Po stopách K. H. Máchy
„27tého září šel jsem z domu do světa abych se staral sám
o sebe – rodičové moji dali mi tři dvacetníky, a já jsem šel do
světa maje tři dvacetníky – beze strachu bez doufání – i obrátil
jsem se k Litoměřicům...“
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K. H. Mácha se narodil 16. 11. 1810 v Praze. Vystudoval
ﬁlozoﬁckou fakultu a práva. Jeho příchod do Litoměřic je
datován zářím roku 1836, kdy nastoupil jako koncipient
u advokáta Durase. Proto naši cestu po básníkových
stopách začínáme v Dlouhé ulici č.p. 199, kde se
nacházela jeho kancelář.
Mácha se v Litoměřicích rozhodl nejen pracovat, ale i žít.
Proto si pronajal byt v patrovém domku vinárníka Lorenze
v sousedství biskupské rezidence, dnes ulice Máchova
177/5, kde se nachází i vinárna Vikárka. Cestou k domu,
v němž je dnes Máchova světnička, mineme divadlo Karla
Hynka Máchy, jedno z nejstarších kamenných divadel
v Čechách, založené r. 1822 a na sklonku 2. světové války
poškozené při leteckém náletu.
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Na nároží divadla byla v r. 1936 při příležitosti 100. výročí
básníkova úmrtí vztyčena Máchova socha pocházející
z dílny Václava Blažka. Za 2. světové války byla ukrývána
v Bohušovicích a znovu instalována v roce 1946. Socha
shlíží na Máchovy schody, z nichž je kouzelný výhled na
Dómské náměstí s katedrálou.
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Po Máchových schodech scházíme do Jarošovy
a následně Máchovy ulice, která nás vede směrem
k Dómskému pahorku, kde se pod biskupskou rezidencí
ve dvoře vinárny Vikárka nachází Máchova světnička,
místo posledního básníkova pobytu. Vstup do světničky
s průvodcem zajišťuje Oblastní muzeum Litoměřice.
Máchova světnička představuje dvě malé místnosti,
z nichž měl básník překrásný výhled na řeku Labe.
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Od Vikárky naše kroky směřují ke kenotafu na hřbitově,
kde byl básník až do roku 1938 pohřben. Pohřeb se konal
na litoměřickém hřbitově 8. listopadu 1836. Máchovy
ostatky zde byly uloženy téměř 102 let. Když po Mnichovu
hrozilo zabrání českého pohraničí, byly 1. října 1938
exhumovány a převezeny do Prahy a pietně konzervovány.
Od 7. května 1939 je místem Máchova posledního
odpočinku vyšehradský Slavín.
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Po celou dobu na nás shlíží kříž umístěný na kopci
Radobýl, který je spjat s básníkovým osudem. V neděli
23. října roku 1836 byl právě na Radobýlu, kde odpočíval
a upravoval svou poslední báseň Cesta z Čech, když
v Litoměřicích vypukl požár. Mácha jej utíkal hasit. Při
hašení se osvěžoval pitím vody, se kterou hasil. Ta byla

zdrojem jeho pozdějšího infekčního onemocnění. V noci
z 5. na 6. listopadu Mácha ve svém bytě umírá.
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V říjnu 2010 byl na úpatí Mostné hory instalován bronzový
odlitek slavné Myslbekovy sochy K. H. Máchy. Myslbek
jej původně tvořil pro Litoměřice, ale Pražanům se natolik
zalíbil, že nakonec byl usazen na Petříně. Až po letech
byla historická křivda napravena zásluhou litoměřického
patriota Jana Grimma, Nadačního fondu Kalich, Města
Litoměřice a za pomoci veřejné sbírky. Litoměřičané si tak
vlastním přičiněním vytvořili z Mostné hory druhý Petřín –
poutní místo věnované nejen památce největšího českého
romantického básníka, ale i všem zamilovaným. Zde naši
cestu po stopách Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
ukončíme.

Památka Karla Hynka Máchy však v srdci Litoměřic i jeho obyvatel žije
nadále. A vězte, že pokud se budete procházet ztichlými večerními
uličkami Litoměřic, můžete spatřit postavu ve světlém plášti, červeně
podšitém, s červenou čapkou a vysokými botami. To sám básník
navštěvuje místa, kde se cítil tak šťastný.

Informační centrum
Mírové náměstí 16/8a
412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 916 440
e-mail: info@litomerice.cz
www.litomerice.eu
Otevírací doba infocentra:
duben – září denně od 9 do 18 hod.
říjen – březen Po až Pá od 9 do 17 hod.
So od 9 do 12 hod.
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Socha K. H. Máchy (Mostná hora)

01

04 Hřbitov

02
03

05 Radobýl

i

02

01

04

06

03

05

