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Teprve tři století po smrti politika, právníka a spisovatele Sixta z Ottersdorfu a 22 let poté, co byla v průčelí radnice
v Rakovníku umístěna pamětní deska jako upomínka na tohoto rakovnického rodáka, vyšel roku 1918 poprvé tiskem,
a to ještě neúplný, jeho nejvýznamnější spis známý jako
Dennopis či Historie oněch dvou nepokojných let v Čechách
1546 a 1547, ve kterém Sixt popisuje a obhajuje neúspěšnou
vzpouru českých stavů - královských měst a šlechty proti
habsburskému králi Ferdinandovi I. roku 1547.
Povstáním vyvrcholil svár mezi králem a stavy v názoru
na rozhodování o důležitých otázkách českého státu. Zatímco stavy žádaly zachování starých práv podílet se na vládě v
Čechách, Ferdinand I. razil vizi centralizované moci, soustředění rozhodovacích pravomocí v rukou
panovníka.
V čele vzbouřených měst šla
pražská města a kancléřem Starého Města byl tehdy právě Sixt.
Obratný řečník a zdatný právník Sixt patřil k vůdčím osobnostem odbojných měst a po
kapitulaci stavů byl za účast
v povstání zbaven funkce a
krátce vězněn, horšímu trestu
unikl zřejmě jen díky přímluvě
vlivných přátel.
Sixt
Dennopis vytvořil tajně jako
z Ottersdorfu
protiváhu jednostranné sbírky dokumentů o potlačeném povstání Akta
všech těch věcí, vydané na králův rozkaz.
Je pochopitelné, že také Dennopis nadržoval pouze jedné straně sporu, pro historiky je přesto velice cenným
pramenem pro poznání průběhu povstání a vztahů měšťanstva ke králi a šlechtě.
V následujících stoletích po sepsání se Dennopis šířil
pouze v opisech, poprvé, a vzhledem k značnému rozsahu
díla jen zčásti, mohl vyjít tiskem teprve ve 20. století po rozpadu habsburské říše.

V H ra
d

(asi 1500 Rakovník – 25. 8. 1583 Praha)
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Sixt z Ottersdorfu

Mramorovou pamětní desku, kterou v roce 1896 (sic!)
věnoval spolek západočeských akademiků Krakovec, vytvořil
sochař B. Šimonovský; Sixtův portrét převzal z pamětní medaile z roku 1573. Sixta z Ottersdorfu připomíná v Rakovníku
ještě životopisná deska na domě číslo 108 ve Vysoké ulici,
který stojí na místě jeho údajného rodného domu, Sixtovo
jméno nese od roku 1893 (sic!) náměstí před soudem a v budově Státního okresního archivu je k vidění stálá expozice o
jeho životě a díle.

PRŮVODCE
TÉMATICKOU VYCHÁZKOU RAKOVNÍKEM
K BUSTÁM A PORTRÉTNÍM RELIÉFŮM
VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

S m e ta

Výchozím místem procházky je radnice na Husově náměstí. V průčelí budovy je umístěna pamětní deska s portrétním
reliéfem politika Sixta z Ottersdorfu.

Od radnice jděte náměstím kolem Mariánského sloupu k
Muzeu T. G. M. v barokním paláci za kostelem sv. Bartoloměje.
Na nádvoří muzea stojí na vysokém podstavci busta historika a
spisovatele Zikmunda Wintra.

Zikmund Winter

(27. 12. 1846 Praha – 12. 6. 1912 Praha)
„V z e z ř e n í
městečka bylo oku
vděčné. Byly tu čtyry malebné brány
se svými gotickými
stanovými střechami. Mimo ně stály
leckterés věže a vížky nad parkánem.
Celý shluk domů a
chalup byl ovrouben
a protkán přemnohými zahradami, v
nichž nejvíce rostly
jabloně na jaře tak
krásnokvěté.
Za
Vysokou branou,
kde stály šeredné
Zikmund Winter
stodoly na všecky
strany světa různo
postavené – jedna točíc se semo, druhá tamo – nejsouce nepodobny tomu, jakoby nejškaredější z celého světa baby sem
na sněm se byly sešly pod Vysokou bránu rakovnickou: tam
zelenaly se malé háječky jedličné a chvojiny věčně zelené,
jimž vděční Rakovničané pilně okřesávali ratolesti na věnce, aby tím oznamovali, který soused, várku učiniv, pivo na
šenku vystaveno má.“ Takto vylíčil spisovatel Zikmund Winter panorama Rakovníka, které z vrchu Spravedlnost uviděl
pražský bakalář Jan, titulní postava asi nejznámější Wintrovy historické povídky Nezbedný bakalář, když roku 1588 stanul před městem proslaveným znamenitým pivem a čerstvě
povýšeným mezi královská města. Snad do těchto vět vložil
Winter i něco z vlastních dojmů z roku 1874, kdy přišel do
Rakovníka učit dějepis a zeměpis na místní reálku (ač tehdy
byly dvě ze čtyř zmíněných bran už zbořeny, stejně jako větší
část městské hradby s parkánem a vížkami).
Winter, syn pražského zvoníka, prožil v Rakovníku deset „nejkrásnějších mužných let.“ Jako člen mnoha místních
spolků organizoval kulturní a společenský život ve městě,
hrál divadlo, zpíval, přednášel o historii, podporoval zachování a péči o místní památky.
Hlavně však začal psát historické povídky a studie, pro
které čerpal náměty v bohatém městském archivu. Ještě během Wintrova působení ve městě vyšlo tiskem několik prvních povídek z renesančního Rakovníka, proslavených jako
Rakovnické obrázky. Podle dvou – Nezbedného bakaláře a

Golgoty o lásce řezníka Mikuláše a vdovy Anny Střípkové
– vznikl roku 1937 ﬁlm Nezbedný bakalář s nezapomenutelným Zdeňkem Štěpánkem v titulní roli.
Slavnostním odhalením busty Zikmunda Wintra vyvrcholily 4. července 1937 velkolepé oslavy, kterými si město připomnělo Wintra v roce 25. výročí jeho smrti. Odhalení busty se
zúčastnila řada významných hostů včetně ministra zahraničí
Krofty, herce Zdeňka Štěpánka nebo Wintrových dětí Jaroslava a Josefy. Podle dcery Josefy se sochaři Josefu Fojtíkovi,
tvůrci busty, podařilo zachytit „onen charakteristický úsměv
otcův a stálou jeho duševní pohodu a veselost.“ Rakovník se k
Zikmundu Wintrovi stále rád hlásí – jeho jméno tu nese gymnázium (někdejší reálka, kde učil), ulice, divadelní a literární
festival, povídka Nezbedný bakalář dala název rakovnickému
pivu (Bakalář) nebo místnímu tanečnímu souboru. Zikmundu
Wintrovi je věnována i část historické expozice Muzea T. G.
M. (další expozice – cechovní památky, geologie a hornictví
v regionu, příroda Rakovnicka, RAKO 1883-2003, historie ostrostřelců – v Pražské bráně, lapidárium drobných kamenných
památek; otevírací doba: út-ne 9-17). V muzeu můžete vidět
také bustu Jana Rennera (1869-1959), dlouholetého správce
městského archivu a muzea a všestranného regionálního badatele, autora desítek publikací a článků o dějinách, památkách či
pověstech Rakovnicka. Sepsal také turistický průvodce Rakovnickem a Křivoklátskem.
Další busty a reliéfy najdete v Čermákových sadech pod
kostelem sv. Bartoloměje. Do sadů vás nejrychleji dovede pěšina mezi muzeem a kostelem. Ve skalce vpravo pod první křižovatkou je na kameni skryt pod bujnou vegetací portrétní reliéf
Františka Palackého, o několik kroků dál je umístěna busta
hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Odhalena byla roku
2004 jako upomínka na jedinou Dvořákovu návštěvu města 3.
ledna 1892, při níž byly poprvé uvedeny skladby tohoto génia
české hudby - Rondo g moll a Klid. Autorem busty je rakovnický rodák sochař Miroslav Pangrác. Jeho dílem je rovněž
dominanta Čermákových sadů - pomník T. G. Masaryka z
roku 1997. V části sadů na druhé straně silnice najdete hned za
přechodem bustu skladatele Bedřicha Smetany od Josefa Fojtíka, rodáka ze Žďárů nedaleko Rakovníka. Busta zdobí městské
sady od roku 1924, věnována byla ke stému výročí umělcova
narození. Poblíž tohoto pomníku směrem k panelovým domům stojí pod košatým keřem tzv. Husův kámen s portrétním
reliéfem mistra Jana Husa, který na Rakovnicku – přesněji na
hradě Krakovci, pobýval před osudnou cestou do Kostnice.
Od Husova kamene se vraťte ke kostelu a dejte se ulicí po
levé straně budovy gymnázia vzhůru městem k nepřehlédnutelné, štíhlé Vysoké bráně (vyhlídka z ochozu, expozice – fotograﬁe
starého Rakovníka, gotické oltářní deskové obrazy. Otevřeno:
květen, červen, září - st, so, ne 9-12, 12.30-17; červenec, srpen
– út-ne 9-17). Od brány sejděte přímou a širokou, zvolna klesající Vysokou ulicí k Nové výstavní síni v domě č. 226, mezi jehož
okny v přízemí je umístěna pamětní deska s bustou operního
pěvce Emila Buriana, který se v tomto domě narodil.

Emil Burian

(12. 12. 1876 Rakovník – 9. 10. 1926 Praha)
Jestliže největší wagnerovský pěvec přelomu
19. a 20. století, tenorista
Karel Burian, sklízel závratné úspěchy díky svému nezměrnému talentu,
pak jeho mladšího bratra
Emila, barytonistu a vynikajícího interpreta českých
oper, především Smetanových, dovedla k úspěchům
nezdolná píle, svědomitost
a zarputilá vůle. „HledámeEmil Burian
-li příklad, co zmůže energie člověka, pak nám může
sloužit příklad Emila Buriana,“ napsal jednou jeho syn Emil
František.
Emil Burian neměl nadání jako jeho o šest let starší
bratr, měl jenom touhu být jako on. Jako mutující student
pražského gymnázia, který zpíval jen potají v ústraní, snil o
velkých operních rolích, jeho nevýrazný hlas však nesliboval
nic mimořádného. Přesto se s bratrovou pomocí pustil do
vysilující práce, cvičil do úmoru a obráběl svůj hlas, až v roce
1895 dostal své první angažmá a v Moravské Ostravě zahájil
svou divadelní kariéru rolí v Cikánském baronovi. Následovalo angažmá v Plzni a zanedlouho i první zahraniční
angažmá v Záhřebu, kde se brzy stal prvním barytonistou
tamní královské opery.
A mířil výš. S velkolepým úspěchem zpíval v německém
Freiburku („Jeho zralost v pěveckém vzdělání stoupá od role
k roli a ve všech maličkostech jeho talent uchvacuje posluchače,“ psaly tamní Městské noviny), Drážďanech a v letech
1907-8 v Hamburku, kde prožil jeden z vrcholných okamžiků své kariéry, na který vždy vzpomínal se slzami v očích
– 15. října 1908 tady zpíval společně se slavným Enricem
Carusem v Leoncavallových Komediantech.
Pak konečně přijala Buriana i Praha, kde doposud sklízel jen ústrky a falešnou kritiku (stejně jako jeho bratr), a v
Národním divadle vytvořil mnoho nezapomenutelných rolí
a svým vynikajícím podáním s přesnou výslovností a srozumitelným přednesem textu pozdvihl český operní zpěv do
nových výšek.
Život Emila Buriana, z nějž „dokonalé technické ovládání hlasu, jeho krásný, sytý timbre, vynikající hudební inteligence a bohatá dramatická tvořivost učinily jednoho z nejpřednějších českých pěvců v divadle i na koncertním pódiu“
předčasně ukončilo zákeřné nádorové onemocnění, utýrán
vleklou chorobou zemřel v pouhých 49 letech 9. října 1926.
Pamětní desku s bustou Emila Buriana vytvořil sochař Miroslav Pangrác v roce 1976. Interiéry Burianova rodného domu
byly upraveny na moderní galerijní prostor – Novou výstavní
síň pod Vysokou bránou (otevírací doba: út-ne 10-18).

Václav Rabas

(13. 11. 1885 Krušovice - 26. 10. 1954 Praha)



Když se malíř
Václav Rabas rozhodl
zasvětit svou uměleckou tvorbu svému
rodnému kraji, tušil,
jak nesnadný úkol
ho čeká. „Může být
vůbec obraz z toho
tísnivého, syrového,
ubláceného světa?“
ptal se sám sebe při
pohledu na „zemi neromantickou“ kolem
rodných Krušovic.
Autoportrét
Byly tu jen pásy
Václava Rabase
polí, meze, cesty, sem
tam chmelnice, nic
víc. Nevýrazný pás země mezi čarokrásným Křivoklátskem
a neméně okouzlujícím Džbánem. Očividná krása však Rabase nevábila. „Romantika neláká, je zřejmá, moc pompézní
a příliš bije do očí, vnucuje se. Úkolem umělce je objevovat
svět, který lidé sami nevidí, necítí,“ tvrdil.
Mimoto pro něj bylo bytostně důležité chápat, sžít se,
důvěrně poznat téma svých obrazů, aby dovedl rozlišit podstatné od povrchního a dokázal trefně vyjádřit povahu krajiny, stejně jako nejlepší spisovatelé umí v několika prostých
slovech, větách vystihnout to, k čemu se jiní ani nepřiblíží ve
stech stranách pompézního vyprávění. „Mít všeho plné oči,
srdce, mít všechno moc rád a pak to teprve může na plátno,“
prohlásil jednou. Jindy na totéž téma napsal: „Procházeje
krajinou svého zájmu, ustálíš se na jejích znacích, stejně jako
pozoruje a poznávaje duši člověka, ustálíš se na výrazových
znacích jeho tváře nebo postavy. Jen tak můžeš pod zevní
proměnlivostí přírody uložit to, po čem bude vždy bezpečně
poznána. Rozuměj: nejde o portrét, jde o poznání.“
Jak dokonale promlouvá k divákovi toto Rabasovo mistrovství v rozměrném plátně Vzpomínka na maminku z
roku 1924! Při pohledu na zastřené odstíny a matné kontury
krušovické krajiny s rodným mlýnem a nejasnou, jen o málo
výraznější maminčinou postavou v popředí uprostřed obrazu až mrazí nad sdělností této scény – Ano, přesně takový je
charakter vzpomínek, přesně tyto zašlé a nevýrazné barvy a
nejasné obrysy vzpomínky mají!
Pro Rabase bylo důležité, aby lidé jeho obrazům rozuměli, jen tak mohl naplnit ono poslání umělce – ukázat krásu, kterou lidé sami nevidí, necítí.

Buriana, který žil podle hesla „Být raději tři roky lvem, než
třicet kotětem,“ zbrzdila na vítězném tažení světem první
světová válka a v roce 1920 deﬁnitivně zastavila nečekaná tragédie, když se zřejmě omylem (mluvilo se však také o úkladu
jeho nepřátel) napil ve svém pražském bytě žíravého louhu
a nenávratně si poškodil hrdlo. Přestože zpíval dál, z tenoristy „výjimečného umění a strhující velikosti“ zůstal pouhý
stín. Poslední ranou do vazu Krále pěvců byla vážná infekce,
kterou onemocněl při koncertním turné po Slovensku v roce
1924. Stáhl se na svůj statek v Senomatech u Rakovníka, kde
25. září téhož roku zemřel na rozklad krve. Na poslední cestě
symbolicky doprovázel Karla Buriana Siegfriedův pohřební
pochod z Wagnerova Soumraku bohů.

PRŮVODCE
TÉMATICKOU VYCHÁZKOU RAKOVNÍKEM
K BUSTÁM A PORTRÉTNÍM RELIÉFŮM
VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

Pomník, ve kterém jsou od roku 1932 urny s popelem
bratrů Burianů uloženy, navrhl přední český tvůrce moderní
architektury František A. Libra, portrétní reliéf (vpředu Karel
Burian) vytvořil sochař František Zuska, bratranec pěvců (jeho
prací je také pamětní deska na rodném domku Karla Buriana
v Rousínově). Na počest pěvců Burianů se v Rakovníku koná
od roku 1988 festival vokální tvorby Rakovník bratří Burianů a
jejich jménem byla nazvána jedna z ulic v severní části města.
Busty a reliéfy, o nichž byla během vycházky Rakovníkem řeč, nejsou samozřejmě jediné, které byste ve městě našli.
Například ve foyer Tylova divadla můžete vidět poprsí dvou
vynikajících herců – rakovnické rodačky Otýlie Beníškové
(1882-1967, autor busty – Miroslav Pangrác) a Zdeňka Štěpánka (1896-1968, autor busty – Josef Fojtík), který v Rakovníku
vyrůstal a začal hrát divadlo.
Nejkratší cesta z urnového háje zpět na Husovo náměstí
vede přes Sixtovo náměstí a Palackého ulicí – z urnového háje se
pusťe dolů přes světelnou křižovatku podél průčelí budovy soudu
(před soudem socha K. H. Borovského od Jos. Fojtíka) a na křižovatce pod soudem doleva Palackého ulicí na Husovo náměstí.
Délka vycházky: asi 3 km; čas vycházky: asi 2 hodiny (bez
prohlídky Muzea T.G.M., Vysoké brány, Rabasovy galerie a
Nové výstavní síně), asi 4 hodiny (s prohlídkou Muzea T.G.M.,
Vysoké brány, Rabasovy galerie a Nové výstavní síně). Základní
vstupné (pro dospělého): Muzeum T.G.M s prohlídkou Pražské
brány - 30 Kč, Vysoká brána - 15 Kč (vyhlídka + expozice
fotograﬁí starého Rakovníka a novodobé historie rakovnických
ostrostřelců) a 10 Kč (expozice gotických deskových oltářních
obrazů), Rabasova galerie - 15 Kč, Nová výstavní síň - 15 Kč.
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Od Burianovy pamětní desky je jen několik kroků k další
bustě. Najdete ji vpravo vedle vchodu domu o trochu níže na
protější straně ulice - bývalé synagoze a židovské škole, nyní
Rabasovy galerie. Jak už název galerie napovídá, busta, kterou
máte před sebou, ukazuje tvář malíře Václava Rabase.

U nevýrazné krušovické krajiny byla nutnost vystihnout
její krásy srozumitelně ještě naléhavější. Rabas tu nemohl nic
ošidit, nic ukrýt za rekvizity „pukajících skal, zatmění slunce
a trhající se opony chrámové“, musel se opřít pouze o svou
uměleckou výřečnost. O to pečlivěji vážil každý tah, každý
odstín barvy, hledal inspiraci ve světovém umění, aby našel
prostředky, jimiž by nejlépe, nejpoctivěji vložil na rozměrná
plátna či do drobných kreseb esenci svého rodného Krušovicka.
Rabas nechtěl být umělcem, před jehož dílem budou lidé
nervózně přešlapovat, lámat si hlavu nad jeho významem,
nýbrž nacházet štěstí a bezpečí, protože jim bude působit
radost „z milého a upřímného setkání prostých a známých
faktů života a z vorucí oddanosti a pravdivosti člověka, stojícího za dílem.“ Věhlas, který si Rabas svou uměleckou prací
vydobyl, svědčí o tom, že svého předsevzetí dosáhl, ač sám o
své tvorbě tvrdil, že je jen jedním nepatrným krokem na cestě
k uměleckému zpodobnění české krajiny.
Zmíněný obraz Vzpomínka na maminku a téměř tři desítky dalších pláten Václava Rabase můžete obdivovat ve stálé
expozici Rabasovy galerie. K vidění jsou tu i další slavné obrazy tohoto předního českého malíře 20. století – Krušovická
kopanina, Krajina v červenci, Na staré stezce, Česání chmele
nebo Včelařské zátiší. Rabasova busta v průčelí galerie je dílem
sochaře Miroslava Pangráce (jeho rodný dům č. 230, kde má
též svůj ateliér, je v ulici hned nad galerií). V Rakovníku, kde
vystudoval reálnou školu – dnešní gymnázium, byla na počest
Václava Rabase pojmenována také jedna z ulic města.
Prohlídku galerie byste neměli vynechat nejen kvůli Rabasovým obrazům, ale také kvůli možnosti prohlédnout si
bývalou rakovnickou synagogu, která je součástí galerie a v
současnosti slouží pod jménem Heroldova síň (podle rakovnického rodáka, violoncelisty Jiřího Herolda) jako jedinečná
kulisa především pro koncerty vážné hudby.
Pod galerií se Vysoká ulice rozchází vlevo k Husovu náměstí a vpravo vzhůru do Havlíčkovy ulice. Dejte se vpravo kolem
hostince U Zeleného stromu a
na křižovatce vlevo Havlíčkovou ulicí kolem pivovaru až na
světelnou křižovatku. Vpravo
nad ní se před vámi otevře
pohled Kokrdovskou ulicí k rakovnickému hřbitovu a urnovému háji. Vstupte klenutou
branou na hřbitov (otevírací
doba: květen-srpen - denně 620, září-duben – denně 8-18),
při zdi několik kroků nad dřevěnou zvonicí najdete hrob rodiny Ottovy s bustou Františka
Otty, významného českého
podnikatele, výrobce známého
mýdla s rakem.

František Otta

(16. 4. 1848 Kostelec nad Labem - 25. 5. 1939 Rakovník)
„Čím je ptáku vzduch a
čím je stromu vláha, čím je
Velké Praze elektrická dráha, čím je rybě voda, čím
je trávě rosa, čím je sedlákovi žací stroj či kosa, čím
je ševci kůže, verpánek a
šídlo, tím je nám všem bílé
rakovnické mýdlo.“ Tak zněl
jeden z vtipných reklamních
sloganů, které před druhou
světovou válkou představovaly zákazníkům kvalitní
výrobky z rakovnické Ottovy továrny na mýdla a jedlé
František Otta
tuky.
Zakladatel ﬁrmy František Otta prý už jako malý kluk
snil, že jednou bude mydlářem. Řemeslu se vyučil v Praze,
zkušenosti sbíral v Rakousku a Německu, po návratu do Čech
pracoval osm let u velkých výrobců mýdla v Praze.
Vydělával dost, ale spokojený nebyl - chtěl sám podnikat,
postavit se na vlastní nohy. Tak si roku 1875 pronajal v domě
č. 117/I na hlavním náměstí v Rakovníku mydlářskou dílnu
a dal se do práce.
Začátky byly tvrdé. Ottovo mýdlo bylo sice kvalitní, své
místo na trhu však získávalo jen ztuha. Zlom přišel ve chvíli,
kdy František Otta začal stejnou měrou myslet jak na kvalitu
svých výrobků, tak na jejich propagaci. Přestal čekat v krámě
na zákazníky, až přijdou, vzal své mýdlo a šel za nimi - do
vesnic, do měst v okolí - vysvětloval, proč jsou jeho výrobky
lepší, proč by měli kupovat právě Ottovo mýdlo. Úspěch se
dostavil - zákazníků přibývalo, objednávky se množily. Odbyt mydlárny rostl natolik, že Otta mohl přijmout zaměstnance a v roce 1900 uvést do provozu novou, větší, moderní
dílnu u železnice za městem.
Z ní František Otta a jeho synové, kteří rodinný podnik
převzali v roce 1921, postupem času vybudovali mohutný
průmyslový podnik „prvého řádu,“ který těsně před druhou
světovou válkou zaměstnával několik set lidí a vyráběl nejen
různé druhy mýdel, ale i kosmetiku nebo jedlé tuky.
Ottova továrna vždy dbala na vysokou kvalitu svých
výrobků, která pro ni byla stejně typická jako značka ﬁrmy
- silueta červeného raka – nebo už zmíněná velmi nápaditá
propagace. Díky tomu žije věhlas Ottových výrobků dodnes.
Busta Františka Otty na hrobce Ottovy rodiny je dílem
sochaře Josefa Fojtíka (viz busta Zikmunda Wintra a B. Smetany). Kromě domu č. 117/I (dnes drogerie U Jeřábků) je na
rakovnickém Husově náměstí spojen s Ottovým jménem ještě
dům č. 124/I, kde byla po roce 1900 ﬁremní prodejna a byt rodiny Františka Otty. Dům nepřehlédnete, dodnes jeho fasádu
zdobí velká modrá písmena „FRANTIŠEK OTTA“. Továrnu v
dnešní Ottově ulici znárodnil po druhé světové válce stát, ná-

sledně rodinu Ottů připravil také o další majetek a členové
rodiny byli i politicky pronásledováni. Znárodněnou továrnu – RTZ (Rakovnické tukové závody), pak Národní podnik
Rakona odkoupila roku 1991 americká společnost Procter&Gamble. Dnešní závod P&G Rakona vyrábí prací prášky, prostředky na mytí nádobí, čistící prostředky, aviváže, deodoranty antiperspiranty a více než 85 procent produkce vyváží do
zahraničí (www.procter-gamble.cz). Rodina Ottova žádala po
roce 1989 o navrácení továrny, dosáhla však jen ﬁnančního
odškodnění.
Ze hřbitova zajděte ještě do sousedního urnového háje
(vedle hřbitova vpravo; otevírací doba jako na hřbitově), hlavní cesta vás přivede až před monumentální pomník operních
pěvců bratří Burianů s portrétním reliéfem bratrů. O Emilovi
Burianovi už byla řeč ve Vysoké ulici, zbývá představit ještě jeho
staršího a slavnějšího bratra Karla.

Karel Burian

(12. 1. 1870 Rousínov u Rakovníka – 25. 9. 1924 Senomaty)
Není mnoho českých umělců, kteří dobyli svět stejně triumfálně, jako na přelomu
19. a 20. století bohem
nadaný operní pěvec,
tenorista Karel Burian.
Sám slavný Caruso o něm prohlásil:
„Já dokáži jen něco,
ale on všechno.“ Paříž
velebila Buriana jako
Krále pěvců, pro Němce byl „nejkrásnějším
hlasem“ tamní opery,
pro Budapešť „nejmilovanějším
pěvcem,
nejnádhernější silou,“
v newyorské MetropoKarel Burian jako Tristan
litní opeře zpíval s Carusem a Destinovou,
Drážďany nadšeně aplaudovaly jeho Herodovi při světové
premiéře Straussovy Salomé, byl vyznamenán mnoha řády
za umění, přetěžké tenorové party oper Richarda Wagnera
našly v Burianovi ideálního, nedostižného interpreta.
Jen české Praze nebyl dost dobrý. Zlí jazykové mu vyčítali, že „zpívá Němcům“, jeho světoobčanství si vykládali
jako zradu na českém národě a jeho národnostních snahách,
a mstivě víc pitvali jeho bohémský život a milostné aféry, než
hodnotili jeho umění. Když přijel do Prahy zpívat, dřeli z něj
v novinách kůži, když za hranicemi triumfoval, mlčeli. Burian na to v soukromých dopisech trpce odpovídal, že se tak
jenom potvrzuje stará pravda, že Čech je Čechovi největším
nepřítelem.

