
Milí turisté! Ve čtvrtek jsme dokončili putování po stopách Jaroslava 
Vrchlického a ten mladík na fotografii, to byl Alois Jirásek. 
 

     
 

Alois Jirásek se narodil v Hronově, jak jistě všichni víte ze školy. Na Karlově 
univerzitě vystudoval historii a posléze ji vyučoval nejdříve na gymnáziu 
v Litomyšli a pak v Praze na gymnáziu v Žitné ulici. Bydlel na rohu Resslovy 
ulice a dnešního Jiráskova náměstí. Na domě je pamětní deska s textem:  

„V tomto domě žil a zemřel Alois Jirásek 1903-1930“. Desku autora Pavla 

Janáka zasadila Společnost Aloise Jiráska. 

             



Po Jiráskovi bylo pojmenováno nejen náměstí, ale i most. Roku 1960 byl na 

náměstí postaven jeho pomník. Autorem sochy je Karel Pokorný, pískovcový 
podstavec pomníku navrhl architekt Jaroslav Fragner. Sedící postava spisovatele 
v nadživotní velikosti je provedena v bronzu. Alois Jirásek je zpodoben s perem 

v pravé ruce, levou rukou přidržuje rozevřený sešit na koleni předkročené pravé 
nohy. Po stranách jsou kamenné reliéfy - na pravé straně palcát s datem 1419, na 
levé straně reliéf psí hlavy s datem 1695. 
 

 

Jiráskův hrob bychom mohli navštívit, kdybychom zajeli do Hronova. Zemřel 
sice v Praze, ale pochován byl v rodném městě. Tak alespoň fotografie hrobu. 
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Jaroslav Vrchlický bydlel na Rašínově nábřeží. Na domě čp. 1897 na Rašínově 
nábřeží 72 Praha 2 Nové Město je bronzová pamětná deska s reliéfní 
podobiznou a textem: „Zde žil a četná velká svá díla vytvořil Jaroslav Vrchlický 
v letech 1898-1910“. Autorem desky je Ladislav Šaloun (1929). 

     

Na pamětní desku jsme se museli dívat z druhé strany ulice, ale zase nebyl dobře 
viditelný nápis. Byla zima a foukal vítr, tak jsme raději pokračovali Zítkovými 
sady. V nich je pomník věnovaný československým legionářům a obětem 

I. světové války.  
 

    



Pomník se složitou kompozicí vytvořil Josef Mařatka. Uprostřed pomníku je 
žulový obelisk cca 16 m vysoký (zlomený, původně určený pro Pražský hrad, 
darovaný prezidentem), obklopený figurami osmi legionářů: jeden italský, dva 
ruští, čtyři francouzští, v centru francouzský legionář s praporem, jejž věnčí žena 
- Republika lipovou ratolestí. Žerď praporu ukazuje na Dykovy verše: Opustíš-li 

mne, nezahynu, opustíš-li mne, zahyneš. Na závěr Dykovy básně jsem si 
nečekaně vzpomněla. Je to báseň Země mluví. 
 

Prosím tě, matka tvá: Braň si mne, synu! 
Jdi, třeba k smrti těžko jdeš. 
Opustíš-li mne, nezahynu. 

Opustíš-li mne, zahyneš! 
 

Zlatým hřebem našeho výletu byl Slavín. Jaroslav Vrchlický je první osobností 
z mých výletů po jejich stopách, která je pohřbena na Slavíně. Hrobka Slavín je 

součást Vyšehradského hřbitova, nachází se na jeho východní straně. Koncem 
80. let 19. století vznikla myšlenka založení pantheonu –společného místa 
posledního odpočinku vynikajících českých osobností. Iniciátory byli 
vyšehradský probošt Mikuláš Karlach a smíchovský starosta Petr Matěj 
Fischer. Petr Fischer také stavbu financoval a věnoval ji do užívání 
vlasteneckému spolku Svatobor. Projekt monumentální hrobky vypracoval 
architekt Antonín Wiehl. Slavín byl zbudován v letech 1889–1893 na 

východní straně vyšehradského hřbitova v návaznosti na neorenesanční arkády 

postavené rovněž podle Wiehlova návrhu. Sochařskou výzdobu provedl Josef 

Mauder (okřídlený génius na rakvi hlavního pylonu). Na první pohřeb ale 
hrobka čekala ještě osm let po dokončení. Po dokončení pronikala do hrobky 
vlhkost, Antonín Wiehl vypracoval tedy projekt úprav. Finanční prostředky na 
opravy byly zajištěny na konci 20. let 20. století a podle Wiehlových návrhů 
úpravy realizoval Josef Fanta. 

 

Popis Slavína: Slavín tvoří krypta v úrovni terénu hřbitova krytá plošinou. Na 

plošinu vede v její celé šíři žulové schodiště s balustrádovým zábradlím. 
Uprostřed plošiny stojí pomník se sarkofágem. Nad sargofágem se sklání 
alegorická postava „Génia vlasti“ s křídly. Po stranách pomníku je socha „Vlasti 
truchlící“ a po pravé straně socha „Vlasti vítězné“. Na pomníku jsou ve třech 
sloupcích desky se jmény 15 osobností pochovaných ve Slavíně jako prvních. 
První pohřbený básník Julius Zeyer (1901) je autorem veršů na soklech 
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soch Vlasti: „Svých synů prach vlast, truchlíc, zemi vrací“ a „Jich skutky, 
jásajíc, po věky lidstvu hlásá“. Pod sargofágem je vytesáno motto Slavína 
podle Fischerovy věnovací listiny: „Ač zemřeli, ještě mluví“. Na zdi kolem 

plošiny jsou desky s dalšími 36 jmény. Plošinu zdobí pilíře s kamennými 
vázami. Na schodišti před pomníkem je umístěn kamenný katafalk s bronzovým 
křížem s Ukřižovaným podle návrhu sochaře Václava Levého. Katafalk je 

určen pro vystavení rakve nebo urny při pohřebním obřadu před uložením do 
krypty (případně do hrobu na Vyšehradském hřbitově). Krypta je zčásti 
postavena za východní ohradní zdí hřbitova, kde na zadní stěně pomníku jsou 
desky se jmény čtyř umělců pohřbených v sedmdesátých letech – Jaroslava 

Marvana, Eduarda Kohouta, Ladislava Boháče a Václava Bednáře. 
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Z vyšehradského hřbitova se nedá nikdy hned odejít. Zajímavé je, že tam chodí 
také spousta cizinců. Tak jsme znovu hřbitov prošli a zastavili se u některých 
hrobů, z nichž jsme dva vybrali pro zdokumentování.  

       

Jsou to hroby Vlasty Buriana s jeho gestikulujícíma rukama a Milady Horákové, 
který je ale symbolický, neboť nikdo dosud neví, kde jsou její ostatky. 

Tečkou za výletem byl oběd, jak jinak. Zašli jsme, dá se říci do již oblíbené, 
restaurace v Podskalí, kde nás potěšili skvělým kančím gulášem, který neměl 
chybu.  

Kroniku napsala Dana Hyklová 

Fotografovala  Eva Gamačová 


