
Milí turisté, ve čtvrtek 20. 10 jsme se opět vydali po stopách slavné osobnosti. 
Kdo to je, jste někteří spíše uhodli, než poznali. Jan Neruda co by mladík. 
Z dalšího portrétu od Jana Vilímka byste ho poznali určitě, navíc je to tam 
napsané… 

      

Sešli jsme se na Malostranském náměstí, kde jsme si zopakovali 
vědomosti o Nerudovi ze školy. Narodil se i zemřel v Praze a to v pouhých 57 
letech / 1834 – 1891/. Studoval na Malostranském gymnáziu, tehdy ještě 
německém a pak přešel na Akademické gymnázium, jediné české v Praze, které 
sídlilo v Klementinu. Tatínek z něj chtěl mít právníka, ale z Právnické fakulty 
odešel, chvíli se živil jako úředník, pak zkusil znovu studovat, ale na Filosofické 
fakultě, kterou rovněž nedokončil. Nějakou dobu se živil jako učitel němčiny a 
češtiny. 

 Se psaním do novin začínal nejdříve v redakcích německých deníků, poté 
i v českých. Byl hlavně významným českým básníkem, ale i prozaikem, 

dramatikem, literárním a divadelním kritikem.  Stal se vůdčí osobnost generace 

májovců. Nejznámějšími jsou jeho básnické sbírky: Hřbitovní kvítí, Písně 
kosmické Balady a romance, Prosté motivy a Zpěvy páteční. Z prózy jsou to 

Malostranské povídky. 
 Pak jsme se vydali vzhůru Nerudovou, dříve Ostruhovou ulicí, až jsme 
došli k domu „U dvou slunců“, kde Neruda bydlel od roku 1834 do roku 1857. 
Jeho otec jako vojenský vysloužilec měl v domě trafiku. Dům byl původně 

renesanční, v letech 1673–90 získal raně barokní průčelí s volutovými štíty, 
dvorní část domu byla vystavěna až v polovině 19. století. Zachoval se jen 
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renesanční portál a původní je rovněž domovní znamení se dvěma slunci 
v kartuši. Na domě má Jan Neruda pamětní desku. 

 
 

Opakování literatury na Malostranskám náměstí 
 

 

U dvou slunců  /Nerudova ulice 47/233, Malá Strana/ 
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Domovní znamení a pamětní deska od Vincence Ruperta Smolíka 

 

Naše další cesta vedla vzhůru okolo Strahovského kláštera, dále petřínskými 
sady až k petřínské rozhledně. Po včerejším dešti to byla pěkná procházka. 
Kolem Bludiště jsme se pak vydali po cestě dolů směrem na Újezd.  

 

 
 

Zastavení na Nebozísku 
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Cestou jsme nemohli minout sochu Karla Hynka Máchy, tu která byla původně 
určená do Litoměřic, ale Myslbekovi se tak povedla, že spolek Svatobor, který ji 
nechal zhotovit, rozhodl, že bude stát tam, kde stojí. Moje otázka, proč stojí 
právě zde, už měla navodit to, co jsem připravila jako další překvapení. No, stojí 
zde proto, že se Mácha narodil na Újezdě.  
 

 
 

Histotická křivda však byla napravena a slíbený druhý originál této sochy byl 
zhotoven za peníze od sponzorů a občanů Litoměřic ke dvoustému výročí 
básníkova narození v roce 2010, a byl slavnostně odhalen na Mostné hoře. Na 

minulém výletě se o tom přesvědčila Vendula, která tam ještě po skončení 
výletu zaběhla a hned si všimla, že ta litoměřická socha tam nemá ten věnec. 
Skutečně nemá, věnec na sochu na Petříně byl umístěn později.  

JJeště kousek po cestě ke Dvořákově fontáně a už se objevil. Kdo? Přece 
Neruda. Další básník narozený na Újezdě. Je tu zpodobněn jako starší pán, který 
se dívá na milovanou Prahu. Má ruce za zády a něco v nich drží. Další hádanka, 
co? Hůl? Ne. Noviny? Ne. Tak se dvě dámy šly podívat a zvolaly. „Je to 
klobouk!“ Kdyby ho měl na hlavě, tak by mu ti ptáci neudělali ve vlasech melír.  
 



 
 

Nerudova socha z místa našeho zastavení 
 

U Dvořákovy fontány jsme si udělali kulturní zastávku, na které jsme probrali 

téma Neruda a ženy. Ačkoliv se čtyřikrát zamiloval, zůstal starým mládencem. 

Pikantní byl jeho vztah ke Karolíně Světlé, který jim zatrhl její manžel, když 
prasklo, že zastavila rodinný šperk, aby Nerudu zachránila před vězením pro 
dlužníky. Nicméně jediná velká láska to byla Nerudova maminka, se kterou 
bydlel až do její smrti. Zaslechla jsem slovo mamánek?  

Dovolila jsem si další propojení osobností, po jejichž stopách jsme se 
vydali, zarecitováním Nerudovy Romance o Karlu IV ze sbírky Balady a 
romance, tak alespoň začátek pro ty, co si ji nevyslechli na Petříně celou: 
 

Král Karel s Buškem z Vilhartic                    

teď zasedli si k dubovému stolu - 
ti dva už pili mnohou číši spolu 

a zapěli si z plných plic. 
 



 
 

Chvilka poezie 

 

A kde přesně se Neruda narodil? Bylo to v Újezdských kasárnách, která stávala 
v prostoru mezi dolní stanicí lanovky a pomníkem Obětem komunismu od 
Olbrama Zoubka.  Kdo hledá, najde a tak jsem našla starou mapu a posléze 

i pohled, na kterém kasárna ještě stojí. Byla zbourána v roce 1932. 

 



 

Újezdská kasárna na staré pohlednici 

Na místě, kde stávala kasárna, byla zasazena Nerudova lípa a je pod ní pamětní 
deska, ale je tak ušpiněná, že nebylo možné přečíst, kdo ji dal vyhotovit. 

 

 
 

Už bylo poledne a tak k rozloučení s Janem Nerudou na vyšehradském hřbitově 
už nedošlo, Museli bychom jet tramvají a metrem na stanici Vyšehrad a 

absolvovat další procházku. Tak alespoň poslední rozloučení pohledem na hrob 
Jana Nerudy na fotografii. 
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Takže jen informativně, co jsem chtěla říci na hřbitově: 
Od roku 1880, kdy Neruda onemocněl zánětem žil, jej pronásledovala až do jeho 
smrti řada chorob. V roce 1888 uklouzl v zimě na náledí a roztříštil si čéšku. 
Nedocházel už ani do redakce Národních listů a fejetony od něj odnášel 
poslíček. Zemřel 22. srpna 1891 na zánět pobřišnice vyvolaný rakovinou střev. 
Byl pochován na Vyšehradském hřbitově v Praze. Jeho pohřeb se stal 
společenskou událostí a manifestací národního cítění.  
 

Kroniku napsala Dana Hyklová, fotografování se ujal Mirek Bernát 
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