
Milí turisté, ve čtvrtek jsme se vydali po stopách Elišky Krásnohorské. Moji 
hádanku jste neuhodli, tak ještě jednou, tři fotografie Elišky Krásnohorské 
v různých životních obdobích. 
 

     

Šli jsme trasou, která sice neodpovídala časově životu Krásnohorské, ale 
byla nejkratší. Přesto jsme začali domem, kde se Eliška narodila. Vlastně ona to 
ani Eliška nebyla, její původní jméno bylo Alžběta Pechová. Její rodný dům se 
nachází poněkud schovaný v Husově ulici.  

Na domě je pamětní deska s rytým textem v žule „Zde v domě čp. 242 se 

narodila 18. listopadu 1847 Eliška Krásnohorská. Minerva 1962“. 

    

Narodila se v rodině řemeslníka a měla sedm sourozenců. Ačkoliv otec záhy 
zemřel, matka všem dětem zajistila vzdělání. Eliška získala patřičné vědomosti  
v pražském Svobodově ústavu a s pomocí bratrů i přátel je systematicky 
rozšiřovala samostatným studiem a četbou.  Naučila se i hře na klavír a malovat. 
Trpěla od mládí bolestmi kloubů. Přispívala do řady časopisů (Lumír, Květy, 
Světozor aj.) i do druhého a třetího ročníku almanachu Ruch. Překládala hlavně 
díla romantiků – Byrona, Puškina, Mickiewicze. Proslula i jako libretistka, 

zejména k operám Bedřicha Smetany (Hubička, Tajemství, Čertova stěna, 
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Viola), dále pak Bendlovým a k Fibichovu Blaníku. Byla redaktorkou Ženských 
listů, předsedkyní Ženského výrobního spolku a zakladatelkou první dívčí 
střední školy Minerva (1890). Trvalé přátelství navázala se spisovatelkou 
Karolínou Světlou. V roce 1922 byl Elišce Krásnohorské udělen čestný doktorát 
Univerzity Karlovy. 

Dále jsme se vydali do Černé ulice, k domu, kde zemřela. Při cestě jsme 
ale nemohli minout dům s klasicistní fasádou a s krásným kamenným barokním 
portálem. Je to měšťanský dům U biskupské čepice památkově chráněný jako 

nemovitá kulturní památka od 3. 5. 1958. 

   

Tento dům pochází zřejmě z období gotiky (podle dochovaných sklepů). Byl 
několikrát přestavěn a měnilo se i jeho domovní znamení, dříve byl nazýván U 
Dvou pštrosů. Dnes je v barokním portálu do Opatovické ulice umístěn znak 
kláštera sv. Jana pod Skalou, protože byl kdysi v majetku zdejších benediktinů. 
Nad znamením biskupské čepice najdeme vyrytý nápis s letopočtem přestavby - 
1719, a krátký text AE: A:, znamenající Aedes Abbatis (abbas - opat), tedy 

příbytek, dům, obydlí opata, a S.Joannis. Roku 1871 v tomto domě J. R.Vilímek 

založil tiskárnu knížek / Knižní velkoobchod/ 
 Vešli jsme na dvůr, kde v jeho průčelí je socha sv. Ivana. Kdo byl s námi 
na výletě ve Sv. Janu pod Skalou, tak si tu sochu pamatuje a i to, proč vedle 
světce leží laň a proč drží v ruce kříž. Takže pro zopakování: Bůh mu seslal laň, 
aby ho živila svým mlékem. V jeskyni ho však pokoušeli zlí duchové a tak se 
rozhodl odtud odejít. Při odchodu se mu na návrší pod skálou zjevil sv. Jan 
Křtitel. Předal mu dřevěný křížek, kterým Ivan zlé démony ze své jeskyně 
vypudil. 

Fotku ze dvora nemáme, neb s námi nebyl nikdo s fotoaparátem. Nicméně 
dvůr s pavlačemi je zajímavý ještě tím, že se zde točil seriál „Byl jednou jeden 
dům“. Jak jsme se dostali dovnitř do zamčeného dvora, vědí jen ti, kteří se 
výletu zúčastnili. 
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Tato socha je ze Sv. Jana pod Skalou 

 

Kolem domu vede průchod do Spálené ulice, který, jak jsem zjistila, málokdo 

zná, tak jsme jím prošli tam i zpátky. Je to takový tajemný průchod, který je 
velmi oblíbený filmaři. Tak namátkově zde byla například točená jedna epizoda 
ze seriálu Cirkus Bukowski. Také díky filmařům už byla několikrát znovu 
natřena vrata do domu, protože byla posprejována, což se rozhodně do filmu 
nehodilo.  

 

Dvorek tvoří součást průchodu Spálená – Opatovická 

(Strom už tam není, uhodil do něj blesk a rozpůlil ho. Zůstal po něm jen kmen). 



  
 

Průchod do Spálené ulice 

 

Po tomto intermezzu jsme přešli do Černé ulice. Zde je tedy dům, kde tato 

všestranná žena zemřela 2. 11. 1926  ve věku 78 let. 

       

 

Dále jsme pokračovali do Pštrossovy ulice, kde Krásnohorská založila první 
dívčí gymnázium ve střední Evropě. Úžasná žena, to vám zde musím napsat 
celé, protože si za to zaslouží náš obdiv a úctu. Krásnohorská zorganizovala přes 



4 000 podpisů pod petici říšské radě za otevření (státního) dívčího gymnázia, 
aby dívky získaly maturitu a poté povolení studovat na univerzitě. Liknavý 
postoj vídeňské vlády a nezájem veřejnosti a českých žurnalistů ji přiměl k 
založení soukromého dívčího gymnázia. V červnu 1890 tedy Krásnohorská 
vypracovala provolání Vzdělanstvu českému! v němž ohlásila budoucí založení 
Minervy, spolku pro ženské studium, který toto dívčí gymnázium bude 
vydržovat. Žádost o povolení spolku podepsal místodržitel František hrabě Thun 

16. července 1890. Žádost o otevření gymnázia povolil ministr školství Paul 

Gautsch 26. července 1890. Na ustavující valné hromadě 27. září 1890 pak 
Minerva, spolek pro ženské studium převzal první středoevropské soukromé 
dívčí gymnázium Minerva do své péče. 
 

       

Na domě čp. 202 v Pštrossově ulici 15 je pamětní deska z červeného mramoru 
s textem „15. září 1890 zde bylo otevřeno zásluhou Elišky Krásnohorské 
první dívčí gymnasium ve střední Evropě.  

Ulicí Na Zderaze jsme se dostali do Resslovy ulice. O budovu v Resslově ulici 
č.5  pro Ženský výrobní spolek český se zasloužila Eliška Krásnohorská. Spolek 

založila roku 1871 Karolina Světlá. Pamětní desku Elišky Krásnohorské 

vytvořila roku 1927 Karla Vobišová-Žáková a ve stejném roce zvítězila v 
soutěži na zbudování pomníku. Před touto budovou jsme již byli při výletu po 
stopách Karolíny Světlé a divili jsme se, proč tam není její pamětní deska jako 
zakladatelky, ale patrně je to kvůli budově: 
Pro ŽVSČ / Ženský výrobní spolek český/ byl zlomovým rok 1891, kdy za 
úřadování nové starostky Elišky Krásnohorské, jedné z nejvýraznějších a 
nejinspirativnějších žen ve vedení spolku, bylo rozhodnuto o stavbě vlastní 
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spolkové budovy na rohu ulic Resslovy a Ditrichovy. Nová budova se sedmnácti 
prostornými a moderně zařízenými učebnami byla otevřena roku 1896. 
 

 

       
 

Spravedlnosti bylo učiněno zadost tím, že na Karlově náměstí v parku přímo nad 

Resslovou ulicí, mají pomník obě dámy. 
 

 
 

Socha Elišky Krásnohorské z dílny sochařky Karly Vobišové byla odhalena 
roku 1932 na Karlově náměstí. Vobišová za něj získala vyznamenání Akademie 

věd a umění. Pomník je vytesán z jediného bloku bílého rumunského mramoru. 
Spisovatelka v mírně nadživotní velikosti je zobrazena v hladkých šatech 
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splývajících k zemi a s pelerínou uvázanou u krku. V rukou u pasu drží svitek 
papírů. Na nízkém nepravidelně vykrojeném mramorovém soklu je reliéfní 
nápis: ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ. 
 

Posledním místem, které jsme navštívili, abychom této ženě vzdali hold, byl 
Olšanský hřbitov. Na záchraně tohoto významného hrobu se jako adopční 
nájemce podílí paní Monika Elfmarková (od r. 2014) 
 

 

U hrobů významných osobností na Olšanských hřbitovech jsou umístěny 
tabulky s jejich životopisy, což je skvělý nápad! 

Výlet jsme zakončili obědem U Sládečků, kousek od hřbitova. 
 

 

 

Kroniku napsala Dana Hyklová 


