjeli i úãastníci prvního noãního v˘letu Pra-
hou na lyÏích v roce 1895. Nejprve se za chumelenice projeli po hlavní sil-
nici u mûstsk˘ch sadÛ nedaleko Národního muzea a pak se spustili po
svahu námûstí. J. Rössler-Ofiovsk˘ k tomu napsal: „V prudkém letu do-
spûlo se bez hnutí nohou aÏ ku ·tûpánské ulici. Odtud poãalo se bûÏeti
spurtem k Vodiãkovû ulici.“
Druh˘ takov˘to lyÏafisk˘ v˘let zaãal na Letné, vedl kolem PraÏského hradu
a Brusky do Stromovky. Nûktefií jeho úãastníci mûli lyÏe zahnuté na obou
koncích.
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TéhoÏ roku zaloÏil tento otec ãeského sportu pfii Bruslafiském závodním
klubu první âesk˘ ski-klub neboli lyÏafisk˘ krouÏek a pozval z Norska
prvního instruktora lyÏování.

10. KAÎD¯, KDO CHTùL V PRAZE NùCO
ZNAMENAT, CHODIL KE KNÍÎETI,

coÏ byla roku 1933 v Praze zfiízená poboãka stejnojmenné karlovarské fir-
my, s níÏ se Friedrich Wolf usadil na Václavském námûstí ãp. 840/5
v apartmá hotelu Ambassador a kterou o dva roky pozdûji pfiestûhoval do
ulice Na Pfiíkopû ãp. 850/8 (kde interiér upravil slavn˘ architekt Adolf
Loos; 1870–1933). Jednalo se o nejprestiÏnûj‰í obchod s pánsk˘mi odû-
vy v tehdej‰ím âeskoslovensku, v nûmÏ bylo k dostání obleãení zaruãe-
nû podle nejnovûj‰í módy, perfektnû stfiiÏené i u‰ité a zhotovené z vysoce
kvalitních materiálÛ. Souãástí nabídky byly módní doplÀky a golfové po-
tfieby i WolfÛv vlastní parfém Avenue 5. Od roku 1935 mûla firma filiál-
ky v New Yorku, PafiíÏi a Vídni a její ceny pfievy‰ovaly bûÏnou konfekci té-
mûfi osmkrát.

V roce 1948 byla firma znárodnûna, stala se souãástí n. p. Odûvní tvor-
ba a pozdûji DomÛ módního odívání Praha a byla pfiejmenována na
Adama. Na‰tûstí kvalitní práci odvádûla i pod tímto názvem a díky tomu
se mj. dostala do filmu „Svûtáci“. Jejími „nefilmov˘mi“ zákazníky se stali
napfi. L. Pe‰ek, K. Höger, V. Voska, G. Husák (kter˘ pr˘ vÏdy podûkoval
za dobrou práci), L. Chudík, P. Bobek a K. Gott.

11. VYCPANÉHO KONù
MÍVAL ALBRECHT Z VALD·TEJNA (1583–1634)

ve svém proslulém praÏském paláci*, vybudovaném na Vald‰tejnském ná-
mûstí; údajnû ‰lo o ofie, kter˘ pod ním padl 16. listopadu roku 1632 v bit-
vû u Lützenu a byl tu k vidûní do 70. let minulého století**.
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* Pomûrnû málo je známo, Ïe ve Vald‰tejnském paláci se ubytovával pfii
sv˘ch obãasn˘ch náv‰tûvách Prahy Giacomo Casanova (1725–1798). Pro-
kazatelnû sem pfiijel v letech 1787 a 1788 a zfiejmû i v letech 1790 a 1791.

** Vycpaného konû tehdy získalo Chebské muzeum, které ho nechalo
zrestaurovat. Díky tomu se pfii‰lo na to, Ïe z generalissimova ofie pocházel
pouze trup a ohon, zatímco ostatní ãásti vystaveného exponátu pocházely
z dal‰ích dvou rÛzn˘ch koní.

Palác, kter˘ Vald‰tejn hodlal spojit chodbou s nedalek˘m malostran-
sk˘m kostelem sv. Tomá‰e v Letenské ulici, se py‰nil i zahradou a 120 m2

velkou voliérou, pro kterou byli do Prahy dovezeni první vzácní ptáci jiÏ
roku 1626, i kdyÏ je‰tû nebyla dokonãena. AÏ do vybudování první volié-
ry v praÏské ZOO* byla u nás nejvût‰ím obydlím opefiencÛ.

* Této zoologické zahradû vûnoval roku 1934 Vlasta Burian dva lachta-
ny dovezené z Kalifornie – H˘tu a Batula, jimÏ v kvûtnu 2011 fieditel zoo
Mgr. Miroslav Bobek odhalil pamûtní desku.

Zmínku si zaslouÏí i to, Ïe ze zahrady byla (a dodnes je) vidût silueta
ãásti areálu PraÏského hradu a Ïe v létû se zde pûstovaly pomeranãovníky,
ukládané na zimu do oranÏérie.Vald‰tejn si ov‰em tohoto honosného síd-
la pfiíli‰ neuÏil – pob˘val v nûm v letech 1630 aÏ 1634 dohromady pouze
necel˘ch dvanáct mûsícÛ, a to v dobû, kdy jiÏ byl váÏnû nemocn˘. Trpûl to-
tiÏ následky nedostateãnû léãené ãi neléãené syfilidy „s typick˘mi zmûnami
na kostech“. Nakazil se nûkdy v roce 1604 ãi 1605 a nemoc se rozvinula
v tabes dorsalis, onemocnûní centrálního nervového systému, které se pro-
jevuje poruchami vnímání bolesti, tfiesem, bolestmi dolních konãetin a ne-
jistou, tzv. kohoutí chÛzí (v˘bornû ji zahrál Petr âepek v „Petrolejov˘ch
lampách“). V posledním období Ïivota nemohl kvÛli tfiesu ani psát a zhor-
‰ovala se i jeho psychika; podle lékafiÛ byl „témûfi geniální psychopat s cha-
rakterov˘mi defekty, ale ne tak geniální, aby uchvátil moc a korunu. Váhav˘,
snad pfiíli‰ váhav˘ jiÏ i vlivem nemoci.“
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V okolí paláce nepfietrÏitû procházelo deset stráÏníkÛ, „aby zamezili
ve‰keré povykování a sváfiení se na ulici“; kromû toho musela b˘t na pfiileh-
l˘ch ulicích rozloÏena sláma tlumící zejména dopravní hluk a z okolí byli
odstranûni ‰tûkající psi. Jediné pfiíjemné chvíle zaÏíval muÏ, kter˘ nevûdûl,
co s penûzi, zfiejmû v koupelnû, kde se snaÏil kaÏdodenními hork˘mi kou-
pelemi mírnit své bolesti. KdyÏ byl Albrecht z Vald‰tejna zavraÏdûn*
(v dobû, kdy mu zb˘valo zfiejmû jiÏ jen nûkolik t˘dnÛ Ïivota), získal palác
jeho pfiíbuzn˘ Maxmilián, kter˘ tu Ïil jiÏ del‰í dobu s manÏelkou.

* V horoskopu, kter˘ Jan Kepler (1571–1630) pro Vald‰tejna vypracoval,
mu sliboval, Ïe zemfie dfiíve, neÏ se mu podafií zmoudfiet. Zmínku si zfiejmû
zaslouÏí, Ïe Kepler si horoskopy pouze pfiivydûlával, aby uÏivil rodinu; ast-
rologii oznaãoval za bláznivou dceru astronomie, protoÏe „z astronomic-
k˘ch dat vyvozuje neoprávnûné dÛsledky pro osudy jednotliv˘ch lidí“.
Podle nûj by astronomie „strádala hladem“, ale její „astrologická“ dcera
na ni na‰tûstí vydûlávala. V 17. století se zaãalo fiíkat, Ïe hvûzdy sice ne-
lÏou, ale „astrologové pofiádnû lÏou o hvûzdách“.

Tûlo generalissima mûlo b˘t na základû nafiízení Ottavia Piccolomini-
ho pfievezeno z Chebu do Prahy, aby zde bylo pro v˘strahu vystaveno, ale
generál Jan Matyá‰ Gallas rozkaz odvolal, takÏe bylo pochováno v tichos-
ti u minoritÛ ve Stfiíbfie. Do ãeské metropole byly Vald‰tejnovy ostatky
dopraveny na základû povolení Ferdinanda II. v kvûtnu roku 1636 za do-
provodu vojákÛ a uloÏeny pfies noc v domû na Malostranském námûstí
ãp. 6/18 zv. U MontágÛ ãi Smifiick˘ch. Druh˘ den ráno opustily Prahu,
aby byly odvezeny do klá‰tera kartuziánÛ ve Valdicích u Jiãína, kter˘ Vald-
‰tejn zaloÏil a kde vybudoval rodinnou hrobku. Po zru‰ení klá‰tera roku
1785 byly pfiemístûny do kaple sv. Anny v Mnichovû Hradi‰ti. PraÏsk˘ pa-
lác zÛstal v majetku Vald‰tejnÛ aÏ do roku 1945 a do 50. let minulého sto-
letí tam Ïila hrabûnka Marie, která se zaslouÏila o zachování nûkter˘ch ex-
ponátÛ (mj. zmínûného konû) a zemfiela ve vûku 103 let.

Albrechta z Vald‰tejna dnes pfiipomíná Vald‰tejnská ulice, Vald‰tejn-
ské námûstí, Vald‰tejnsk˘ palác a dvoumetrová sádrová socha z roku
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1873, která stávala po 2. svûtové válce fiadu let v kanceláfii pfiedrevoluãních
ministrÛ kultury a roku 1997 byla pfiemístûna do sídla senátu, jímÏ je jak
známo Vald‰tejnsk˘ palác. Na jeho II. nádvofií byla 16. fiíjna 2009 odhale-
na i Vald‰tejnova bronzová socha v Ïivotní velikosti, zhotovená podle
zmínûného sádrového odlitku.

12. POUH¯CH 5,6 GRAMU VÁÎÍCÍHO
„PTÁâKA“ SESTROJIL ROKU 1860
VÁCLAV KADE¤ÁVEK (1835–1881),

absolvent praÏské techniky. „Letadélko“ mûlo skuteãná vla‰tovãí kfiidélka,
která se pohybovala díky elektrické baterii pfiipojené k „tûlíãku“ vlasov˘mi
ocelov˘mi drátky. V roce
1866 si mohli ãtenáfii ãa-
sopisu Kvûty prohléd-
nout obrázek dal‰ího sa-
moletu, jehoÏ trup mûl b˘t
spleten z lehkého proutí,
k létání mûl vyuÏívat elektro-
magnetismus a mûl b˘t fiízen pi-
lotem. Zhotoveno v‰ak bylo pouze
jedno kfiídlo, neboÈ poãáteãní zájem
‰tûdr˘ch mecená‰Û rychle opadl.

Podobnû skonãil také tfietí pokus,
v nûmÏ V. Kadefiávek poãítal s vyuÏitím ex-
plozivního motorku, jehoÏ písty by se pohy-
bovaly díky v˘buchÛm zapalované stfielné
bavlny. Nakonec sestrojil pouze velká kfiídla,
která hodlal uvádût do pohybu vlastní silou
pomocí dÛmyslného mechanismu. Dvakrát se
s nimi pokusil vzlétnout – jednou na dvofie jistého pivovaru, je-
hoÏ sládek pan JednoroÏec patfiil k jeho obdivovatelÛm, a podruhé za pfií-
tomnosti nûkolika pfiátel na Letné – ale ani jednou se mu to nepodafiilo.
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13. NA FUNKCI TAJEMNÍKA
KLUBU ZA STAROU PRAHU NAVRHL
JANA ZRZAVÉHO (1890–1977)

místo sebe jeho pfiítel Bohumil Kubi‰ta (1884–1918), kter˘ musel naru-
kovat za 1. svûtové války na frontu. Zrzav˘ vzpomínal na toto období
svého Ïivota takto: „Pfievzal jsem listiny, zápisy, protokoly a i klíãe od úfia-
dovny Klubu. Byl jsem pfie‰Èasten. BohuÏel v‰ak jsem práci v Klubu neumûl
zastávat, jak bylo tfieba. Nemûl jsem zku‰enosti s podobnou ãinností, nebyl
jsem ani dostateãnû panem Kubi‰tou informován, a tak jsem mûl z té práce
stále jenom velikou trému. Ty vûãné protokoly byly m˘m nejvût‰ím trápením.“
Navíc písafika pr˘ ho nemûla ráda a ‰kodolibû sledovala, „kdyÏ se mi nûco
nepovedlo“. Aãkoliv budoucímu slavnému malífii toto místo poskytovalo
pravideln˘ pfiíjem, byl nucen je opustit poté, co jednou neodemkl vãas
kanceláfi, v níÏ se mûla konat schÛze domácí rady; jist˘ funkcionáfi mu
popfiál „úspûchy v jiné ãinnosti“, ãímÏ ukonãil jeho tajemnickou kariéru.

* * *

Jan Zrzav˘ kreslil odmala, ov‰em protoÏe papír byl vzácn˘ a pastelky
nemûl – nanejv˘‰e pr˘ „ãervenou a modrou tuÏku, jako mívali fiemeslníci nebo
úfiedníci v kanceláfiích“ – tvofiil pisátkem na bfiidlicovou tabulku; vzpomínal,
Ïe kdyÏ dostal „‰paãka barevné tuÏky, to bylo ‰tûstí“. Vojtûch Hynais ov‰em
jeho rodiãÛm radil, aby ho dali vyuãit zahradníkem.

Do Prahy pfii‰el budoucí slavn˘ malífi roku 1906, tedy ve sv˘ch ‰estnác-
ti letech, a bydlel tu na fiadû adres – Korunní, Na Neklance, Malostranské
námûstí, Úvoz, Valentinská, Náprstkova, âernínská, ·porkova (viz foto
v pfiíloze) ãi Dlouhá. Od roku 1959 aÏ do své smrti Ïil v domû ãp. 188/6
na Zámeck˘ch schodech, kde má bustu. Ateliér míval také v Bubenãi,
po Praze chodíval s hÛlkou, v ãerveném kulichu a s peãlivû udrÏovan˘m
plnovousem, své dílo odkázal Národní galerii a v Praze ho pfiipomíná od
roku 1979 ulice v ¤epích.
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14. AUTOR „KRONIKY KRÁLOVSKÉ PRAHY
A OBCÍ SOUSEDNÍCH“
PROFESOR FRANTI·EK RUTH (1854–1926)

se narodil ve Zbraslavicích nedaleko Kutné Hory v nepfiíli‰ majetné rodi-
nû, takÏe navzdory svému nadání nemûl velkou ‰anci na to, Ïe by mohl
studovat. Na‰tûstí zasáhl str˘ãek-knûz, kter˘ pfiislíbil pomoc, ov‰em za
podmínky, Ïe bude studovat teologii. Franti‰ek poslechl, ode‰el do Prahy,
ale brzy zjistil, Ïe tento obor je mu bytostnû vzdálen˘; navíc se zamiloval
do své budoucí manÏelky – Hermíny Merglové, takÏe studia opustil.
Známost nezÛstala – jak se fiíká – bez následkÛ, pfiiãemÏ následky se do-
stavily hned dva najednou: tím prvním byl chlapeãek Franti‰ek naroze-
n˘ roku 1882 a tím druh˘m byla str˘ãkova nevole, kterou dal najevo tak,
Ïe pfiestal synovce finanãnû podporovat. Franti‰ek Ruth se oÏenil, a aby
uÏivil rodinu, do níÏ pfiibyla roku 1883 dcera Hermína a roku 1887 Hed-
vika*, nastoupil do dn. Národní knihovny v Klementinu.

* Zatímco syn pfiedãasnû zemfiel, obû dcery vystudovaly gymnázium
a pob˘valy v zahraniãí; Hermína si zdokonalovala nûmãinu a francouz‰ti-
nu a mlad‰í Hedvika se uãila v Lipsku malovat. ProtoÏe Hedvika se „za-
pletla se sv˘m mnohem star‰ím uãitelem Ernestem Bergerem“, musela se
vrátit domÛ a byla provdána; po ní se vdala i Hermína. Hedvika mûla syna
Jifiího a dceru Bohuslavu.

Zde si získal velk˘ respekt spolupracovníkÛ korunovan˘ titulem „uni-
verzitní bibliotékáfi s právem b˘t oznaãován jako profesor; tento titul vytvofii-
la knihovna právû jen pro nûj, neboÈ mûl nedokonãené vzdûlání a nûjak˘ titul
v té dobû mít musel“. Kromû zamûstnání v knihovnû si pfiivydûlával i jako
spisovatel. Do svûta literatury vstoupil paperbacky s takov˘mi tituly jako
„Stra‰idlo na hradu Dubé“, „KatÛv krvav˘ meã“, „Lupiã nedobytn˘ch po-
kladen“ ãi tfieba „VraÏda v Nové ulici“, které psal pod pseudonymem Fran-
ti‰ek Hurt (a moÏná je‰tû pod nûkolika dal‰ími); kromû toho byl i auto-
rem fiady loutkov˘ch her pro dûti. Postupnû v‰ak pfie‰el k tzv. vy‰‰í
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literatufie, jako bylo tfiídílné „Bájesloví fiecké a fiímské“ (pouÏívané ve ‰ko-
lách), „Kytice pohádek“, „Pohádky starovûké“, jím pfiepracovan˘ „Robin-
son“ D. Defoa, slovníky cizojazyãn˘ch slov apod. Samozfiejmû stûÏejním
dílem profesora Rutha se stala „Kronika královské Prahy a obcí soused-
ních“, na níÏ pracoval sedm aÏ osm let. Vy‰la ve tfiech svazcích v letech
1903–1904 (ãtvrt˘ díl napsal PhDr. Franti‰ek Holec, v letech 1974 aÏ
1987 fieditel Archivu hl. m. Prahy), jsou v ní v abecedním pofiádku uvede-
ny v‰echny ulice se zajímavostmi o jednotliv˘ch domech a pro dne‰ního
ãtenáfie je v˘znamná tím, Ïe jsou tu popsány i objekty dávno zbofiené.
Motto svého díla vyjádfiil Fr. Ruth slovy: „V‰ak tfieba jest nejprve Prahu
znáti. Posud ji více chválíme a jí se chlubíme, neÏ ji známe. NuÏ pojìme a pu-
tujme ulici za ulicí! Pozorujme, co kde nám pfiipomíná veliké události minulé,
poslechnûme i staré povûsti a legendy, v‰imnûme si, kde kter˘ vynikající muÏ Ïil
a pracoval nebo posud bydlí.“

Doufal, Ïe kronika vyjde za jeho Ïivota je‰tû jednou, ale nedoãkal se
toho; zemfiel 16. bfiezna 1926. Teprve v záfií 1938 se chystalo doplnûné
a revidované vydání, v 80. letech minulého století následoval dal‰í pokus,
na nûmÏ mûl spolupracovat PhDr. Emanuel Poche, DrSc. (1903–1987),
ale nakonec se podafiilo uskuteãnit tento zámûr teprve v roce 1996.

Profesor Franti‰ek Ruth zemfiel na tuberkulózu, kterou témûfi do své
smrti pfied rodinou tajil, a to tak, Ïe „mûl v pracovnû ukryté ãtvereãky buni-
ãiny, na kter˘ch odhazoval vyka‰lané sputum do kachlov˘ch kamen, které mûla
sluÏka za úkol, v pfiísném utajení, kaÏd˘ den zapálit“. Zajímavé je, Ïe se od
nûj nikdo z rodiny nenakazil, i kdyÏ obû dcery s rodinami s ním Ïily v jed-
nom domû.

Pohfiben je na Vinohradském hfibitovû (28-121).
(Informace o osobním Ïivotû profesora Fr. Rutha jsem zpracovala na

základû autorizovaného rozhovoru s jeho pravnukem, kter˘ Ïije v Praze.
Nûkdy b˘vá pan profesor omylem zamûÀován s majitelem dlaÏdiãské fir-
my Ruth – Kavka, spisovatelem a dramatikem Franti‰kem Ruthem, Ïi-
jícím v letech 1852 aÏ 1903, jehoÏ nûkteré hry hrálo svého ãasu Národ-
ní divadlo.)
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15. MÁLO ZNÁMOU SOUâÁSTÍ HISTORIE
KAROLINA JE JEDNA KOSTRA
A VA¤ENÉ LIDSKÉ MASO

Kostra se tu objevila v 18. století po rekonstrukci, kdy vznikly dvû nové po-
sluchárny, z nichÏ jedna patfiila právnické a druhá, zv. theatrum anatomicum,
dosud nejskromnûji vybavené lékafiské fakultû. Jist˘ profesor hodlal k nûkoli-
ka z lékafiského hlediska zajímav˘m kostrám, které tu stály, pfiidat i kostru
nezvykle vysokého sluhy, kter˘ v Karolinu pracoval,a proto ho poÏádal, aby
mu ji – pochopitelnû za úplatu – odkázal. Sliboval, Ïe ji postaví u vchodu
a dá jí do ruky vrátnickou hÛl. Sluha nejprve odmítl, ale nakonec souhlasil,
jenÏe veãer onoho dne, kdy podepsal smlouvu, ho pfii oslavû v hostinci ranila
mrtvice; ani nestaãil dopít dÏbánek, kter˘ pfied ním stál na stole. Pan profe-
sor svÛj slib splnil a sluhova kostra pr˘ stála na onom místû fiadu let.

Druhá rarita se v Karolinu objevila roku 1861. Tehdy se tu pr˘ konala
pfiedná‰ka profesora anatomie Vincence Alexandra Bochdálka (1801–1883;
jeho asistentem byl Jaroslav ·afafiík – viz zajímavost ã. 74), kter˘ pfiinesl na
ukázku studentÛm prvního roãníku medicíny v dfievûné misce je‰tû teplé
lidské „maso z celého l˘tka“, vysvûtloval, Ïe se pfii vafiení scvrklo, doporuão-
val, aby se pfiesvûdãili, Ïe „voní jako hovûzí maso uvafiené“, a nabízel, Ïe kdo
chce, mÛÏe je ochutnat. Jeden medik pr˘ opravdu kousek vloÏil do úst, ale
polknout ho nedokázal. Pfiekvapivé je, Ïe v Karolinu fungovala od roku
1563 manufaktura na barchet a nûkteré druhy plátna.

16. NA RADU LÉKA¤Ò PROHÁNùL RUDOLF II.
A JEHO HOSTÉ MÍâKY VE VELKÉ MÍâOVNù

v Královské zahradû u PraÏského hradu, protoÏe tato hra byla doporuão-
vána „jakoÏto ãil˘ pohyb prospû‰n˘ tûlu“, neboÈ „se v ní pohybuje rukama, no-
hama, krkem, hlavou, oãima, hfibetem, ledvím a summou v‰ím tûlem zároveÀ“.
Pfii této zábavû, která byla v módû od nástupu Ferdinanda I. (panoval v le-
tech 1526–1564), se pouÏívaly pálky a míãky*; míãky byly zhotovené buì
z nafouknutého vepfiového mûch˘fie, nebo z kÛÏe se‰ité do tvaru koule
a vyplnûné ovãí vlnou ãi hadry.
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* Tfii takovéto pálky a ‰est míãkÛ
najdeme spolu s latinsko-nûmec-
k˘m nápisem na desce umístûné
na domû v Jilské ãp. 445/6, a to na
jeho ãásti orientované do Vejvo-
dovy ulice. Domu se fiíkalo Ball-
haus, ev. Polhaus, ãi ãesky Bálov˘,
ale také Míãov˘ (der Ball znamená
jak ples, tak míã), pfiestoÏe v nûm
pro zmínûné míãové hry nebyly
vhodné místnosti. Desku sem dal
umístit italsk˘ taneãní mistr Václav
Ringollini, kter˘ dÛm koupil roku
1675. Pofiádal tu sice pouze plesy,
ale ve Francii a Itálii b˘valo zvy-
kem oznaãovat takto domy, v ni-
chÏ hosté tanãili a o pfiestávkách
holdovali hfie s míãem. (V tomto
domû se narodil 2. prosince roku
1879 pekafii Frymelovi syn, po-
zdûj‰í hudební skladatel Rudolf
Friml.)

Sportu zasvûcená budova (3) po-
stavená v letech 1567–1569 byla
roku 1723 adaptována na konírnu
a za Josefa II. v ní bylo vojenské
skladi‰tû, kvÛli nûmuÏ byla prora-
Ïena nová okna, zazdûny lodÏie
a uvnitfi byla zfiízena dvû patra; pfii-
tom byla zniãena její v˘zdoba. Mí-
ãovna chátrala, a proto roku 1898
podala mûstská rada vídeÀské c. k.
ústfiední komisi pro „vyzkoumání
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a zachování umûleck˘ch a historick˘ch památek“ Ïádost, aby z ní bylo skladi‰-
tû vojensk˘ch potfieb vystûhováno a ona byla po opravû zpfiístupnûna ve-
fiejnosti. Dne 9. kvûtna 1945 byla zasaÏena stfielbou (podle nûkter˘ch pra-
menÛ byla úmyslnû zapálena prchajícími Nûmci), vyhofiela, zbyly z ní jen
obvodové zdi a restaurování se doãkala v 50. letech minulého století.

Sochafi a restaurátor Josef Wagner (1901–1957) pfiitom na sgrafitu zná-
zorÀujícím jednu z vûd z recese vloÏil Ïenské postavû do ruky znak tehdej‰í
pûtiletky, tj. ozubené kolo s vepsanou pûtkou, do jejíhoÏ „bfií‰ka“ umístil
srp a kladivo.

* * *

V roce 1567 byla postavena na adrese U Pra‰ného mostu ãp. 49/2 Malá
míãovna* (1), do níÏ pr˘ Rudolf II. pfiicházel „tajnou“ chodbou zfiízenou
v horní kryté ãásti Pra‰ného mostu, aby mohl hráãe pozorovat a nebyl pfiitom
vidûn. Po pruském bombardování roku 1757 byla tato míãovna strÏena.

* V jejím tûsném sousedství vyrostla roku 1681 divadelní budova zv. Co-
mediahaus (2), v níÏ se pfii náv‰tûvû tehdy panujícího Leopolda I. konaly
koncerty. Toto divadlo bylo znovu vyuÏito roku 1743 pfii korunovaci Marie
Terezie, kdy se mu fiíkalo Das alte Opera-Haus, a hrála se tam opera Jose-
fa Mysliveãka „Antigono“; do hledi‰tû mohlo usednout 200 aÏ 300 divákÛ.
Pfiedstavení se tu konalo po nezbytn˘ch opravách je‰tû roku 1754; o tfii
roky pozdûji bylo vyhofielé divadlo pfiemístûno do konírny.

V areálu PraÏského hradu pr˘ b˘vala je‰tû jedna míãovna, ale pokud
vím, není známo, kdy byla postavena a kde se nacházela.

* * *

Mimo hradní areál zfiídil míãovnu napfi. poãátkem 17. století v zahradû
u svého domu v Karmelitské ãp. 376/20 Pavel Sutter st. ze Sutterbachu.
Jeho Ïádosti o povolení stavby bylo vyhovûno s tím, Ïe nedalekému „koste-
lu (P. Marie Vítûzné – pozn. aut.) i sousedÛm na ‰kodu není“. Budova slou-
Ïila na pfielomu 19. a 20. století jako hotel Garni. Dal‰í míãovny zfiizovali
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pro své hosty mnozí hostin‰tí, protoÏe v âechách byla tato forma pohybu
vyuÏívána jiÏ od 15. století, a to zejména mládeÏí.

17. PÍSA¤I BYLI POVAÎOVÁNI ZA V¯ZNAMNÉ
Ú¤EDNÍKY,

neboÈ museli b˘t znalci práva. Napfiíklad na Staromûstské radnici sedával
písafi bûhem jednání u svého pulpitu (stolku) ãelem ke kon‰elÛm usaze-
n˘m na lavicích rozestaven˘ch do pÛlkruhu a za jeho zády „ve dnech soud-
ních stávaly strany a jejich pfiátelé s advokáty“. Na stolku mûl kfiíÏ, „na nûmÏ
se pfiísahalo, a pfies˘pací hodiny na mûfiení ãasu a poznání, o kolik kdo pfii‰el do
rady pozdû“. V 16. století mûli písafii na této radnici vyhrazeno nûkolik kan-
celáfií, neboÈ jich tu pracovalo aÏ 30. Nejv˘‰e postaven˘ byl protonotarius
neboli pfiední radní písafi zv. téÏ kancléfi, zatímco niÏ‰í písafii se naz˘vali in-
grossatoriové. Zpoãátku psali zápisy na listy papíru, ale pozdûji pro nû byly
zakupovány knihy; nejstar‰í zápisy byly vedeny v latinû, zatímco zápisy
nûmecké a ãeské se objevovaly spí‰e v˘jimeãnû. Napfi. ve 14. století vydû-
lával staropraÏsk˘ pfiední písafi – kromû dal‰ích pfiilep‰ení – 40 kop gro‰Û
roãnû, coÏ je více neÏ 3 kopy* mûsíãnû.

* Pro pfiedstavu si fieknûme, Ïe 1 kopa gro‰Û ãítala 60 gro‰Û a Ïe napfi. krm-
n˘ vepfi pfii‰el v té dobû na 22,5 gro‰e, kráva na 55 gro‰Û a sekyra na 3 gro-
‰e. MÛÏe se sice zdát nelogické, Ïe tehdej‰í PraÏany zajímaly ceny hos-
podáfisk˘ch zvífiat, ale faktem je, Ïe navzdory zákazÛm byl v Praze aÏ do
19. století roz‰ífien˘ chov dobytka a drobn˘ch uÏitkov˘ch zvífiat (viz pa-
sáÏ „Îivotní prostfiedí dostávalo na frak odjakÏiva“, zafiazená do I. dílu
knihy „Co v prÛvodcích neb˘vá“).

Podle Zikmunda Wintra to v‰ak byl nikoliv plat, n˘brÏ ‰lo o propláce-
ní odmûn za vykonávané povinnosti a deputát. ProtoÏe v‰ak tyto odmû-
ny b˘valy s velkou pravdûpodobností nadhodnocovány, byly od poãátku
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18. století regulovány. Napfi. v roce 1772 dostával radniãní syndikus ne-
boli písafi jako deputát asi 1 813 litrÛ Ïita, kolem 140 l hrachu, necel˘ch
300 l p‰eniãné a Ïitné mouky a 70 l krup.

18. POMNÍK V PRAZE ZÍSKAL VÍCEMÉNù
NÁHODOU BENEDIKT ROEZL (1824–1885),

rodák z Horomûfiic u Prahy, kter˘ byl dlouho znám mnohem více v cizinû
neÏ ve své vlasti. Pravda, v jistém smyslu bylo pochopitelné, Ïe o nûm
doma lidé léta pfiíli‰ nevûdûli, protoÏe krátce poté, co se vyuãil zahradní-
kem, zaãal cestovat po svûtû, kde získával renomé (napfi. v roce 1846, tedy
jako dvaadvacetilet˘, se stal zástupcem fieditele nové státní zahradnické
‰koly v belgickém Gentu) a roku 1854 odjel poprvé do Ameriky.

KdyÏ se po tfiiadvaceti letech cestování vrátil, koupil si na Smíchovû,
tehdej‰ím praÏském pfiedmûstí, v Kroftovû ãp. 416/12, dÛm, v nûmÏ zfií-
dil proslul˘ obchod semeny a rostlinami*, které mu z Ameriky posílali
jeho synovci. Navíc roku 1880 zaloÏil v Praze první ãesk˘ odborn˘ za-
hradnick˘ spolek Flora a o tfii roky pozdûji zaãal vydávat stejnojmenn˘
ãasopis, v nûmÏ otiskl svá jediná ãesky psaná cestopisná pojednání.

* B. Roezl pûstoval pfiedev‰ím orchideje (jimÏ vûnoval Franti‰ek Flos tfií-
dílnou knihu nazvanou „Lovci orchidejí“). Za zmínku jistû stojí, Ïe mezi
tyto nádherné kvûtiny patfií i „obyãejná“ vanilka! To, co pouÏíváme v ku-
chyni, jsou její tepelnû upravené plody. Vanilku znali jiÏ stafií Aztékové
a po objevení Ameriky se dostala do Evropy, kde si získala ihned velkou
oblibu. Jako uÏitkov˘ pro aromatické plody se pûstuje pfiedev‰ím druh
Vanilla planifolia.

Po jeho smrti se domácí i zahraniãní zahradníci a pfiátelé dohodli, Ïe se
sloÏí na jeho pomník, kter˘ zadali architektu Eduardu Sochorovi* a so-
chafiÛm âeÀku Vosmíkovi a Gustavu Zoulovi. Ve stejné dobû se ãe‰tí pfií-
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rodovûdci rozhodli postavit pomník pfiírodovûdci Janu Svatopluku Preslo-
vi (1791–1849)**, pro nûjÏ magistrátní úfiedníci vybrali místo na jiÏní stra-
nû Karlova námûstí (poblíÏ Faustova domu). JenÏe pak se ukázalo, Ïe ho-
tov je pomník RoezlÛv, a ten byl také nakonec – moÏná kvÛli jisté
akustické podobnosti jmen obou muÏÛ – na vyhrazeném místû vztyãen
(viz foto v pfiíloze).

* Eduard Sochor (1862–1947) se podílel nejen na rekonstrukci kostela
sv. Václava na Zderaze ãi opravû kostela sv. Petra Na Pofiíãí, ale napfi. i na
stavbû secesnû „zlobivého“ ÏiÏkovského kostela sv. Anny, stojícího od po-
ãátku 20. století na nároÏí ulic Tovaãovské a Jeseniovy. NejenÏe se oltáfi to-
hoto svatostánku nachází nikoliv na v˘chodní, n˘brÏ naopak na západní
stranû, ale svérázná jsou i jeho okna, která mají pûtiboké zalomení. 

** Jan Svatopluk Presl má od roku 1909 pomník od architekta J. Goãára
a sochafie B. Kafky v jiÏní ãásti Vrchlického sadÛ; je tfieba dojít aÏ témûfi
k Wilsonovû tfiídû, na konec cestiãky, která je jakoby prodlouÏením RÛÏo-
vé a „zalomené“ ãásti Washingtonovy ulice.

19. P¤ED TÉMù¤ DVùMA STY LETY
VSTOUPIL DO âESKÉ LITERATURY
MATùJ POLÁK (1788–1856),

dnes jiÏ témûfi neznám˘ autor, kter˘ pfii‰el do Prahy roku 1798, bydlel u tety
v domû U Zlatého jednoroÏce v ulici Na MÛstku v dnes jiÏ neexistujícím
domû ãp. 388/11 a po skonãení studií se roku 1807 stal v˘pomocn˘m uãi-
telem v sirotãinci Sv. Jana Kfititele v ulici Politick˘ch vûzÀÛ ãp. 936/7.

NeÏ roku 1808 vstoupil jako dobrovolník do rakouské armády (z níÏ
ode‰el do v˘sluÏby roku 1849 s hodností generálmajora), zaãal psát ãesky
a ihned zazáfiil (a to témûfi o dvacet let dfiíve neÏ Karel Hynek Mácha,
kter˘ ho rád ãetl a pravdûpodobnû se jím nechal v lecãem inspirovat). Ma-
tûje Poláka, jenÏ pfiijal jména Milota a Zdirad, proslavila zejména obsáhlá
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báseÀ, která vy‰la nejprve ãasopisecky roku 1813 pod názvem „Vzne‰enost
pfiirozenosti“. ProtoÏe Polák si musel kvÛli lyrick˘m pasáÏím sám vytváfiet
mnohé ãeské v˘razy (‰lo napfi. o tzv. poetismy neboli básnické v˘razy ne-
vyskytující se v bûÏném jazyce; v té dobû byla „umûlá“ tvorba neobvykl˘ch
slov bûÏná), byla báseÀ v zájmu lep‰í srozumitelnosti „pfiehlédnuta Josefem
Jungmannem“ (v jehoÏ domû v Jungmannovû ulici b˘val Polák ãast˘m hos-
tem). Ten ji pfiepracoval a pfiejmenoval na „Vzne‰enost pfiírody“, ãímÏ pfii-
spûl k tomu, Ïe byla o ‰est let pozdûji vydána kniÏnû, a nechal se sly‰et, Ïe
„jest v jistém ohledu nejv˘teãnûj‰í aÏ posavade plod ãeského básnictví a hodna
nejlep‰ích toho tvaru cizokrajním básním na bok postavena b˘ti“. Fr. Palack˘
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o Polákovi prohlásil, Ïe tento „genius âechie právem palmu by básnictví po-
dati mohl, tolik zajisté originálnosti, vzne‰enosti a jednotliv˘ch krás posud as-
poÀ Ïádn˘ nám nepodal“, básník ·ebestián Hnûvkovsk˘ oznaãil toto dílo za
geniální a jeho chválu zapracoval do svého „F. L. Vûka“ Alois Jirásek.

âtenáfie musela zaujmout i jeho „Cesta do Itálie“, která vycházela ãaso-
pisecky v letech 1820 aÏ 1822 a v níÏ byly i takové na tehdej‰í dobu neob-
vyklé obraty jako napfiíklad: „Pustinou dfiíve jsem ‰el, kde Boreá‰ mraziv˘m
dechem // HájÛm zelen˘ ‰at a lukám spaluje kvûty.“ TûÏko se tedy mÛÏeme
divit, Ïe napfiíklad Vítûzslav Hálek hrdû vyprávûl v Umûlecké besedû, Ïe
„uvidûl jednou básníka a generála Milotu Zdirada Poláka“, jak si v Klemen-
tinu „zfiizoval hodinky dle znamení na vûÏi“.
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Dnes ov‰em jeho tvorbu pfiipomínají jiÏ jen písniãky „Sil jsem proso na
souvrati“ (pÛvodnû lidová báseÀ, kterou Polák ãásteãnû doplnil – jak b˘valo
tehdy zvykem – sv˘mi ver‰i; Franti‰ek ·kroup ji zafiadil na úvod své „Fidlo-
vaãky“) a „Kde je stárek, tu je mládek, nedaleko také pivovárek, kde se pivo vafií,
tam se v‰echno dafií“ (jejíÏ text byl souãástí jeho del‰í básnû „Pivo, víno, voda“).

20. AUTOR STOVEK FOTOGRAFIÍ PRAHY
FRANTI·EK JOSEF ARNO·T FRIDRICH (1829–1892)

pocházel z mûlnické zámoÏné mû‰Èanské rodiny, mûl dva star‰í sourozen-
ce, sestru Annu a bratra Karla, a kdyÏ mu byly tfii roky, zemfiela jim ma-
minka. Mûl b˘t právníkem, ale roku 1851 krátce pfied ukonãením studií
univerzitu opustil údajnû kvÛli oãní chorobû a zaãal se vûnovat tomu, co
ho tû‰ilo: cestování a fotografování. Otec jeho koníãka podporoval, takÏe
mu umoÏnil vyjet v roce 1855 do PafiíÏe na Svûtovou v˘stavu – a to zfiej-
mû rozhodlo. O rok pozdûji jiÏ mohl Fr. Fridrich vystavovat své stereo-
skopické fotografie* z PafiíÏe v praÏském hotelu U Arcivévody ·tûpána
ãp. 826/37 (dnes ãp. 826/25 hotel Evropa) na Václavském námûstí, kde
bylo moÏné zhlédnout za zvlá‰tní vstupné i za zástûnou umístûné Ïenské
akty, povaÏované tehdy za necudné. Fridrich byl za jejich vystavení od-
souzen na 48 hodin do vûzení, odvolal se, trest mu byl prominut, nicmé-
nû tento „zloãin“ ho pozdûji pfiipravil o titul c. k. dvorního fotografa**,
i kdyÏ není jisté, Ïe snímky byly jeho vlastní.

* Stereoskopická fotografie, která vznikla nedlouho po objevu „normální“
fotografie a byla populární napfi. na pfielomu 19. a 20. století a v 50. letech
20. století, spoãívá v pofiízení dvou snímkÛ daného objektu z trochu odli‰-
né pozice, z nichÏ kaÏd˘ je urãen jednomu oku, ãímÏ vzniká prostorov˘
vjem. V Praze se tyto fotografie prodávaly v Celetné ulici v obchodním
domû U Mûsta PafiíÏe ãp. 596/15, u jehoÏ vchodu bylo speciální kukátko ne-
zbytné k jejich prohlíÏení; dal‰í kukátka byla napfiíklad v ãítárnû Náprstko-
va âeského prÛmyslového muzea. Stereoskopické fotografie byly velmi
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drahé (dvanáct jich stálo 6 zlat˘ch, coÏ byl jedenapÛlnásobek t˘denní
mzdy dûlníka v kartounce), a navíc nároãné na zhotovení. 

** Podle nûkter˘ch pramenÛ se Fr. Fridrich za to pomstil tím, Ïe hotel ná-
slednû odstranil z fotografie, na níÏ zachytil Bendlovu sochu sv. Václava,
která pfied ním stávala.

Podle praÏského adresáfie na rok 1858 si zfiídil ateliér nejprve v Mi-
chalské ãp. 438/17 (dnes ãp. 438/15) v domû U Zlatého fií‰ského jablka,
kter˘ koupil jeho otec, a roku 1875 ho pfiestûhoval na Národní ãp. 116/20.
Od poãátku ho mûl ze v‰ech konkurentÛ snad nejlépe vybaven˘, a navíc
díky otcovû pomoci mohl nasadit nízké ceny. Potvrdil to mj. i Jan Neru-
da, kter˘ o nûm v Hlasu z 20. prosince roku 1863 napsal: „Co jsme z posa-
vadních v˘robkÛ jeho vidûli, vyniká znamenitou ostrostí, ceny v‰ak jsou pfii tom
vskutku nejlacinûj‰í.“ Dafiit se mu poãalo i díky tomu, Ïe postupnû v˘raznû
roz‰ífiil nabídku sv˘ch sluÏeb: zhotovoval portréty „obyãejn˘ch“ lidí, po-
litikÛ i umûlcÛ, nav‰tívenky doplnûné fotografií, pfiíleÏitostné foto-gratu-
lace, fotografické herbáfie s kolorovan˘mi snímky kvûtin, ilustraãní foto-
grafie k pfiíslovím, reprodukce umûleck˘ch dûl apod. V roce 1870 se stal
nejvût‰ím vydavatelem fotografick˘ch pohledÛ v celém Rakousku-
-Uhersku, byl prvním ãesk˘m fotografem, kter˘ získal renomé i v za-
hraniãí (od roku 1866 byl nositelem titulu „královsk˘ prusk˘ dvorní foto-
graf“ a v Brazílii byl jmenován dvorním fotografem tamního císafie) a zfií-
dil si fiadu obchodÛ v rÛzn˘ch mûstech. V Praze ho mûl v ulici Na Pfiíkopû
ãp. 583/15.

Nejvíce ho ov‰em proslavily jeho snímky Prahy. První – stále je‰tû ste-
reoskopické – pofiídil roku 1864. Celkem zachytil metropoli na 1 200 aÏ
1 500 snímcích, mezi nûÏ patfiily ãasto snímky sportovcÛ (napfi. pfii závo-
dech bruslafiÛ a veslafiÛ), zábûry budov urãen˘ch k asanaci ãi tfieba vyhofie-
lého Národního divadla. Málo je známo, Ïe kdyÏ hodlal nûkter˘ snímek
‰ífiit dál v kopiích, musel ho pfiedloÏit ke schválení, aby náhodou nevy-
zradil vojenské tajemství.

* * *
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Co se jeho osobního Ïivota t˘ãe, roku 1857 se zamiloval do chudé Ïi-
dovské dívky, dvacetileté Eleonory Grögerové, nepohodl se kvÛli tomu
s otcem, a tak s ní odjel do Ameriky, kde se vzali. Po tfiech letech se ale
s otcem smífiil, protoÏe se jeho Ïena nechala pokfitít, takÏe 11. ãervna 1861
se konala oficiální svatba v praÏském kostele sv. Jiljí; roku 1868 se jim na-
rodila dcera Eleonora Klára. Jedním z dÛkazÛ jejich lásky se stala bílá ves-
lice ve tvaru labutû, kterou Franti‰ek koupil manÏelce za svého pobytu
v Anglii a v níÏ se projíÏdûla okolo Stfieleckého ostrova.

Poslední tfii roky Ïivota, tedy od roku 1889, uÏ fotografoval spí‰e v˘ji-
meãnû, vûnoval se literatufie (napsal mj. v nûmãinû „OkruÏní cestu po âe-
chách“), dÛm v Michalské ulici pfienechal dcefii a nastûhoval se do (dnes
jiÏ zbofieného) domu U Slona v Dlouhé tfiídû ãp. 609/2. KdyÏ zemfiel,
prodala jeho dcera dÛm s ateliérem fotografovi Arturu Bellmanovi.

21. SLAVN¯ SJEZD KASA¤Ò SE KONAL V NEMÉNù
SLAVNÉM NEJSTAR·ÍM ÎIÎKOVSKÉM HOTELU,

stojícím od roku 1889 v Seifertovû ulici ãp. 615/65, naz˘vaném od roku
1890 podle jeho majitele Such˘ a od roku 1910 Tich˘ (dnes pfiejmenova-
ném). Tento název dostal poté, co ho koupil hostinsk˘ Vincenc Tich˘, kte-
r˘ ve 20. letech minulého století pfiistavûl dvorní trakt s velk˘m sálem,
v nûmÏ se odehrávalo mnoho akcí rÛzného charakteru. Kolem roku 1930
se právû zde se‰li v úvodu zmínûní kasafii, aby vymysleli plán, jak okrást,
a tím zesmû‰nit úãastníky policejního kongresu v PafiíÏi, na nûmÏ policejní
páni radové diskutovali o tom, jak postupovat proti zloãincÛm. Tuto epizo-
du z praÏské historie známe z „Panoptika mûsta praÏského“ Jifiího Marka.

22. ST¤ÁDALOVÉ VYST¤ÍDALI MILOVNÍKY PIVA,

ktefií chodívali do známého a hojnû nav‰tûvovaného hostince u pivovaru,
zvaného Na Haldách a pozdûji U PrimasÛ, kter˘ stál na Václavském ná-
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mûstí ãp. 796/48 a jehoÏ komín „nepûknû koufiem“ obtûÏoval okolí. V roce
1921 zakoupil cel˘ komplex Po‰tovní úfiad ‰ekov˘, kter˘ v roce 1927 ne-
chal staré budovy zbourat a místo nich dal postavit na pozemku o rozloze
7 176 m2 mohutn˘ ãtyfikfiídl˘ objekt ãp. 796/42–46 Ïelezobetonové kon-
strukce, dokonãen˘ roku 1931. U nûj stojí za zmínku kromû padesáti v˘-
tahÛ pfiedev‰ím fakt, Ïe disponoval jedním z nejvût‰ích trezorÛ v repub-
lice, tvofien˘m trezorovou místností o rozloze 822 m2 se 77 pokladnami
na cenné papíry a peníze a místností pro bezpeãnostní schránky o plo‰e
284 m2. Uzavíraly ho nûkolik tun váÏící pancéfiové dvefie a zaji‰Èovalo ho
nejmodernûj‰í bezpeãnostní signalizaãní, poplachové i odposlouchávací
zafiízení. Práci úfiedníkÛm usnadÀovala pneumatická potrubní po‰ta
a koncem 30. let tu byl vybudován masivní podzemní protileteck˘ kryt*,
kter˘ pr˘ v‰ak nebyl nikdy vyuÏit.

* Dal‰í, tentokráte protiatomov˘ kryt byl vybudován pod dn. hotelem Jal-
ta ãp. 817/45, postaven˘m na Václavském námûstí po 2. svûtové válce.
V polovinû 70. let 20. století zde mj. po navázání diplomatick˘ch stykÛ
s tehdej‰í SRN sídlilo jist˘ ãas západonûmecké velvyslanectví a v pfiípadû
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války tu mûl najít útoãi‰tû generální ‰táb vojsk Var‰avské smlouvy. KvÛli
tomu byl v druhém podzemním podlaÏí zfiízen zmínûn˘ kryt s betonov˘mi,
3 metry siln˘mi stûnami a olovûn˘mi pláty, kter˘ mûl pojmout 250 osob
(ze sítû krytÛ byl vyfiazen roku 1997). Pod ním vznikla dobfie vybavená ne-
mocnice, v níÏ mûlo pracovat 30 lékafiÛ a sester.

Po‰tovní úfiad ‰ekov˘, u nûjÏ se „soustfieìovala nejvût‰í ãást pfiíjmÛ a v˘-
plat státu a na ústfiedním kontû státu u tohoto úfiadu se vykazovaly témûfi ve‰-
keré jeho pokladní zÛstatky“, se zmûnil na Po‰tovní spofiitelnu, která vedla
bûhem prvního roku své existence 42 000 úãtÛ, a tím se stala první mezi
tehdej‰ími srovnateln˘mi ústavy. Za 5 Kã si lidé mohli pofiídit spofiitelní
kníÏku, díky níÏ mûli moÏnost si vybrat peníze na kterékoliv po‰tû. Po‰-
tovní spofiitelna vedla mj. úãet ãíslo 400 Zlaté knihy dárcÛ, na nûjÏ lidé
poukazovali od jara roku 1938 peníze na Konto republiky; nejãastûji ‰lo
o ãástky od sta do tisíce korun. Do poãátku listopadu zaslalo pfiíspûvek na
ochranu své zemû 360 000 dárcÛ, jednotlivcÛ i organizací, coÏ vyneslo cel-
kem 560 milionÛ korun. Na fond pfiispûli i krajané, ktefií se o této akci
dozvûdûli pfii praÏském V‰esokolském sletu a ktefií uspofiádali mezi sebou
sbírky pfiedev‰ím v Americe. Kromû finanãních ãástek vûnovali lidé i vûc-
né dary poãínaje zlat˘mi mincemi ãi ‰perky a konãe automobily.

V roce 1950 byla ãinnost Po‰tovní spofiitelny zastavena a její majetek,
práva a závazky pfievzaly Státní banka ãeskoslovenská a Státní spofiitelna.

23. DO PRAÎSKÉ HISTORIE SE AKTIVNù
VYDÁVAJÍ âLENOVÉ KLUBU P¤ÁTEL ÎIÎKOVA,

zaloÏeného roku 1970. Jednoho z nich, pana Petra Kallistu, zaujala „zá-
hada“ spojená s kostelem sv. Prokopa stojícím na Sladkovského námûstí.
Postaven byl v letech 1899–1903 a zajímav˘ na nûm je kfiíÏ na jeho vûÏi.
Zatímco obvykle mívají svatostánky tyto kfiíÏe orientované v˘chodo-zá-
padním smûrem, tento – navzdory tomu, Ïe hlavní oltáfi se jako obvykle
nachází na v˘chodní stranû kostela – se „dívá nûkam smûrem na jiho-v˘-
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chodo-v˘chod“. Zpoãátku pan Kallista pfiedpokládal, Ïe pfii generální opra-
vû uskuteãnûné na pfielomu 80. a 90. let minulého století nasadili kfiíÏ ne-
správnû fiemeslníci, ale byl uji‰tûn, Ïe „je usazen˘ pfiesnû tak, jak ho umístili
stavitelé kostela“. Pfiitom ho pr˘ nelze pootoãit, protoÏe „je zakovan˘ do oce-
lové kotevní konstrukce, nasazené na krovu vûÏe“. Pan Kallista nakonec do-
‰el pfii pohledu do map k závûru, Ïe kfiíÏ „je nasmûrovan˘ pfiesnû na mûs-
to Sázavu, resp. na âerné Budy*, kde sv. Prokop** pÛsobil jako poustevník“.
(Navzdory tomu se traduje, Ïe poustevniãil v Prokopském údolí.) 

* âerné Budy byla osada na pravém bfiehu fieky Sázavy, která se stala
souãástí mûsta Sázava. Nachází se zde Sázavsk˘ klá‰ter s kostelem sv. Pro-
kopa.

** Ke svatému Prokopovi si pfiidejme alespoÀ jednu úsmûvnou praÏskou
legendu. KdyÏ pr˘ jednoho dne usnul na kamenné lavici vedle masn˘ch
krámÛ na Malostranském námûstí, vytrvale ho obtûÏovaly mouchy. Jist˘
„chasník fieznick˘“ je v‰ak bûhem jeho spánku obûtavû odhánûl a „od té
doby mocí tohoto svatého se stalo, Ïe mouchy na tyto krámy nelítaly“.

* * *

âlenka Klubu pfiátel ÎiÏkova paní MVDr. Bronislava Svejkovská shro-
máÏdila podrobná a peãlivû provûfiená fakta o ÏiÏkovské tragédii rodiny
Augustina Zimmermanna (1818–1861), která byla ve své dobû stfiedem
zájmu vefiejnosti. ·lo o to, Ïe tento obchodník s moukou bydlící postupnû
na nûkolika místech Josefova dostal údajnû v˘povûì (ov‰em nikoliv soud-
ní) z bytu v tehdej‰í Cikánské ulici ãp. 182 (pfiibliÏnû v místû dn. ulice
Eli‰ky Krásnohorské), a proto „zbavil Ïivota“ své ãtyfii dûti, které mûl
s manÏelkou Franti‰kou (1820–1871). V nedûli 27. fiíjna 1861 vzal na pro-
cházku za hradby na okraj dn. ÎiÏkova sedmiletého Augustina, pûtiletého
Václava, o rok mlad‰í Mariu a roãního Antonína a podfiezal jim i sobû
Ïíly. O den pozdûji na‰la jejich tûla manÏelka hlídaãe Ïeleznice „v prohlu-
binû u zdi b˘valé Hrabovy zahrady* za altánem** na vrchu ÎiÏkov“.
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* Hrabova zahrada vznikla kolem restaurace, kterou zfiídil roku 1850 v b˘-
valé usedlosti Josef Hraba. Budova b˘valé restaurace dodnes stojí v Troc-
novské ulici ãp. 1/2.

** Jde o vyhlídkov˘ altán, kter˘ stojí prokazatelnû od roku 1791 na zá-
padní stranû Vítkova; vidût ho mÛÏeme napfiíklad ze severní ãásti ·tefáni-
kova mostu. V minulosti se pr˘ altánu fiíkalo VûÏ, ÎiÏkovská vûÏ, kapliãka
na Vítkovû ãi b˘valá kaple. 

Nedaleko leÏely dvû lahve od vína, takÏe se spekulovalo, Ïe jím pfied
vraÏdou unavené dûti omámil, ale pfiesn˘ prÛbûh ãinu se nepodafiilo zjis-
tit. Dûti byly pohfibeny odpoledne 1. listopadu „za úãasti mnoha tisíc osob“ na
Ol‰anském hfibitovû (III-9-36) a Ferdinand V. Dobrotiv˘ (1835–1848),
trávící v Praze svÛj „dÛchod“, vûnoval „znaãnou sumu na vystrojení pûkného
pohfibu“. (Ferdinand V. dostal k dispozici dÛm v ulici Na Pofiíãí ãp. 1040/10,
prostory v Toskánském paláci ãp. 182/5 na Hradãanském námûstí a kapli
sv. KfiíÏe na II. nádvofií areálu PraÏského hradu.)

Pokud by nûkdo z vás mûl dal‰í informace o „záhadû“ spojené s kfiíÏem
na kostele sv. Prokopa, nebo zjistil, kam byl 31. fiíjna 1861 uloÏen otec
a vrah dûtí Augustin Zimmermann, ãi kde byla 9. 9. 1871 pohfibena jejich
matka, napi‰te prosím na adresu klubu KPZ@volny. cz, nebo na moji
e-mailovou adresu uvedenou v úvodu knihy.

24. DNE 27. âERVNA 1950 V 5.35 BYLA OBù·ENA
JUDr. MILADA HORÁKOVÁ (1901–1950)

na dvofie pankrácké vûznice jako poslední ze ãtyfi odsouzen˘ch, ktefií
mûli toho dne zemfiít na základû vykonstruovaného procesu, zahájené-
ho 31. kvûtna 1950. Podle nejnovûj‰ích v˘zkumÛ umírala asi ãtvrt ho-
diny.

Narodila se na Vinohradech, s manÏelem bydlela od roku 1935 ve smí-
chovské Zapovû ãp. 376/3, po absolvování právnické fakulty se vûnovala
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zejména Ïenské otázce, po Mnichovu pomáhala lidem odsunut˘m z po-
hraniãí a za okupace se aktivnû zapojila od odboje. Zatãena byla spolu
s manÏelem 2. srpna 1940, dva roky byla drÏena na Pankráci a v soudní
budovû na Karlovû námûstí, za stanného práva byla pfievezena do Terezí-
na a pfii soudu konaném v DráÏìanech v fiíjnu roku 1944 se sama nûmec-
ky hájila. PÛvodnû navrÏen˘ trest smrti jí byl tehdy sníÏen na 8 let a ona
si ho odpykávala do dubna 1945 v Ïenské vûznici nedaleko Mnichova.

Po osvobození pokraãovala ve své vefiejné práci, ale postupnû se zaãala
orientovat prozápadnû, neboÈ nesouhlasila se zásahy SSSR do ãeskoslo-
vensk˘ch záleÏitostí (sestavování vlády, zákaz pfiijmout MarshallÛv plán,
odtrÏení Zakarpatské Ukrajiny apod.). Dne 10. bfiezna 1948 (v den smrti
Jana Masaryka) se vzdala svého mandátu poslance Národního shromáÏ-
dûní, kam byla zvolena roku 1946, a zatãena byla 27. záfií 1949 na svém
pracovi‰ti, ‰kolském úfiadû hl. m. Prahy.

JUDr. Milada Horáková, nad níÏ rozsudek zru‰ilo prezidium Nejvy‰‰í-
ho soudu roku 1968, byla plnû rehabilitována roku 1990; tehdy také ro-
dina dostala od ministrynû spravedlnosti Dagmar Bure‰ové její dopisy
z vûzení.

Od roku 1990 nese její jméno ulice v Praze 7, od roku 2000 pfiipomíná
ji a dal‰í obûti totalitních reÏimÛ kenotaf s bustou na Vy‰ehradském hfibi-
tovû (6-1a; viz foto v pfiíloze), v roce 2002 byla na budovû úfiadu Mûstské
ãásti Prahy 7 odhalena v „její“ ulici ãp. 691/2 pamûtní deska a plaketa
s portrétem, v budovû radnice na Mariánském námûstí je po pravé stranû
schodi‰tû její plaketa s textem: „ZaslouÏila se o hlavní mûsto Prahu“, a dne
28. fiíjna 2009 jí byl odhalen pomník na pankráckém námûstí HrdinÛ ne-
daleko budovy, kde byla odsouzena.

Od 10. fiíjna 2010 stojí ve smíchovské ulici Na Doubkové ãp. 2040/8
nov˘ pomník M. Horákové pfied kostelem âeskobratrské církve evan-
gelické, do jejíhoÏ místního sboru vstoupila spoleãnû s manÏelem pfied
75 lety; Olbram Zoubek, autor tohoto pomníku, se zfiekl honoráfie.
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25. ZALOÎENÍ DN. NÁRODNÍHO MUZEA
PARADOXNù URYCHLILA ROKU 1816 NEÚRODA,

jejíÏ následky mûla nákupem obilí za zapÛjãené peníze zmírnit soukromá,
kvÛli tomu zaloÏená spoleãnost. JelikoÏ léto roku 1817 pfiineslo naopak
pfiekvapivû velkou úrodu, jiÏ „v záfií mohla se splatiti polovice uãinûné pÛjã-
ky“. Mnozí pfiispûvatelé se v‰ak sv˘ch penûz zfiekli, a proto kdosi pfii‰el
s my‰lenkou vyuÏít je na „nûjak˘ vlasteneck˘ úãel“, jímÏ se stalo nové zem-
ské muzeum*.

* To se zpoãátku jmenovalo Vaterländisches Museum des Königreiches
Böhmen (Vlastenské ãi Vlastenecké muzeum královstí âeského), od roku
1848 se mu fiíkalo âeské muzeum, roku 1854 bylo pfiejmenováno na Mu-
zeum království âeského a od roku 1919 nese (s v˘jimkou okupaãního pfie-
jmenování Landesmuseum) souãasn˘ název. Jeho prvním majitelem byla
soukromá Spoleãnost Vlastenského (Vlasteneckého) muzea v âechách,
kterou roku 1834 vystfiídaly Zemû ãeské a od roku 1949 je vlastní stát. 

Návrh na jeho zaloÏení, kter˘ padl 15. dubna roku 1818 na slavnostní
schÛzi pfiedních zástupcÛ ãeské ‰lechty, byl pfiijat s neãekan˘m ohlasem.
Díky nûmu se zaãaly jiÏ v ãervenci téhoÏ roku scházet nejen dal‰í peníze
(napfi. knûÏna Katefiina ZaháÀská poukázala 7 500 zlat˘ch), ale také první
exponáty, mezi nimiÏ byla mj. knihovna a velká mineralogická sbírka nej-
vy‰‰ího praÏského purkrabí Franti‰ka Antonína hrabûte z Kolowrat a Lib-
‰tejna (1778–1861). Men‰í pfiedmûty byly uloÏeny v pronajatém refektá-
fii minoritského klá‰tera pfii kostele sv. Jakuba v Malé ·tupartské,
pronajatém na rok 1. ãervence 1818, zatímco pfiedmûty vût‰í si museli je-
jich dárci ponechat prozatím doma. Po roce se sbírky stûhovaly zãásti do
bytu profesora Steinmanna v Husovû ulici ãp. 240/5 a zãásti na Malo-
stranské námûstí do domu ãp. 259/12 Franti‰ka hrabûte Hartiga, kter˘ tu
mûl svoji zoologickou sbírku.

Roku 1821 (podle Ottova slovníku jiÏ na podzim 1819) se zaãaly expo-
náty stûhovat do pronajatého pfiízemí a dvanácti místností prvního pat-
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ra ·ternberského paláce na Hradãanském námûstí ãp. 57/15 (zakoupe-
ného roku 1811 Spoleãností vlasteneck˘ch pfiátel umûní pro obrazovou
galerii, umístûnou ve vy‰‰ích podlaÏích). Prostory byly muzeu pfiedány po
skonãení stavebních úprav 27. listopadu 1821 a první náv‰tûvníci sem
mohli pfiijít v sobotu 1. kvûtna roku 1824. Otevfieno b˘valo kaÏdou stfiedu,
a to v létû i odpoledne, zatímco v zimû pouze dopoledne; v˘jimku tvofiili
badatelé a v˘znamní hosté provázení zamûstnanci muzea. KaÏdou vstu-
penku musel podepsat prezident nebo jednatel muzejní spoleãnosti.

V pfiízemí paláce byly k vidûní nerosty (vã. kamenného uhlí) a v patfie
se nacházela v‰ehochuÈ – sbírka semen, dfiev a hmyzu, mince, herbáfie, hu-
sitské cepy, tureck˘ turban, pfiemyslovská otka, Ïelezná sekyrka vykopaná
roku 1836 u Stadic, kompaktátní desky z roku 1437, paleontologické sbír-
ky (které pfii náv‰tûvû Prahy pochválil A. von Humboldt) apod. BohuÏel
pfiízemní sál (b˘valá konírna), obrácen˘ okny na sever do Jeleního pfiíko-
pu, trpûl nejen nedostatkem svûtla, ale byl i chladn˘ a vlhk˘, takÏe se tu
dafiilo dfievokazn˘m houbám. (Dodnes zde mÛÏeme vidût fresky – na levé
stranû ·ternberkÛ a na pravé stranû HabsburkÛ, na níÏ jsou ãitelná jména
nûkter˘ch jejich oblíben˘ch koní.) Navíc kvÛli odlehlosti paláce vnikli
roku 1825 lupiãi do muzejní knihovny (jejíÏ pfiedpisy zakazovaly lezení „po
Ïebfiících a samovolné vytahování knih“ a „s sebou bráti“ psí mazlíãky). Dru-
h˘ den byly po pfiilehlé zahradû rozházeny „bezcenné“ knihy, takÏe mu-
zeum se rozhodlo „doplnit stav zamûstnancÛ hlídacím psem“.

Dne 23. srpna 1833 nav‰tívila hradãanské muzeum císafiovna, ãtvrtá
manÏelka Franti‰ka I. Karolina Augusta (1792–1873) s nevlastní dcerou
princeznou Marií. V‰ichni zamûstnanci pfii‰li vzácné hosty pfiivítat a ve
v˘stavních sálech se snaÏili vysvûtlit „o pfiekot úãel a hodnotu exponátÛ“,
ov‰em zviditelnil se pfiedev‰ím – jak pr˘ bylo jeho zvykem – Václav Han-
ka (1791–1861). Pfii louãení totiÏ tento první profesionální muzejník, zná-
m˘ po Praze svou typicky cupitavou chÛzí a zájmem o numismatiku, da-
roval císafiovnû dvû ãeské knihy, za coÏ se mu odmûnila ãesky pronesen˘mi
slovy „Dûkuji srdeãnû“.

PraÏané v‰ak do hradãanského muzea chodili sporadicky, neboÈ z cen-
tra to sem mûli pû‰ky daleko, a navíc museli na závûr pfiekonat témûfi ‰e-
desátimetrov˘ v˘‰kov˘ rozdíl mezi Malostransk˘m a Hradãansk˘m ná-
mûstím. (Najmout si fiakr ãi droÏku nebylo levnou záleÏitostí, a navíc
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povozy jezdící na Hradãanské námûstí mûly kvÛli nároãnému terénu pev-
nû stanovené pfiíplatky.)

ProtoÏe bylo jasné, Ïe ·ternbersk˘ palác není právû ‰Èastn˘m fie‰ením, na-
vrhl roku 1840 historiograf Království ãeského Franti‰ek Palack˘, aby byla
pro muzeum postavena nová budova, která by byla souãástí centra vûdy
a kultury zvaného Francisceum (na poãest ãeského krále Franti‰ka I.) a stá-
la by na Smetanovû nábfieÏí. Kromû muzea s panteonem a s portréty vel-
k˘ch postav ãeské historie zde mûla b˘t i v˘tvarná akademie, konzervatofi
apod., ale z návrhu zÛstala pouze známá jezdecká socha zmínûného císafie.

* * *

Na‰tûstí ãe‰tí stavové zakoupili 30. prosince roku 1845 budovu (vyuÏí-
vanou od poãátku 19. století jako ãinÏovní dÛm) prakticky v centru mûs-
ta. ·lo o b˘val˘ Nostick˘ palác v ulici Na Pfiíkopû ãp. 858/20, kter˘ daro-
vali muzeu 10. ledna následujícího roku a k nûmuÏ pfiidali 25 000 zlat˘ch
na pfiestavbu (jeÏ v‰ak pfii‰la na 52 947 zl. a 34 kr.). Poté co byli nájemní-
ci vystûhováni, dostal palác zv˘‰ené druhé patro, zesílené stropy, novou
stfiechu apod. a v záfií roku 1847 mohlo zaãít stûhování.

Václav Hanka zde mûl (stejnû jako ve ·ternberském paláci) pfiidûlen˘
sluÏební byt, ov‰em stûÏoval si, Ïe pfiízemní místnosti s okny do ulice Na
Pfiíkopû jsou tmavé „jako Ïaláfi“, manÏelka se mu zde pr˘ upláãe a Ïádal,
aby se mohl usadit v krámku* vpravo od portálu. Neuspûl v‰ak a Ïil tu aÏ
do své smrti**.

* Krámek dostalo k dispozici roku 1848 zaloÏené nejstar‰í a nejvût‰í ãeské
¤ivnáãovo knihkupectví. Jeden z jeho majitelÛ, Antonín ¤ivnáã, patfiil
k prvním ãesk˘m nakladatelÛm vydávajícím hodnotné knihy, mj. roku
1882 „¤ivnáãÛv prÛvodce po království ãeském“, rok nato „¤ivnáãÛv prÛ-
vodce po ·umavû“ a roku 1885 „¤ivnáãÛv prÛvodce po Praze a okolí“. Na-
kladatelství tu zÛstalo spoleãnû s obchodem Jana Neffa v pfiízemí i poté,
co byl Nostick˘ palác roku 1893 zbofien a nahrazen v letech 1894–1896 bu-
dovou Zemské banky království âeského, aã to pr˘ bylo „proti bankovním
zvyklostem“. 

50

Stanis lava Jarol ímková CO V PRÒVODCÍCH O PRAZE NEB¯VÁ 2

Co v prÛvodcích o Praze 2  26.3.2012  9.34  Stránka 50



** KdyÏ Václav Hanka, oslavovan˘ tehdy jako nálezce Rukopisu Králové-
dvorského a Zelenohorského, v lednu roku 1861 zemfiel, byly jeho ostatky
„za mrazivého, ale sluneãného… odpoledne“ z budovy muzea na Vy‰e-
hrad za svitu „ster˘ch pochodní, jeÏ, jak tehdá zvykem bylo, neseny stu-
dujícími“. Ulice Na Pfiíkopû pr˘ sotva staãila „davÛm kolem se tísnícím“.
Na Vy‰ehradském hfibitovû byl V. Hanka uloÏen do hrobu 6b-27.

V ãervnu roku 1848 byli do Nostického paláce uloÏeni zranûní ze stfie-
tÛ s Windischgrätzov˘mi vojáky, ktefií muzeum povaÏovali za symbol „ães-
kého národního hnutí onoho jara“, a proto rozstfiíleli v‰echna okna a po‰ko-
dili stropy. Nakonec vnikli oknem Hankova bytu dovnitfi a zabavili tfii
stfiedovûké hákovnice a dvû staroÏitné hlavnû pistolí bez paÏeb.

První náv‰tûvníci si mohli muzejní exponáty prohlédnout teprve
v úter˘ 2. ãervence 1850. Otevfieno* bylo od 9 do 13 hodin, a to pouze
od 1. kvûtna do 31. fiíjna. DÛvodem omezené otevírací doby byl fakt, Ïe v sá-
lech bylo v rámci protipoÏární** prevence zakázáno nejen svítit, ale i topit.

* V úter˘ a pátek byl vstup zdarma a v ostatní dny prodával „domovník
vstupenky vÏdy pro 4 osoby platné po 1 zl.“. (Jen pro pfiedstavu: v té dobû
stála 1 zlat˘ husa, 1 kg medu ãi jedna ko‰ile. Za 25 krejcarÛ, coÏ byla ãást-
ka pfiipadající na jednoho náv‰tûvníka, byl k dostání pecen chleba, nebo
1 kg hovûzího masa. Nádeník si dennû vydûlal 50 krejcarÛ.)

** V té dobû se svítilo svíãkami ãi novû zavádûn˘mi plynov˘mi lampami
(elektrické obloukovky se dostaly v Praze ke slovu o dobr˘ch tfiicet let po-
zdûji) a topilo se dfiívím ãi dfievûn˘m uhlím (uhlí kamenné se zaãalo po-
uÏívat v 60. letech 19. století). Navíc pokud by v muzeu vypukl poÏár, zni-
ãil by nejen palác s exponáty, ale rychle by se ‰ífiil do okolí, neboÈ
v sousedních domech byly sklady síry, uhlí, lihu, fosforu a v Nekázance,
která byla tehdy je‰tû uÏ‰í neÏ dnes, stála Heineho továrna na d˘mky s tr-
vale koufiícím komínem. 
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Na exponáty, které byly stále je‰tû nedostateãnû utfiídûné, vzpomínal
pfiítel Jana Nerudy, novináfi Ladislav Quis (1846–1913) takto: „Sbírky ar-
cheologické umístûny byly ve dvou nepfiíli‰ velk˘ch pokojích a nebyly uspofiádá-
ny systematicky; byly tu promíseny pfiedmûty prehistorické i historické, etnogra-
fické (a to z nejrÛznûj‰ích národÛ starovûku i doby novûj‰í, starého i nového
svûta, napfi. vedle popelnic egyptsk˘ sarkofág i daguerrotyp Ïeny z kteréhos in-
diánského kmene); ba nalézaly se tu i pfiedmûty prÛmyslu (jako napfi. velik˘ ka-
leidoskop) i prÛmyslu umûleckého, velk˘ model chrámu a vedle toho je‰tû rÛzná
kurióza (tak napfi. malá dûtská ruãnice císafie Josefa II.). Mne ov‰em nejvíc vá-
bily zbranû táborÛ, palcáty, sudlice i ohromné pavézy, meã kata Mydláfie.“ 

Také zde se muzejní bibliotekáfi V. Hanka minimálnû jednou vûnoval
korunovanému hostu. KdyÏ roku 1854 nav‰tívil muzeum Franti‰ek Josef
I., Hanka mu ukázal lístek, kter˘ císafi jako ‰estilet˘ ho‰ík sestavil z „tiska-
cích literek“, aby dvûma urozen˘m dárcÛm podûkoval za zaslané rostliny.

Ov‰em do idylky mûlo i toto sídlo muzea daleko.
KvÛli nedostatku místa napfi. Dr. Antonín Friã pracoval v „dífie“, jak se

fiíkalo jeho pracovnû o rozmûrech 3 krát 4 metry nacházející se v levém
kfiídle paláce. ProtoÏe na údrÏbu sbírek nebyly peníze, najímal si studenty,
ktefií v ãervnu vÏdy jeden t˘den za holbu piva a rohlík, jeÏ hradil ze své
kapsy, o‰etfiovali vycpané ptáky, v tÛních na Císafiské louce lovili Ïáby pro
hady urãené k vycpání apod. Zatímco vycpaniny v druhém patfie trpûly let-
ními vedry, v pfiízemí zase vládlo vlhko, které niãilo zejména listiny, a ne-
bezpeãní byli i hmyzí ‰kÛdci, které nikdo nehubil. Uklízeãku dostalo mu-
zeum teprve roku 1861; do té doby se o v‰e staral coby domovník
vyslouÏil˘ dragoun Franti‰ek Wildner, jeho manÏelka a sluÏebná Pepiãka.

Strádali i zamûstnanci, ktefií (V. B. Nebesk˘, F. L. âelakovsk˘ apod.)
prosili muzejní v˘bor o zakoupení houní, protoÏe v chladn˘ch obdobích
roku „velice zimou od nohou trpûjí“. Kromû toho palác chátral: stfie‰ní trá-
my hnily, stropy se proh˘baly, takÏe musely b˘t roku 1877 podepfieny, a na
zdech se dokonce objevily trhliny, i kdyÏ zdivo bylo zesilováno. DÛvodem
byl mj. fakt, Ïe poãet i váha exponátÛ rostly.

JelikoÏ pfiib˘valy zejména minerály, horniny a zkamenûliny, které pfiiná-
‰eli studenti nebo je muzeum dostávalo darem ãi byly pfiikupovány, zaloÏil
Antonín Friã roku 1875 dnes jiÏ témûfi neznámé Museum geologicum.
Nacházelo se za Nostick˘m palácem v zanedbané zahradû s topoly a bezy
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a tvofiil je velk˘ dfievûn˘ pavilon, kter˘ Friã získal od dûdice barona Franti‰-
ka Ringhoffera a nechal ho vztyãit na kamenné podezdívce o plo‰e 180 m2.
„V ladn˘ celek sestaven tu pfiebohat˘ materiál paleontologie ãeské v 32 skfiíních“,
ov‰em pavilon (kter˘ mûl roku 1873 reprezentovat zmínûnou smíchovskou
firmu na Svûtové v˘stavû ve Vídni pouze nûkolik mûsícÛ) byl po desetile-
tém „muzejním“ vyuÏívání proÏrán ãervotoãem a stfiechu, jíÏ pfii de‰tích
zatékalo, musel mít pfiivázanou provazy, aby ji neodnesl vítr.

Pfietrvávala i hrozba poÏáru (strach z nûj vzrostl zejména po tragickém
konci budovy Národního divadla v roce 1881), takÏe muzeum sjednalo po-
ji‰tûní sbírek odhadnut˘ch asi na milion zlat˘ch, na dvofie nechalo zfiídit
poÏární hydrant a pro nejvzácnûj‰í exponáty zakoupilo ohnivzdornou po-
kladnu firmy Wertheim. Bylo v‰ak jasné, Ïe jde o provizorní a nedostateã-
ná opatfiení.

* * *
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1 – Jakubská
2 – Husova ãp. 240/5
3 – Malostranské námûstí ãp. 259/12
4 - Hradãanské námûstí ãp. 57/15
5 – Na Pfiíkopû ãp. 858/20
6 – Václavské námûstí ãp. 1700/68
7 – Vinohradská ãp. 52/1
8 – Karmelitská ãp. 388/2 – âeské muzeum hudby
9 – Betlémské námûstí ãp. 269/1 – Náprstkovo muzeum asijsk˘ch, africk˘ch

a americk˘ch kultur
10 – Kinského zahrada 98 – Musaion – Národopisná expozice
11 – V˘stavi‰tû ãp. 422 – Lapidárium
12 – Ke Karlovu ãp. 462/20 – Muzeum Antonína Dvofiáka
13 – Novotného lávka ãp. 201/1 – Muzeum Bedfiicha Smetany
14 – U Památníku 1900 – Národní památník na Vítkovû
15 – Palackého ãp. 719/7 – Památník Fr. Palackého a Fr. L. Riegra
16 – Kaprova ãp. 45/10 – Památník Jaroslava JeÏka
V‰echny tyto adresy se vztahují k historii ãi pfiítomnosti Národního muzea.
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¤e‰ením odpovídajícím v˘znamu muzea se mûla stát nová budova, o níÏ
se jednalo jiÏ od 60. let 19. století a na jejíÏ stavbu roku 1866 daroval
10 000 zlat˘ch císafi Franti‰ek Josef I. PÛvodnû mûla vyrÛst na plo‰e 1 200 m2

v severní ãásti Karlova námûstí poblíÏ Novomûstské radnice, ale nakonec
zvítûzil pozemek o rozloze 13 598 m2 v horní ãásti Václavského námûstí,
vznikl˘ zbofiením mûstsk˘ch hradeb a KoÀské brány. Mûstská rada ho daro-
vala muzeu roku 1876 zfiejmû pfiedev‰ím díky pfiímluvû F. L. Riegra, a i kdyÏ
tu „rozbíjely svÛj stan v‰elijaké podniky koãovné, zvûfiince a boudy s kuriositami“,
rostla na nûm tráva a vládlo bláto s hromadami odpadkÛ, mûl jednu velkou
pfiednost. SplÀoval totiÏ poÏadavek zemského snûmu, kter˘ stavbu financo-
val a kter˘ si pfiál, aby místo pro muzeum „od stfiedu mûsta nebylo pfiíli‰ vzdá-
lené, av‰ak pfiece tiché a klidné, ze v‰ech stran svobodné a pfiístupné“ a jeho „ãis-
tota a klidnost proudem Ïivota v‰edního pfiíli‰ ru‰ena b˘ti nemá“.

Muzejní budova, pro kterou bylo stavební povolení vydáno roku 1885,
zabrala se sv˘m pÛdorysem 104 krát 75 metrÛ plochu asi 2,5krát men‰í neÏ
rozlehlé Klementinum a asi 9,5krát men‰í neÏ areál celého PraÏského hra-
du. VyrÛstala do krásy a mohutnosti v letech 1885 aÏ 1891, stûhování za-
hájili netrpûliví zamûstnanci jiÏ na jafie roku 1890 a oficiální otevfiení mu-
zea se odehrálo 15. ãervence 1893, kdy vrátn˘ pfievzal více neÏ 500 klíãÛ.

Muzeum ãp. 1700/68 bylo otevfieno dennû, z toho dvakrát t˘dnû zdar-
ma, ale i zde omezovala zimní provoz nemoÏnost osvûtlovat v˘stavní
sály. Plynové svûtlo bylo zavedeno jen v pracovnách, na chodbách a scho-
di‰ti, a svûtlo elektrické mohl Franti‰ek KfiiÏík zavést pouze v Panteonu.
Topilo se „pecemi“ umístûn˘mi ve sklepû, odkud se teplo rozvádûlo kanály
v podlahách a stûnách do místností a fale‰n˘ch krbÛ v Panteonu; celou bu-
dovou se v‰ak ‰ífiil nepfiíjemn˘ zápach. Ústfiední topení a elektrick˘ rozvod,
díky nûmuÏ se zaãalo svítit i v sálech, dostala budova teprve roku 1923*.

* Tehdy muzeum vlastnilo jiÏ ãtvrt˘m rokem unikátní exponát. Byla jím
honosná kazeta o rozmûrech 53 krát 32,5 cm a v˘‰ce 14 cm, kterou nechal
vyrobit v PafiíÏi pro svoji druhou manÏelku Marii Louisu roku 1806 Napo-
leon ze vzácného dfieva. Obsahovala psací potfieby od kalamáfie a svícnÛ
aÏ po tûÏítko se lvem, mûla tajnou pfiihrádku na dopisy, její odklopné víko
slouÏilo jako psací deska, a dokonale zamaskovan˘ zámek se objevil tepr-
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ve po stisknutí malého kovového tlaãítka umístûného v ozdobném orna-
mentu. Kazeta, kterou Marie Louisa darovala svému otci císafii Franti‰ku I.,
pak putovala po nûkolika ‰lechtick˘ch rodinách a roku 1919 ji Anna Lützo-
wová darovala dn. Národnímu muzeu, které ji uloÏilo do trezoru. 

Velk˘m problémem muzea bylo nejen „zamofiení sazemi … z komínÛ pi-
vovarÛ, palíren a pekáren na Václavském námûstí“, k nimÏ se pfiidávaly par-
ní lokomotivy z nedalekého dn. Hlavního nádraÏí, ale také znovu hrozící
nedostatek místa. Profesor Jan Koula, tehdej‰í fieditel historicko-archeolo-
gického oddûlení, sice vypracoval na pfielomu roku 1912 a 1913 projekt na
pfiístavbu umístûnou v âelakovského sadech, ale ten se z finanãních dÛ-
vodÛ neuskuteãnil. Podobnû skonãily i dal‰í návrhy vã. uvaÏované budovy
v Tróji, jeÏ mûla stát poblíÏ tamní botanické a zoologické zahrady, a kvÛ-
li blíÏící se 2. svûtové válce nepfiinesla fie‰ení ani architektonická soutûÏ vy-
psaná na dal‰í muzejní budovu roku 1937.

Dne 15. bfiezna roku 1939 se v budovû Národního muzea usadilo –
kromû prozatímního vojenského soudu – ‰est set nûmeck˘ch vojákÛ,
ktefií si nanosili slámu do v˘stavních sálÛ, a den nato byly z oken vyvû-
‰eny vlajky s hákov˘m kfiíÏem nahrazující vlajky ãeskoslovenské. Ty mûly
b˘t spáleny, ale zamûstnanci je rozpárali a schovali do skladu kobercÛ.
Muzeum bylo pfiejmenováno na Zemské muzeum – Landesmuseum,
z Panteonu bylo odvezeno 10 bronzov˘ch soch do skladu barevn˘ch
kovÛ Na Maninách (kde na‰tûstí pfieãkaly válku), od roku 1941 musely
b˘t popisky exponátÛ dvojjazyãné, roku 1943 zaãalo balení a odvoz cen-
nûj‰ích exponátÛ. Po náletu na Prahu 14. února 1945 bylo muzeum pro
vefiejnost uzavfieno.

Bûhem povstání na nû mífiily kulomety z Petschkova paláce v ulici Po-
litick˘ch vûzÀÛ ãp. 931/20, na rampû se usadili nûmeãtí kulometãíci
a v pondûlí podveãer 7. kvûtna 1945 pfied 18. hodinou zasáhla a poniãila
stfiední trakt s pracovnami a zoologick˘mi sbírkami nûmecká bomba (dru-
há zniãila dÛm stojící v místû, kde byl pozdûji postaven DÛm potravin).

Po osvobození byl nedostatek místa zãásti vyfie‰en v˘stavbou pod-
stfie‰ních depozitáfiÛ kolem obou dvorÛ zahájenou roku 1948 a o dva
roky pozdûji vznikl projekt na novou budovu pro pfiírodovûdné oddûlení
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v místû, kde v‰ak byl pozdûji postaven Palác kultury. Komunistick˘ mi-
nistr kultury Zdenûk Nejedl˘ nechal z Panteonu odstranit sochy J. Lob-
kovice, J. Clam-Martinice, F. L. Riegra, T. G. Masaryka a E. Bene‰e
a bustu Josefa Pekafie.

V roce oslav 150. v˘roãí zaloÏení muzea, tedy roku 1968, po‰kodili jeho
fasádu a nûkteré depozitáfie vojáci „spfiátelen˘ch“ armád.

* * *

Od roku 2006 vlastní Národní muzeum novou budovu, stojící nedale-
ko, na Vinohradské ãp. 52/1, známou jako b˘valé Federální shromáÏdû-
ní, z níÏ do 1. ãervna 2009 vysílalo Rádio Svobodná Evropa.

Jejím základem se stalo sídlo PraÏské burzy penûÏní (jde o levou „kra-
bici“), která byla zprovoznûna 24. února 1938. ZÛstala zde v‰ak jen krát-
ce, jelikoÏ po okupaci si v ní Nûmci zfiídili vojenské skladi‰tû, od záfií 1943
tu mûla pomocné prostory duisburská opera, která zaãala z bezpeãnostních
dÛvodÛ vystupovat v nedalekém Nûmeckém divadle (dn. Státní opera),
a na konci války zde byl zfiízen lazaret, z nûjÏ byli vojáci pfieváÏeni na ne-
daleké dn. Masarykovo nádraÏí. Po osvobození byla PraÏská burza vytipo-
vána jako sídlo parlamentu, neboÈ Rudolfinum, jeho pfiedváleãná „stfiecha
nad hlavou“, bylo za války pfiestavûno na koncertní sál. Poprvé zde po-
slanci usedli do lavic roku 1945 s tím, Ïe pro nû bude postavena nová bu-
dova na Letné, ale nakonec padlo rozhodnutí, Ïe objekt na Vinohradské
bude v letech 1966 aÏ 1973 dostavûn. (Projekt zmínûné letenské budovy
najdete na s. 130 II. dílu knihy „Co v prÛvodcích neb˘vá“.) Byly proto
zbourány dva sousední ãinÏovní domy a na jejich místû vyrostla pfiístavba
i nadstavba zv. Vierendeelova konstrukce, nazvaná podle belgického inÏe-
n˘ra Arthura Vierendeela (jde o ono obrácené písmeno „L“). Poslanci tu
zasedali do roku 1992.

Po generální rekonstrukci pr˘ bude tato nová muzejní budova propoje-
na s nedaleko stojící historickou budovou podzemním tunelem.
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26. ·PATNù SE VYTÁPùL JINAK POHODLN¯
P¤ÍZEMNÍ BYT JIRÁSKOV¯CH 

v domû ãp. 1775 na rohu Resslovy ulice 1 a Jiráskova námûstí 4, protoÏe
byl nad sklepem; ov‰em paní Marii Jiráskové (do roku 1879 Podhajské;
1859–1927) vyhovoval, neboÈ trpûla srdeãní chorobou a tûÏko zdolávala
schody.

Do Prahy se manÏelé pfiistûhovali z Litomy‰le roku 1888 poté, co Alois
Jirásek (1851–1930) zvítûzil v konkurzu, byl 3. srpna pfiijat na praÏské
gymnázium v Îitné ulici ãp. 566/18 jako profesor dûjepisu a 23. srpna,
v den sv˘ch sedmatfiicát˘ch narozenin, obdrÏel – jak bychom dnes fiekli –
pracovní smlouvu. Na gymnáziu uãil jedenadvacet let, tedy do roku 1909.

S Prahou se v‰ak budoucí spisovatel seznámil jiÏ jako student Filozo-
fické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity, kdy v letech 1872 aÏ 1873
bydlel v Náprstkovû ulici v domû U Zlaté lodi ãp. 275/4. S rodinou se
nastûhoval nejprve na jedenáct let do Hálkovy ulice ãp. 1631/6, roku
1899 do Rumunské ãp. 1829/8, a v úvodu zmínûn˘ prostorn˘ byt si na-
‰li roku 1903.

Hronovsk˘ rodák se ‰edomodr˘ma oãima, kter˘ nosil br˘le* jiÏ od
studentsk˘ch let, se pÛvodnû chtûl stát malífiem, ale nakonec se dal na uãi-
telskou dráhu, aby mohl finanãnû podporovat svoje rodiãe.

* Roku 1879 onemocnûl úpornou oãní chorobou, jiÏ „si pfiivodil zbyteã-
n˘m sepisováním katalogu profesorské knihovny, které mu zlovolnû ulo-
Ïil“ fieditel mûstské litomy‰lské reálky, neboÈ nevidûl rád, Ïe se Jirásek vû-
noval literární tvorbû. Je‰tû koncem ãervence 1883 psal: „Já mám zrak
stále zanícen˘ a mohu jen málo pracovat. Veãer nic. Tak je to velk˘ kfiíÏ pro
mne.“ Podle souãasn˘ch odborníkÛ mohlo jít o „nûjak˘ chronick˘ oãní zá-
nût, jichÏ jistû v té dobû bylo mnoho nevyléãen˘ch“. ProtoÏe v‰ak v tako-
vém pfiípadû má pacient potíÏe celodennû, zatímco u Jiráska se stupÀova-
ly bûhem dne a nejhor‰í byly veãer, je pravdûpodobnûj‰í, Ïe potfieboval
pouze dobfie vykorigovat ãoãky br˘lí. Lze pfiedpokládat, Ïe Alois Jirásek
netrpûl Ïádnou závaÏnou oãní chorobou, protoÏe ta by za jedenapadesát
let, která od poãátku potíÏí uplynula do jeho smrti, vedla ke slepotû. 
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S manÏelkou mûl sedm dûtí. âtyfii – BoÏena, Marie (zemfiela jako ãtyfi-
letá), Ludmila a Miloslava – se narodily v Litomy‰li, a tfii – ZdeÀka a dvoj-
ãata Magda a Jaromír – pfii‰ly na svût v Praze. (Narození jediného syna ko-
mentoval Jirásek slovy: „i ten synek musel pfiijít v doprovodu dcerky“.)
Aãkoliv holãiãky mûly mezi jeho potomky pfievahu, odmítl podpofiit Eli‰-
ku Krásnohorskou, která se snaÏila prosadit zaloÏení prvního dívãí-
ho gymnázia (podrobnosti najdete v knize „Co v prÛvodcích o Praze ne-
b˘vá“ v pasáÏi „Stateãná Eli‰ka Krásnohorská, která rozzlobila Riegra
i Jiráska“). SvÛj postoj odÛvodnil slovy: „ Raãte pováÏiti tu spoustu latiny
a fieãtiny, fysiky, dûjepisu, matematiky (o jiném, pomûrnû snaz‰ím nemluvím),
a to v‰e by mûly dívky z mû‰Èanské ‰koly za ãtyfii roky, resp. za pût let pfiemoci!
Bojím se, Ïe by to bylo pfiíli‰né namáhání a nesnází mnoho.“

Pomûrnû siln˘ kufiák Alois Jirásek za svoji literární práci získal fiadu poct.
Pfii sv˘ch 50. narozeninách byl jiÏ znám˘m a oblíben˘m spisovatelem

a ãasopis Zlatá Praha mu vûnoval slavnostní ãíslo vydané 18. listopadu
roku 1902. Dne 28. fiíjna roku 1918 pfieãetl pfied pomníkem sv. Václava na
Václavském námûstí listinu vyhla‰ující státní samostatnost, byl zvolen do
Národního shromáÏdûní a v letech 1920–1925 se stal senátorem za pravi-
covou národnû demokratickou stranu. PfiestoÏe se pak stáhl do soukromí,
jeho sedmdesátiny* oslavoval v srpnu 1921 cel˘ národ v ãele s prezidentem
T. G. Masarykem, jeho osobním pfiítelem.

* âasopis âesk˘ svût mu jiÏ 7. ãervence vûnoval témûfi celé ãíslo: avizoval
pod fotografií od F. J. Langhanse, Ïe „Alois Jirásek, nejvût‰í úctou i láskou
národa vûnãen˘ ãesk˘ spisovatel novodob˘, vchází pfií‰tí mûsíc do jubilea
sv˘ch sedmdesát˘ch narozenin“, a Karel Bene‰ mu vûnoval báseÀ konãící
slovy: „Buì ‰Èasten, veleben, doÏij se století, // bys národ spatfiil svÛj v síle
a moci. // Bys vidûl, jak z rodn˘ch âech odvane prokletí // stalet˘ch pokleskÛ,
staletí nectností // a jak den zvítûzí nad ãernou nocí!“ Na stránkách srpnové-
ho ãísla tohoto listu byl zachycen s dûtmi, s jedním vnouãátkem i s pfiáteli,
ãtenáfii si mohli prohlédnout jeho hronovskou vilu a zábûry z oslav uspofiá-
dan˘ch na jeho poãest 9. a 10. ãervence v Náchodû. Tehdy nechybûly ani ale-
gorické prÛvody, pfiipomínající jeho romány; vezeno tu bylo také jeho poprsí
od Jana ·tursy, které „v háji vavfiínÛ je vûnãeno skupinou geniÛ“. 
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KdyÏ se jako star˘ nemocn˘ pán procházel po Ra‰ínovû nábfieÏí, nachá-
zejícím se nedaleko jeho tehdej‰ího bytu, zfiejmû pokaÏdé vûnoval pohled
domÛm, v nichÏ zde postupnû bydlel jeho pfiítel Jaroslav Vrchlick˘ (v le-
tech 1887–1898 v ãp. 1672/76 a v letech 1898–1910 v ãp. 1897/72), jehoÏ
pfieÏil o dvacet let. Ovdovûl 1. dubna roku 1927 a zemfiel 12. bfiezna roku
1930. Rakev s jeho ostatky byla vystavena v Panteonu Národního muzea
a pfied sochou sv. Václava na Václavském námûstí byl vztyãen mohutn˘ ke-
notaf (tj. památník v podobû hrobu nacházející se na jiném místû, neÏ je
dotyãn˘ zemfiel˘ uloÏen). Jaroslav Kvapil ocenil Jiráskovo dílo dojemn˘m
proslovem, dne 17. bfiezna se uskuteãnila kremace a urna byla podle jeho
pfiání pfievezena do rodného Hronova, do hrobu, kde odpoãívala jeho vûr-
ná manÏelka. Oblíbeného spisovatele, jemuÏ lidé vzdávali cestou poctu,
pfiipomíná v Praze Jiráskovo námûstí, JiráskÛv most a Jiráskova vilová
ãtvrÈ, vybudovaná za první republiky v Braníku a Hodkoviãkách.

* * *

Nejstar‰í BoÏena (1880–1951), provdaná Jelínková, díky otci poznala
osobnû K. V. Raise, J. V. Sládka, J. Vrchlického, Z. Wintra, M. Al‰e,
J. V. Myslbeka apod. Absolvovala UmûleckoprÛmyslovou ‰kolu, po jejím ab-
solvování studovala v soukromé ‰kole Antonína Slavíãka a stala se malífikou.
Ludmila (1883–1973) byla uãitelkou, vyuãovala na dívãí obecné ‰kole v Bub-
nech, zÛstala svobodná, bydlela u rodiãÛ a pozdûji Ïila v Hronovû. Milosla-
va (1886–1971) se provdala za Otakara Pragera, spolumajitele firmy Marsa-
no-Prager v SenováÏné ulici (kter˘ zemfiel v koncentraãním tábofie), mûla
dceru Renátu a syna Jaromíra a s rodinou bydlela na Ra‰ínovû nábfieÏí. ZdeÀ-
ka (1889–1975) si vzala akademického malífie Josefa Tfií‰ku a Magdale-
na (1890–?), provdaná Duchoslavová, bydlela s rodinou ve stfie‰ovické Cuk-
rovarnické ulici a mûla syna Jana a dceru Magdalenu. Jaromír (1890–1933)
vystudoval gymnázium v Îitné ulici, kde uãil jeho otec, absolvoval práva, stal
se úfiedníkem Îivnostenské banky, oÏenil se s Annou âíchovou (1901–1942)
a mûl dûti Helenu a Václava, budoucího lékafie. Zemfiel po srdeãním záchva-
tu ve tfiiaãtyfiiceti letech, zatímco jeho manÏelka byla v dubnu 1942 zatãena
a odvezena do Petschkova paláce (o dûti se starala její maminka). VûzeÀsk˘
lékafi se ji pokusil zachránit pfied popravou pomocí injekce vyvolávající ho-
reãku, ale pfiesto zemfiela 23. ãervna na kobyliské stfielnici.
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27. NA PRAÎSK¯CH NÁDRAÎÍCH NABÍZELI SVÉ
SLUÎBY VE¤EJNÍ POSLUHOVÉ,

ktefií nosili zavazadla k „omnibusu neb jinému povozu pfied nádraÏím stojící-
mu“ v ãervené, ãísly oznaãené ãepici. ( Jeden takov˘to vefiejn˘ posluha do-
provázíval na kaÏdodenní procházky nemocného Jana Nerudu z jeho pfií-
zemního bytu ve Vladislavovû ulici.) Málo je známo, Ïe na nádraÏích
postávaly i Ïeny-nosiãky s oãíslovan˘mi nÛ‰emi.

28. CHEMICKOU LABORATO¤ SI Z¤ÍDIL
„LUâEBNÍK“ CHRISTOPH BERGNER (1721–1793)

ve svém domû U Bílého slona (U ChmelafiÛ) v Kozí ulici ãp. 921/3, neboÈ
hodlal mj. získat kámen mudrcÛ. KvÛli nûmu studoval ãerné kamenné uhlí,
a kdyÏ se doãetl, Ïe je lze pouÏívat jako topivo a Ïe je-li podpal „zaloÏen ta-
hem“, má vût‰í v˘hfievnost neÏ dfievo, rozhodl se to vyzkou‰et. „Uhelné“ po-
kusy provádûl ve vlastnoruãnû zhotoven˘ch tahov˘ch kamnech. První, vy-
robená roku 1766 z plechu a vymazaná hlínou, se neosvûdãila, protoÏe plech
se bûhem první zimy propálil, a proto na druhá pouÏil litinu a vymazal je Ïá-
ruvzdorn˘m ‰amotem. Navíc vyrábûl palivo ve tvaru koule, zv. peloty, které
pfiipravoval z uhelného mouru, vody a chemick˘ch pfiísad, jeÏ zvy‰ovaly je-
jich v˘hfievnost a zaji‰Èovaly, Ïe témûfi nekoufiila. ProtoÏe v‰ak lidem v sou-
sedství pfiipadalo jeho experimentování s „podivn˘m“ topidlem podezfielé
a vyvolávalo v nich obavy, byl do jeho bytu vyslán coby expert profesor pfií-
rodních vûd Jan Kfititel Boháã (1724–1768), kter˘ byl znám svou chvály-
hodnou snahou aplikovat vûdecké poznatky do praxe. Ihned rozpoznal
pfiednosti nového zpÛsobu vytápûní a nabídl Bergnerovi pomoc pfii jeho
prosazování i pfii v˘robû kamen a pelot, ale kdyÏ byl odmítnut, sepsal „msti-
v˘“ posudek, podle nûjÏ by kvÛli této novotû zaplavil praÏské ulice dusiv˘
a zdraví ohroÏující koufi z kamenného uhlí. Na základû toho musel Bergner,
oznaãovan˘ za prvního ãeského chemika z povolání, „smrdutou svou labora-
tofi“ zavfiít, kamna do tfií dnÛ zbourat a je‰tû zaplatit pokutu.

* * *
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Lépe dopadl se sv˘mi kamny pfiíslu‰ník starobylé praÏské kamnáfiské ro-
diny Václav Jan Sommerschuh (1825–1892), ãlen rady mûsta Prahy a fie-
ditel Paroplavební spoleãnosti. Nejprve zahájil na Mariánském námûstí,
v místû, kde dnes stojí Mûstská knihovna, v˘robu keramick˘ch obkladÛ
a keramické dlaÏby, ale roku 1848 vyuÏil zru‰ení rÛzn˘ch, zejména cechov-
ních pfiedpisÛ a pfie‰el na kamnáfiství. V souvislosti s tím zaãal propagovat
vyuÏívání uhlí coby moderního paliva v praÏsk˘ch palácích i mû‰Èan-
sk˘ch domácnostech. Pomûrnû brzy se do v˘roby tohoto artiklu pustili
i dal‰í podnikatelé, ale on nabízel nûco navíc: kamna na uhlí, která zdo-
bil jeho pfiítel, v˘tvarník Josef Navrátil (1798–1865). BohuÏel koncem
19. století padlo rozhodnutí zafiadit lokalitu, kde firma sídlila, do asanace,
a tak jeho syn Emil pfienesl roku 1897 prosperující továrnu do Rakovníka.

29. UNIKÁTNÍ P¤ÍRODNÍ DIVADLO V ·ÁRCE
ZALOÎILI ROKU 1913 

Jaroslav Kvapil (1868–1950; od roku 1900 reÏisér a dramaturg a od roku
1912 ‰éf ãinohry Národního divadla), Franti‰ek Adolf ·ubert (1849–1915;
v letech 1883–1900 první fieditel Národního divadla), podnikatel Antonín
Fencl (vlastnící pozemky v ·árce) a sólista opery Národního divadla Emil
Pollert (1877–1935). Vzniklo na svaÏitém pozemku patfiícím k âertovu
ml˘nu, kde mûla b˘t podle pÛvodních (úfiady zamítnut˘ch) návrhÛ nejpr-
ve ãeská obdoba Hollywoodu a pozdûji sportovní areál ãi zoologická za-
hrada. Bylo tu 10 000 míst k sezení a 8 000 míst k stání (zatímco Národ-
ní divadlo má v souãasnosti 986 míst k sezení; místa k stání byla zru‰ena),
hercÛm slouÏily ‰atny a podzemní skladi‰tû kulis a nechybûlo ani sociální
zafiízení pro diváky, sluÏebna pro hasiãe a policisty a lékafiská o‰etfiovna.
Obãerstvení zaji‰Èovaly mj. více neÏ dvû desítky hospÛdek lemujících ·á-
reck˘ potok.

První pfiedstavení se tu konalo 16. kvûtna roku 1913; zvolena byla
Smetanova „Prodaná nevûsta“ v provedení tehdej‰ích hvûzd Zlaté kapliã-
ky: Mafienku zpívala Ema Destinnová, Kecala Emil Pollert, Jeníka Ota-
kar Mafiák a Kru‰inu Emil Burian (otec E. F. Buriana). ProtoÏe tehdy ne-
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byla ·árka zarostlá tak jako dnes, bylo odtud vidût konû procházející se
po skále u Nebu‰ic. Pfiedstavení natoãil Max Urban, manÏel hereãky An-
duly Sedláãkové (viz zajímavost ã. 158), ale film se bohuÏel ztratil.

Divadlo v ·árce, které hrálo (s pfiestávkou v roce 1918) do roku 1922 (za
1. svûtové války uÏ bez úãasti Národního divadla), mûlo na programu na-
pfiíklad i âapkova „LoupeÏníka“, napsaného a upraveného údajnû pfiímo
pro zdej‰í „scénu“, znûla tu opereta tehdy oblíbeného skladatele Rudolfa
Piskáãka (1884–1940) „Osudn˘ manévr“, která byla na programu v dobû
mezi sarajevsk˘m atentátem a vyhlá‰ením 1. svûtové války, v roce 1922
mohli diváci zhlédnout v den v˘roãí upálení Jana Husa hru o pûti jedná-
ních „Jan Hus“ ruského básníka Alexandra Kotomkina v podání ruského
komorního divadla, i slavnou Pucciniho „Madame Butterfly“. Zachoval se
filmov˘ záznam hry A. ·uberta „Jan V˘rava“, ale vystupoval tu napfiíklad
i tehdy je‰tû pomûrnû neznám˘ Vlasta Burian (1891–1962), ãi naopak
slavn˘ houslista zv. Paganini redivivus (znovuzrozen˘ Paganini) Jan Ku-
belík (1880–1940; viz zajímavost ã. 44).
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