
Ve čtvrtek 19. 5. 2016 se turistická parta vydala do Litoměřic, aby se zde 

prošla po stopách Karla Hynka Máchy. Byl to celodenní výlet.   
Poblíž autobusového nádraží, býval za křižovatkou zájezdní hostinec 

Kocanda, do kterého Mácha chodil na jídlo, když měl peníze. Nalevo od 

křižovatky se nacházely sýpky, jejichž požár běžel Mácha z Radobýlu hasit. 
V Dlouhé ulici, kterou jsme procházeli z nádraží na náměstí, získal Mácha, který 
vystudoval práva, zaměstnání u advokáta Durase jako právní asistent. Bylo to 

17. září 1836, když Mácha přišel pěšky z Prahy do Litoměřic, se třemi 
dvacetníky v kapse. Měl tu zajištěnou práci a bydlení.  

 

   

Jiřina v Dlouhé ulici dodržuje pitný režim 

Na náměstí v muzeu jsme si koupili vstupenky a šli jsme se podívat, kde Mácha 
bydlel. Po cestě jsme míjeli Máchovo divadlo, jedno z nejstarších městských 
divadel v Čechách. Za ním je Máchova socha od Václava Blažka, zhotovená ke 
stému výročí Máchova úmrtí. Od sochy jsme sešli po Máchových schodech, 
které byly postaveny 50 let po Máchově smrti, a v Máchově ulici se nachází 
Dům Na Vikárce, ve kterém Mácha bydlel. Je to nejstarší funkční vinárna 
v Litoměřicích. 

            



Pod schody do Máchovy světničky jsme museli počkat, až vyjdou senioři 
z Prahy 6, kteří tam byli před námi.  

 

 

Ve světničce nebylo nic původního, všechno musel Máchův bratr Michal prodat, 
aby měla Lori z čeho žít. Průvodce nám říkal, že Michal zrovna přijel bratra 
navštívit, a když viděl otevřená okna, řekl si, že je Hynek doma, ale ten tam už 
ležel mrtvý( Hynek byl pseudonym, úředně byl Ignác). Bylo to 6. listopadu 

1936.  

 Jak Mácha vypadal, se dodnes přesně neví. Umělci tedy tvořili jeho  
portréty i sochy dle vlastní fantazie. Byl snad podobný bratrovi, jehož podobizna 
je součástí panelu na stěně světničky. Velmi pěkně Máchu nakreslil Jan Zrzavý.  



  

Mácha podle Jana Zrzavého 

 

Obraz sv. Jana Křtitele v kapli na Valdštýně 

 Tento obraz započatý v roce jeho smrti a dokončený rok po ní 
 je údajně jedinou věrnou podobou básníkovou.  

Ze světničky jsme pokračovali přes biskupství kolem hospice sv. Štěpána  
a Farního domova důchodců na hřbitov. Mácha zde byl po smrti pohřben u 
západní zdi, za kterou se vypíná hora Radobýl. Pohřeb se konal 8. listopadu 

1836 ve tři hodiny odpoledne za přítomnosti Máchova bratra Michala. Na ten 

den byla naplánovaná svatba básníka s jeho Lori (Eleonorou Šomkovou). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/8._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1836


Máchův hrob zůstal poté deset let zanedbán, byl neoznačený a pustý. V dubnu 

1846 zde byl, především zásluhou Karla Havlíčka Borovského, postaven 

náhrobek z dílny pražského sochaře Františka Linna z Řetězové ulice. V roce 

1861 k němu přibyl novogotický kenotaf (symbolický náhrobek; druh 
památníku). 

Když po Mnichovu hrozilo zabrání českého pohraničí, jehož součástí byly 
i Litoměřice, byly 1. října 1938 - z iniciativy tehdejšího guvernéra Národní 
banky Československé Karla Engliše - Máchovy tělesné ostatky exhumovány 
a převezeny do Prahy. Současně byl přemístěn do Prahy i náhrobek od Františka 

Linna. Druhý Máchův pohřeb 7. května 1939 na vyšehradském hřbitově se stal 
národní manifestací proti nacismu. 

 

Hrob na Vyšehradě a novogotický kenotaf v Litoměřicích 

                    



Ze hřbitova jsme se vydali na vrch Radobýl, na který Mácha chodil velmi rád.  
V neděli 23. října si všiml z Radobýlu, kde upravoval svou poslední báseň 
„Cesta z Čech“, požáru dole ve městě. Utíkal dolů na pomoc a při obětavém 
hašení se napil vody ze stoky, která mohla být zdrojem jeho pozdějšího 
infekčního onemocnění. Začátkem listopadu se Máchovo zdraví rychle zhoršilo 
a zemřel v neděli 6. listopadu 1836.  Příčinou smrti byl patrně cholerin (mírnější 
forma cholery), ale v úmrtním listu je uveden zápal plic.  

 

 

Radobýl a Litoměřice  

   

Radobýl je čedičový vrch který je součástí Českého středohoří. Z jedné strany 
je vykousnutý, protože na něm byl kamenolom, který v několika patrech 
odtěžil část západní strany kopce. Na lomové straně jsou obnaženy čedičové 
sloupce, vzniklé rozpadem čediče.  

 



Když jsme dorazili na vrchol, bylo všem jasné, proč sem Mácha tak rád 
chodil. Ten výhled na České středohoří a zátočinu Labe nemá konkurenci! 

 

Kříž na Máchovu památku 

 



 

To je výhled! 

 

 

Louka s bývalým lomem 



 

Při cestě z Radobýlu jsme nještě ahlédli do areálu krematoria Richard.  

 



O krematoriu jsem dodatečně našla další informace, které přetiskuji: 

Krematorium Richard v Litoměřicích 

růmyslová hlubinná těžba vápence ve svahu Bídnice západně od Litoměřic začala 
počátkem 20. století (snad r. 1908). Postupně vznikly tři doly Richard I. - III., ve kterých se 
těžilo do II. světové války. V rámci hledání podzemních prostor, kam by mohla být 

přesunuta válečná výroba z území Německa, postihovaného stále intensivnějšími nálety, bylo 
počátkem roku 1944 rozhodnuto o využití dolů pro zřízení podzemní továrny na výrobu součástek 
motorů pro vojenská vozidla. 
Výstavbu i výrobu v továrně zajišťovali především vězni z koncentračních táborů, přesunutí do 
obdobného zařízení v sousedství bývalé cihelny. V táboře i továrně docházelo k řadě úmrtí vinou 
nesnesitelných životních a pracovních podmínek. Pro likvidaci obětí bylo v cihelně zřízeno 
krematorium. Šlo o nenápadnou stavbu, stojící vedle cihelny. Kouř z krematoria byl odváděn 
podzemním kanálem do komína funkční cihelny, kde se mísil s kouřem s cihelny. Provoz 
krematoria obstarával Václav Pritzl, který měl vedle krematoria domek. Dle jeho soukromých 
záznamů zde bylo celkem zpopelněno více než 400 těl, poslední zřejmě ještě z tyfové epidemie 
po skončení války. 

Po roce 1945 byl zastaven provoz cihelny, objekty včetně krematoria chátraly a postupně 
zanikaly. Počátkem 90. let 20. století byl areál pietně upraven. Dnes lze na ředitelství Památníku 
Terezín objednat jeho prohlídku. 

 

 

Po šesti hodinách chůze nás čekala sladká odměna. Došli jsme si pro ni do 

vyhlášené cukrárny Káva s párou, která je v budově bývalého nádraží a je 
kousek pod Vikárkou, takže jsme vlastně vykonali okružní cestu. Jiřina naměřila 
13 kilometrů. 

 

 

U makety města s vláčkem 

 



   

Sedíme na nástupišti a před námi stojí lokomotiva 

 

  

Turistka Amálka má s sebou mističku na vodu 

                 

 

Kroniku napsala Dana Hyklová 

                                  Fotografovali Eva Noháčová a Mirek Bernat  


