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Památník Karla Čapka ve Staré 
Huti u Dobříše           

Tereza Antošová           
 

     Byl sychravý říjnový čtvrtek, po babím létě už ani památky. Ráno je nepříjemné 
chladno, začíná se krátit den. Ideální doba i počasí k návštěvě Památníku Karla Čapka ve 
Staré Huti u Dobříše. Toto syrové, mlhavé období roku totiž přesně vystihuje nejen náladu 
celého domu obklopeného obrovskou zahradou, ale i náladu doby, v níž Čapek tvořil svá 
nejzásadnější díla. 
 
      Celé putování za poznáním Čapkovy osobnosti a jeho díla jsem absolvovala spolu se 
svými spolužáky v rámci exkurze, kterou pro studenty maturitních ročníků pořádalo naše 
gymnázium. 
 
      Po dvouhodinové jízdě se konečně nacházíme v místech, kde se v letních měsících 
procházíval Karel Čapek spolu s bratrem Josefem nebo manželkou Olgou 
Scheinpflugovou. Na první pohled mi je jasné, že by se mi na tomto romantickém a 
zvláštně nostalgickém místě také zamlouvalo trávit volný čas.  
 
      Cesta k památníku vede kolem rybníka Strž, zahaleného v mlžném závoji. Klidná 
hladina dokonale umocňuje sentimentální náladu okolního prostředí. Po několikaminutové 
procházce se před námi otvírá pohled na vilu s okrovo-bílou omítkou. 
 
      Prohlídku začínáme v malém pokojíku, který je přebudován na promítací sálek. Zde 
nám průvodkyně pouští dokumentární film o životních osudech a literární tvorbě Karla 
Čapka. Půlhodinový dokument končí, a může tedy začít vlastní prohlídka "Čapkárny".  
 
      Snažím se co možná nejpečlivěji prohlížet a vnímat vystavené exponáty. Poutavé 
vyprávění naší paní průvodkyně podbarvuje atmosféru jednotlivých místností s dobovými 
fotografiemi, písemnostmi a knihami. Jedinou nevýhodou hromadné exkurze je, že nás, 
informací chtivých studentů, je tolik, že důkladné prozkoumání všech zákoutí a 
vystavených předmětů je zhola nemožné. 
 
      Závěr vyčerpávající návštěvy Památníku tvoří prohlídka dvou podkrovních místností 
věnovaných blízkému Čapkovu příteli Ferdinandu Peroutkovi a manželce Olze. Tady, v 
podkroví, mě zaujaly především šaty paní Scheinpflugové. Ale dojem ve mně zanechal i 
Peroutkův citát, ve kterém hovoří o spolku "pátečníků": "Vidím naši skupinu, jak jsme 
sedávali na letním sídle Karla Čapka, na zeleném trávníku pod vysokými vrbami, od 
potoka válo chladem, a šaty našich žen byly bílé. A my si mysleli, že jsme věční. Ale nyní 
vím, že jsme byli malá skupina na dlani nemilosrdného času. Ale já věřím, že něco zbyde. 
Snažili jsme se, a jednoho dne národ bude obrozen také z našeho snažení."  
 
      Čas prohlídky interiéru Čapkovy vily se nachýlil ke konci a my jsme ještě před 
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návratem domů zatoužili projít se po místech, kde pravidelně sedávali a přátelsky 
debatovali pánové ze skupiny "pátečníků" společně s prezidentem Masarykem. Když jsem 
stála na zahradě za domem, nad hlavou mi tiše ševelila stará vrba a za mnou zurčel potok, 
na malou chvíli jsem pocítila ten silný láskyplný pocit, který Čapka vázal k tomuto 
zvláštnímu místu. 
 
      Závěrem si nemohu odpustit několik faktografických údajů. Památník se nachází v 
historickém areálu, kde stála v 19. století původně továrna na železo. Po první světové 
válce získal nemovitost od rodu Colloredo-Mansfeldů Václav Palivec. Ten dal empírový 
dům Karlu Čapkovi a Olze Scheinpflugové v roce 1935 jako svatební dar k užívání po dobu 
jejich života.  
 
      Od roku 1961 se začala budovat expozice věnovaná Čapkovi, která v nezměněné 
podobě existovala až do 90. let 20. století. V letech 1996 a 1997 proběhla rozsáhlá 
rekonstrukce. Po svém znovuotevření, dne 25. dubna 1997, je místo známé jako Památník 
Karla Čapka Na Strži ve Staré Huti u Dobříše.  
 
      Určitě si do Čapkova muzea ve Staré Huti udělejte výlet, zaručeně se vám tu taky bude 
líbit. Otevřeno je denně kromě pondělí od dubna do října od 9 do 17 hodin. Od listopadu do 
března je provozní doba pro veřejnost ve všední dny od 9 do 16 hodin, o víkendech je 
otevřeno pouze pro předem objednané skupiny. 
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