
kově byla samozřejmě též silná 
vazba na francouzskou kuchyni, 
takže máme také vizi aktivit smě-
rem právě k této gastronomii. 

Prostor chceme dát také komu-
nikaci mezi starším a současným 
uměním. Do budoucna by tu měly 
vznikat výstavy nejen z díla grafi-
ka Bohuslava Reynka či jeho syna, 
fotografa Daniela, ale v paralelách 
s dalšími umělci také určité rozho-
vory mezi výtvarnými díly. 

Které další prostory statku 
jsou atraktivní pro kulturní 
využití?

Pokud nám stát opravdu poskyt-
ne ty prostředky, které jsou přislí-
beny, pak by se velice rozlehlé půdy 
měly proměnit v ateliéry. Tam by 
byly organizovány workshopy pro 
studenty či vysokoškolské vyu-
čující. Ateliéry by se daly využít i 
jako výstavní prostor, což je opět 
komunikace toho staršího s tím 
současným. 

Podstatné tedy je, že Petrkov 
nebude pro lidi pět let uzavře-
ný? 

Aktivity petrkovského centra 
se rozbíhají hned. Z toho důvodu 
také Památník národního písem-

nictví už teď vydal první knihu 
- dílo Suzanne Renaudové, její 
první sbírku Zde tvůj život. Příští 
rok budou uspořádány dvě konfe-
rence, protože v roce 2022 uply-
ne 130 let od narození Bohuslava 
Reynka. Jednu konferenci budeme 
mít v Praze a jednu bychom rádi 
uspořádali na Vysočině. Dovolím 
si předznamenat, že by to mohl 
být Havlíčkův Brod, ale to jednání 
ještě bude probíhat.   

Jak by prakticky mohla vypa-
dat spolupráce petrkovského 
kulturního centra s místními 
samosprávami na Vysočině? 

Památník nemá objekt zámeč-
ku stále ještě ve správě, fáze pře-
chodu se momentálně finalizuje. 
Ve chvíli, kdy se tak stane, obrátí-
me se na Kraj Vysočina a postupně 
samozřejmě na město Havlíčkův 
Brod, obec Lípa atd. Jde o to, aby 
spolupráce byla oboustranná. To 
znamená, že bychom při přípravě 
kulturních aktivit spolupracovali 
a zároveň je to potom propagace 
kraje. Jde o to, aby to byla pro obě 
strany dlouhodobá a trvalá vzá-
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V někdejším Reynko-
vě zámečku v Petrkově 
zřizuje Památník národ-
ního písemnictví své 
nové pracoviště, Česko-
francouzské centrum. 
Už v létě by se tu mohly 
odehrát první kulturní 
akce. 
� Jiří Varhaník

 Petrkov

Do konce prvního letošního 
kvartálu by mělo být dokončeno 
odkoupení někdejšího zámečku 
(statku) Bohuslav Reynka v Petr-
kově, místní části obce Lípa na 
Havlíčkobrodsku. Stát objekt 
kupuje od básníkových potomků.

Podle dostupných údajů stát 
kupuje areál za vyjednanou cenu 
cca 18 milionů Kč. Odkup je nyní 
ve finální fázi. V samotném objek-
tu jsou dva byty, ke statku náleží 
přilehlý park a hospodářská sta-
vení. Součástí prodeje jsou též 
pole, les a dva rybníky, celkem na 
ploše přes 90 tisíc m2. 

Objekt bude napříště provozo-
vat státní příspěvková organiza-
ce Památník národního písem-
nictví (PNP). Jak potvrdil ředitel 
PNP  Zdeněk Freisleben, bude zde 
působit nově vzniklé pracoviště, 
Česko-francouzské centrum.

Prvotním úkolem bude pod-
le ředitele PNP zajistit dostateč-
né finanční krytí na nezbytnou 
opravu objektu a provoz centra. V 
duchu usnesení vlády by měl stát 
v příštích pěti letech investovat 
tímto směrem téměř 150 mil. Kč. 

O rekonstrukci petr-
kovského Reynkova 
zámečku a plánech s 
objektem pro nadchá-
zející roky jsme hovořili 
s ředitelem Památníku 
národního písemnic-
tví (PNP) Mgr. Zdeňkem 
Freislebenem. 

Pane řediteli, Česko-francouz-
ské centrum v Petrkově je úplně 
novým pracovištěm, které jste 
zřídili v souvislosti se získáním 
petrkovského areálu?  

Je to tak. Pochopitelně jsme se 
snažili doširoka vystihnout, co 
Petrkov symbolizuje. Tohle nám 
připadalo jako velmi šťastné řeše-
ní. 

Orientace na frankofonní pro-
středí je v PNP dlouhodobější? 

Ano, my jsme tady už realizova-

li řadu expozic, jako třeba rozsáh-
lou výstavu Naše Francie, která 
se věnovala česko-francouzským 
vztahům. Ale už mnohem dříve 
jsme např. prezentovali francouz-
ské komiksové autory a podob-
ných projektů bylo více, včetně 
našich výstav ve Francii. Dá se říci, 
že se francouzské oblasti věnuje-
me systematicky už delší dobu. 

Petrkovský zámeček (statek) 
byl podle dostupných informa-
cí odkoupen za cenu kolem 18 
milionů Kč. Je to z vašeho pohle-
du odpovídající? 

Nejsem realitní makléř, a proto je 
pro mě obtížné na tuto otáz-
ku odpovědět. Ale mohu říci, že 
původní cena byla ještě vyšší. Pro-
tože jsme příspěvková organizace 
a naše investice musí odpovídat 
realitě, nechali jsme si udělat dva 
znalecké posudky. 

Ta problematika je složitá, pro-

tože jsou věci, které jsou obtížně 
srovnatelné. Máte-li byt na Praze 
1 nebo na Praze 2, je k dispozici 
určitá cenová relace, z níž můžete 
vycházet. Zámečků jako je Petr-
kov není zase tolik, aby se z toho 
dala snadno odvodit porovnávací 
cena. Nemluvě o tom, že to je také 
o lokalitě atd. Otázka ceny objektu 
tedy úplně nemíří na mě, ale udě-
lali jsme v tomto ohledu vše, co by 
mělo být. 

„Modrý pokoj“ v patře
Nicméně objekt je relativně 

rozsáhlý, je zřejmě v proble-

matickém stavu a jak již bylo 
zveřejněno, chtěli byste jej v 
horizontu pěti let postupně 
rekonstruovat. Dá se jeho sou-
časný stav nějak jednoduše cha-
rakterizovat? 

Určitě není úplně v pořádku. Nej-
větší nebezpečí, kterého se obává-
me, je asi vlhkost - nevíme přesně, 
v jakém stavu je stavba z hlediska 
podmáčení. Proto první věc, která 
by se měla udělat, je provést prů-
zkum a určit, kde a jakým způso-
bem bude zdivo potřeba ošetřit. 
A problematická je také střecha. 
Tyhle dvě věci jsou důležité a těmi 
bychom začali. 

Na začátku budeme vyklízet 
půdy. V prvním patře domu je 
také krásný salonek, kterému se 
podle barvy tapet říká „modrý 
pokoj“. Ten bychom rádi uvedli 
co nejdříve do provozu, dali mu 
určitou přednost, aby centrum 
mohlo i reprezentativním způ-

sobem fungovat. Další opravy 
budou následovat postupně, což 
máme naplánováno i v investič-
ním záměru. 

Budete tedy postupně roz-
jíždět provoz centra už během 
pokračující rekonstrukce. Je 
pravdou, že už letos v létě by 
měla být založena určitá nová 
tradice kulturních setkání Letní 
Petrkov? 

Máme novou kolegyni dr. Tučko-
vou, která se provozu Česko-fran-
couzského centra v Petrkově věnu-
je a bude věnovat. Společně jsme 
také dávali dohromady investiční 
záměr. Tato kolegyně už vytváří 

vazby na francouzské prostředí. A 
skutečně plánujeme, že už v létě 
by se mohlo realizovat několik 
programových setkání, která by 
celé příští kulturní dění uvedla. 

Dr. Tučková se petrkovské tema-
tice intenzivně věnuje, Petrkov 
detailně zná i z minulosti, kdy byla 
v kontaktu s bratry Reynkovými. 
Je také autorkou knihy, která se 
týká Bohuslava Reynka, respekti-
ve jeho ženy Suzanne Renaudové. 
Proto byla volba nové kolegyně 
jasná, a navíc jsme se již přesvěd-
čili, je že organizačně velmi schop-
ná...

Slyšet v současné „covidové“ 
situaci naší země, že je někdo 
organizačně velmi schopný, je 
osvěžující a povzbuzující...  

Je to tak, bohužel. Prožíváme 
to asi všichni, že si říkáme, kde je 
chyba? Když se věci řeší poctivě a 
pořádně, pak to má výsledky. 

Ale vraťme se k financování 
petrkovské rekonstrukce. Pla-
tí, že by měl stát v duchu usne-
sení vlády v příštích pěti letech 
investovat do rekonstrukce 
objektu, do zřízení Česko-fran-
couzského centra a zajištění 
jeho provozu téměř 150 mil. 
Kč? 

Ano, je to tak přislíbeno. 

Budete chtít v areálu zachovat 
jeho specifickou atmosféru? 

Určitě si pozveme odborníky. 
Rádi bychom, aby např. zahra-
da odpovídala tomu charakteru, 
který měla za Suzanne Renaudo-
vé. Ona to zčásti nechávala, abych 
tak řekl, volnému působení, při-
tom s manželem pěstovala zele-
ninu, koření a vytvářela zákoutí 
vzácných květin. Opravdu chce-
me, aby místo připomínalo ten 
starosvětský charakter, který tam 
býval. 

Projekt vzniku Česko-
francouzského centra, 
petrkovského pracoviš-
tě Památníku národního 
písemnictví, řídí PhDr. 
Lucie Tučková, Ph.D. 
Tematikou Reynkovy 
rodiny a Petrkova se 
zabývá přes dvě desít-
ky let. 

Paní doktorko, jaká je vaše 
vize budoucího kulturního dění 
v Petrkově? 

Chci podtrhnout, že v první fá-
zi to nebude jen v Petrkově, tedy 
přímo na místě. Památník národ-
ního písemnictví letos dokonču-
je velký projekt orientovaný prá-
vě na veřejnost – v průběhu roku 
otevře Muzeum literatury v Praze 
Bubenči, kde právě probíhají úpl-
ně poslední práce na rekonstrukci 
objektu. Po dobu opravy Petrko-
va se budou aktivity Česko-fran-
couzského centra odehrávat např. 
právě v Muzeu literatury, anebo ve 
Francouzském institutu, který je 
naším velkým partnerem. 

Připravujeme tedy aktivity pro 
pražské publikum, ale také na růz-
ných místech na Vysočině. Protože 
Petrkov samozřejmě vnímáme 
jako nedělitelnou součást Vysoči-
ny. Samotný areál zámečku bude-
me úplně na začátku využívat pro 
bodová setkání, jako bude např. 
projekt Letní Petrkov. Budeme se 
od počátku snažit, aby ten dům 
zůstal co nejvíce otevřený, ale prá-
vě pro jednorázové akce. 

Co konkrétně by se zde v úvod-
ní fázi rekonstrukce mělo ode-
hrávat? Budou těžištěm literár-
ní a výtvarné projekty, které 
s tradicí místa souvisí nejvíce?  

Určitě ano, ale bude to ještě širší. 
Třeba koncerty, letní setkání. Na 
zahradě může být např. jednoden-
ní výstava v plenéru, určitě diva-
dlo, určitě literární čtení...

Zahrada zřejmě bude výraz-
ným místem, které by mělo být 
do budoucna využíváno?

Ona je velice vzácná i svým 
složením, takže do budoucna tady 
máme v plánu i spolupráci s bota-
nickými zahradami a je zde možno 
organizovat odborné přednášky 
věnované právě botanice. V Petr-

V petrkovském zámečku vznikne Česko-francouzské centrum

K záchraně Petrkova 
vyzvaly podpisem  
petice tisíce lidí

Lucie Tučková: Miluji Vysočinu, miluji Petrkov! 

Prvotním úkolem 
rekonstrukce bude
odstranit vlhkost 
a opravit střechu

Zahradě chceme vrátit charakter, který měla za Suzanne Renaudové

SALONEK zvaný podle barvy tapet „modrý pokoj“. Tato reprezentativní část interiéru petrkovského zámečku by měla v rámci průběhu rekonstrukce dostat určitou přednost. Vpravo Daniel a Jiří Reynkovi v modrém pokoji. Foto: František Nárovec

HODINOVÁ věž 
zámečku v pohledu
od brány. 
 Foto: Jiří Varhaník

VE STARýcH stodolách mají vzniknout kulturní sály. Foto: Jiří Varhaník

KOČKY patřily k atmosféře petrkovského statku - vlevo momentka z petrkovské kuchyně. „Daniel s Jiřím mi vždycky říkali, že na můj hlas utíkají kočky...,“ 
vzpomíná s úsměvem dr. Lucie Tučková. Vpravo: L. Tučková spolu s Danielem a Jiřím Reynkovými na dvoře statku.  Foto: archiv Lucie Tučkové

PETRKOVSKý Reynkův zámeček, kam se v průběhu volnějších šedesátých let obrátila pozornost mnohých mladých 
umělců – zajížděli sem např. Jiří Kolář, Ivan Diviš, Ivan Martin Magor Jirous či Věra Jirousová.  Foto: Jiří Varhaník

Lucie 
Tučková 

Zdeněk 
Freisleben

Poezie Bohuslava Reynka 
vycházela dlouho pouze v bibli-
ofilských vydáních nebo časopi-
secky, prvního souborného vydá-
ní se dočkala až roku 1969.

První sbírky, psané ve dva-
cátých letech minulého stole-
tí, jsou ovlivněny expresionis-
mem. Expresionistické tóny však 
postupně ztrácejí na významu, 
přestože mají i nadále v Reynko-
vě poezii své místo. 

Po desetileté odmlce se básníkův 
projev mění. Významnější je motiv 
rodného kraje, Vysočiny, a její pří-
rody. Z jeho básní je stále patrněj-
ší křesťanská spiritualita a láska k 
Bohu a ke všemu božímu stvoření 
po vzoru sv. Františka z Assisi. 

Zvláštní místo v jeho básních 
zaujímají obrazy z lidského hle-
diska zcela nepatrných tvorů, kte-
ré přispívají k vylíčení básníkovy 
pokorné lásky k Bohu, životu a 
ke všemu, co žije a trpí. Vrcholem 
Reynkovy tvorby je jeho poslední 
sbírka Odlet vlaštovek. 

Pokud jde o Suzanne Renaudo-

vou, život v drsné krajině Vyso-
činy údajně zejména zprvu těž-
ce snášela a stýskalo se jí. Podle 
pozdních básní (básně sbírky 
Dveře v přítmí, básně Vánoce či 
Chardons - Bodláky) si ale nako-
nec Vysočinu oblíbila.

Manželé Reynkovi vzájemně 
překládali své básně. Renaudová 
do francouzštiny překládala také 
díla Vladimíra Holana a Františ-
ka Halase. V letech 1947–1959 
udržovala korespondenci s fran-
couzským spisovatelem Hen-
ri Pourratem, jehož dílo později 
překládal její syn Jiří Reynek. 

 Zdroj: Wikipedia

Expresionistické tóny, příroda,
rodná Vysočina i láska k Bohu

Bohuslav 
Reynek

Suzanne 
Renaudová

PNP chce realizovat celkovou 
rekonstrukci areálu do roku 
2025. V letošním roce má být 
podle Freislebena prvotním 
těžištěm prací zajištění celého 
objektu a odstranění vlhkos-
ti. V budoucnu by se např. měly 
někdejší hospodářské budovy 
proměnit v koncertní a výstav-
ní síně, na půdě by měly vyrůst 
výstavní galerie a ateliéry pro 
konání workshopů. 

Rekonstrukční práce mají pro-
bíhat postupně, takříkajíc za pro-

vozu centra. Během rekonstrukce 
by totiž návštěvníci mohli nav-
štívit jednorázové akce např. na 
petrkovské zahradě apod. 

Už letos v létě by chtěl PNP 
založit na dvoře či v zahradě stat-
ku tradici česko-francouzských 
kulturních setkávání Letní Petr-
kov. Má jít o akci s divadelními 
představeními, koncerty, autor-
ským čtením, výstavami či gast-
ro aktivitami pro veřejnost (více 
k tomu v rozhovorech na jiném 
místě stránky).

Pohnutá historie 
Myšlenka na zřízení Česko-

francouzského centra v Petrko-
vě navazuje na odkaz Reynkovy 
překladatelské činnosti a jeho 
vazby na francouzské prostředí. 
Podle ředitele PNP má centrum 
v budoucnu přibližovat mladým 
lidem někdejší tvůrčí atmosféru, 
historii a význam tohoto místa. 

Básník, překladatel a grafik 
Bohuslav Reynek (31. 5. 1892, 
Petrkov – 28. 9. 1971, Petrkov) se 
narodil jako jediný syn statkáře 

Bedřicha Reynka a jeho manželky 
Marie, rozené Divišové.

Navštěvoval základní školu ve 
Svatém Kříži a reálku v Jihlavě, 
kde jej prof. Max Eisler nasměro-
val k zájmu o literaturu a výtvar-
né umění. Po maturitě studoval 
(zřejmě na přání otce) zeměděl-
ství na c. k. Vysoké škole tech-
nické. Studium ovšem opustil po 
několika týdnech a vrátil se do 
Petrkova. 

Vydal se na první cestu do Fran-
cie a začal psát své první básně, 
které byly později vydány ve sbír-
ce Žízně. 

Zásadní bylo v roce 1914 Reyn-
kovo setkání s katolicky oriento-
vaným literátem, vydavatelem a 
překladatelem z francouzštiny 
a angličtiny Josefem Florianem 
(1873-1941) ze Staré Říše. To se 
stalo počátkem celoživotní spo-
lupráce obou umělců. Svými pře-
klady poezie i prózy, vlastními 
básněmi a grafikami také Reynek 
ovlivnil řadu Florianových sta-
roříšských edic, zejména Dobré 
dílo.

Suzanne, rodina, 
nacisté a komunisté

V roce 1923 odjel Reynek cíleně 
do francouzského Grenoblu, aby 
zde poznal autorku knihy Ta vie 
est là…, básnířku Suzanne Renau-
dovou (* 30. září 1889 v Lyonu). 
Tu chtěl požádat o povolení její 
první básnickou sbírku přeložit.

Suzanne byla dcerou důstojní-
ka Abela Renauda a jeho ženy Fé-
licie. S matkou a sestrou proces-
tovaly Švýcarsko, Normandii a 

Anglii, kde za první světové války 
pracovala ve vojenské nemocnici 
jako ošetřovatelka.

Pracovala jako překladatelka v 
The Anglo-French Review a před-
nášela o moderní francouzské 
literatuře na filozofické fakultě 
grenobelské univerzity. Za Reyn-
ka se provdala po smrti své mat-
ky, 13. března 1926 v kostele sva-
tého Josefa v Grenoblu. Posléze se 
manželé odstěhovali na Vysočinu. 

Jak se uvádí, byla francouzská 
básnířka a intelektuálka venkov-
ským prostředím Petrkova (v 
roce 2012 zde bylo evidováno na 
100 adresách 196 trvale žijících 
obyvatel) překvapena, až zasko-
čena. Pozornost místních údajně 
poutala svým vystupováním („K 
rybníku nosila slunečník, oblékala 
se jako dáma do rukaviček atd.“: 
zdroj: Wikipedia).

Po střídavém pobytu ve Francii 
a na Vysočině se manželé v Petr-
kově v roce 1936 usadili natrva-
lo. Po otcově smrti se Reynek ujal 
správy statku. V červnu 1928 se 
Reynkovým narodil syn Daniel 
Václav (1928–2014) a v červen-
ci 1929 syn Jiří Michael (1929-
2014).

Ze svého statku (zámečku) se 
však musela rodina vystěhovat 
v roce 1944 za nacistické okupa-
ce. Po několikaměsíčním hledání 
azylu se Reynkovi nastěhovali do 
Staré Říše k dětem J. Floriana. Zde 
zůstali do konce války, do Petrko-
va se vrátili v roce 1945.

Po komunistickém puči v roce 
1948 byl však statek zestátněn a 
Reynek na něm nadále směl pra-
covat jen jako zemědělský dělník 
(do roku 1957). V prvních letech 
se uzavřel a neopouštěl dům. V 

jemná spolupráce.  
Vy se Petrkovu osobně věnu-

jete už řadu let. Máte to místo 
ráda? 

Já miluji Vysočinu, a miluji Petr-
kov!  Bydlím sice v Úvalech u Prahy, 
ale Petrkov je absolutně součás-
tí mého života. A setkání s Danie-
lem a Jiřím Reynkovými bylo pro 
mě jedním ze zásadních setkání. 
Seznámil mě s nimi básník Zbyněk 
Hejda z Horní Vsi, což je zase jiná 
část Vysočiny, bližší Jihlavě. 

Takže pro mě je Petrkov srdeč-
ní záležitost a asi i díky tomu jsem 
také našla sílu se projektu cent-
ra věnovat. Chci zmínit, že obrov-
skou pomocí byla petice Zachraň-
te Petrkov. Naším projektem se 
vlastně odpovídalo na požadavek 
široké veřejnosti, což si myslím, že 
je v našem prostoru dost výjimeč-
ná situace. To byly tisíce lidí, a za to 

jsem ráda. 
Ale můj osobní vztah je ten, že 

dvacet let mého života je zasvěce-
no tematice Petrkova.

Dvacet let? Podle vašeho hlasu 
je to tedy od velmi raného mlá-
dí? 

Za pár týdnů mi bude čtyřicet, 
ale mám mladší vzezření a sko-
ro dětský hlas. Daniel s Jiřím mi 
vždycky říkali, že na můj hlas utí-
kají kočky, protože se bojí dětí. To 
mi asi zůstalo (smích). Jsem pře-
devším ráda, že se vše podařilo a 
že Památník národního písemnic-
tví bude mít Petrkov ve správě. 

A kdyby se někdo z příznivců 
chtěl k Petrkovu, jeho minulosti i 
možným aktivitám do budoucna 
vyjádřit, dovolím si ještě zmínit 
výzvu „Když se řekne Petrkov“, 
která je na stránkách PNP.

této době vytvořil většinu svého 
grafického díla a dozrál i jako oso-
bitý básník. 

Umělci na Petrkově
Během krátkého uvolnění 

atmosféry v šedesátých letech 
se na Reynka a petrkovský sta-
tek obrátila pozornost mladých 
umělců, jako byli Jiří Kolář, Ivan 
Diviš, Ivan Martin Magor Jirous 
či Věra Jirousová. 

Dne 21. ledna 1964 zemře-
la Suzanne Renaudová. V té-
to době směl Reynek poprvé po 
pětatřiceti letech znovu vysta-
vovat. Na konci roku 1969 ještě 
vydal svazek své poezie - sbírky 
Sníh na zápraží, Mráz v okně a 
Podzimní motýli. Svoji poslední 
básnickou sbírku Odlet vlaštovek 
už ale vydat nesměl – nastupova-
la komunistická Husákova nor-
malizace a Reynek v roce 1971 
umírá.

Bohuslav Reynek je spolu se 
svou manželkou pochován na 
hřbitově ve Svatém Kříži (sou-
část Havlíčkova Brodu). V petr-
kovském zámečku žili až do své 
smrti v roce 2014 jejich synové, 
fotograf Daniel a překladatel Jiří 

Reynkovi.
Jejich potomci loni nabídli 

památkově chráněný zámeček 
k prodeji přes realitní kancelář. 
Následoval tlak kulturní veřej-
nosti formou petice na odkoupe-
ní areálu státem. Petici Zachraň-
te Petrkov! spustili 7. května na 
internetu básník Miloš Doležal, 
filmová dokumentaristka Ljuba 
Václavová a krajinářští architekti 

Markéta a Petr Veličkovi. 
Podle názoru signatářů peti-

ce by na Reynkově statku měla 
působit instituce s ambicí ucho-
vat odkaz Bohuslava Reynka a 
jeho synů. Po červnové osobní 
návštěvě premiéra a ministra 
kultury bylo posléze oznámeno, 
že Reynkův statek odkoupí právě 
ministerstvo kultury a bude zde 
zřízeno pracoviště PNP. 


