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Jméno tohoto architekta je prakticky veřejnosti neznámé, 

ačkoliv všichni znají Palackého most, ev. Náprstkovo muzeum, 

možná i Obřadní síň na Novém židovském hřbitově. A určitě 

Výstavní palác na pražském výstavišti v Holešovicích. 

 

Rodina Münzbergerů pocházela z okolí České Lípy v severních 

Čechách. Poprvé se tam jméno (v podobě Münzberg) objevuje 

k roku 1612 v obci Kvítkově, kdy se zde zakoupil Georg(Jiří) 

Münzberg. Jeho syn Mathes (Matěj) je k roku 1667 uváděn jako 

majitel statku  č. 2. Kvítkov bylo malé samostatné panství 

vladyků Vlků z Kvítkova, kteří tu na konci 13. století 

vybudovali hrad, v 15. století však již opuštěný. Později se 

stalo součástí většího majetku, připojeného k Novému zámku, 

dnešní Zahrádky.  

 

Po Matějovi zdědil statek jeho syn – opět Jiří (1648 - 15. 

11.1729) a další Matěj – jeho syn, který už se psal Münzberger 

(5. 2. 1692 - 2. 4. 1766). Další člen rodu (syn předchozího) 

byl Hans Josef Münzberger (6. 4.1729 – 16. 3. 1790), který se 

přesunul z Kvítkova na dvůr Robeč u České Lípy, kde se stal 

šafářem. Šafář byl v té době jakýmsi správcem statku, který 

vrchnosti zodpovídal za chod celého dvora, za rozdělování 

práce čeledi, případně vykonávání roboty a péče o dobytek. 

Nejvyšší horou (spíše kopcem, 381 m n. m.) na území osady 

Dubice, kam dnes spadá i Robeč, je Mnišská hora - něm. 

Müzberg. Jestli ale jméno rodiny je odvozeno od tohoto 

pojmenování, není jisté. 

 

V oblasti převažovalo německé obyvatelstvo, dokonce byl 

několikrát (např. ještě v r. 1911) podán návrh na přejmenování 

České Lípy na Německou. V této souvislosti je zajímavé, že 

v další generaci rodiny se objevuje jméno Václav. Syn 

předchozího Josefa Jan Václav Münzberger (18. 9. 1758 – 11. 1. 

1848) se oženil poměrně pozdě až roku1798 s mladou Marií Annou 
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Rosalií Mitteisovou (1774–1836), která pocházela z Jestřebí, 

kde byl její otec rychtářem. Měli spolu 9 dětí, z nichž 

dospělosti se dožilo pouze 6 z nich. 

 

Vrchností v této oblasti byl rod Vartenberků, kteří postupně 

zcelovali někdejší drobné majetky. V polovině 16. století pak 

Kateřina z Vartenberka začala pro svého syna Jana budovat nové 

sídlo, zv. Nový zámek. Jan z Vartenberka ale o panství přišel 

po Bílé hoře, protože ve stavovském povstání stál na straně 

stavů. Konfiskát získal v roce 1623 Albrecht z Valdštejna a 

spojil ho v jeden celek s panstvím ve Frýdlantu. Pokračoval ve 

stavbě zámku i zámeckého parku s tzv. Valdštejnovou alejí. 

Jeho vláda však dlouho netrvala, po jeho vraždě v Chebu roku 

1624, byl i Valdštejnův majetek zkonfiskován. Nový zámek a 

Česká Lípa však zůstaly v majetku jeho vdovy Isabely roz. 

Harrachové a pak ho zdědila její dcera Marie Alžběta z 

Valdštejna. Ta se v roce 1645 provdala za Rudolfa z moravského 

šlechtického rodu Kouniců a tím vlastně došlo k založení 

jejich české větve. Rudolf se stal nejvyšším lovčím a 

císařským tajným radou na dvoře Ferdinanda III. a v roce 1642 

byl povýšen do říšského hraběcího stavu. Obě větve rodu – 

moravská i česká – se navzájem podporovaly a udržovaly těsné 

kontakty (po vymření moravské větve roku 1848 zdědila moravské 

statky česká větev). Kounicové se věnovali m. j. službě ve 

státní správě. Asi nejvíc se do historie zapsal Václav Antonín 

z Kounic-Rietbergu (1711-1794), který se stal dvorským a 

státním kancléřem na dvoře Marie Terezie. Právě on dojednal 

mír s Francií a sjednal sňatek Marie Antoinetty s Ludvíkem 

XVI. v roce 1770. Budoucí francouzskou královnu následoval do 

Paříže početný doprovod osob nejrůznějšího zaměření. Mezi nimi 

byl i Jan Václav Münzberger jako zahradník. Praxi zřejmě 

získal na výstavbě novozámecké zahrady a byl do Francie poslán 

rozhodnutím kounicovské vrchnosti. Po vypuknutí francouzské 

revoluce se většina královnina rakouského doprovodu vrátila 
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zpět. Jak dlouho působil Münzberger ve službách královny, není 

úplně jasné. Ale je zřejmé, že si královna jeho služeb 

považovala, protože se domů vrátil se dvěma dárky. Byla to 

jednak královnina modlitební knížka a jednak malá tabatěrka ze 

slonové kosti s jejím portrétem. Bohužel ani jedna z těchto 

památek dneska již neexistuje, protože byly zničeny při požáru 

rodinného doma na Palackého náměstí za náletu na Prahu 

14. února 1945. 

 

Po svém návratu pracoval Jan Václav Münzberger dál jako 

okrasný zahradník na novozámeckém panství. Právě v té době 

vrcholily stavební práce na novozámeckém panství, které 

financovali zejména Michal Karel Kounic (1745-1820) a jeho syn 

Vincenc Karel Kounic (1774-1829). Vznikla zde ovocná a okrasná 

zahrada s drobnými stavbami a fontánami, skleníky, sochami a 

romantizující úpravou, navazující na údolí Robečského potoka. 

V roce 2013 byla tato část prohlášena za přírodní památku. 

 

Z dětí Jana Václava Münzbergera měli početnou rodinu jen 

synové Václav (1799-1867) a Josef (24. 3. 1803 Zahrádky – 5. 

1. 1880 Karlín). Většina rodiny zůstala na novozámeckém 

panství, kde bylo hodně pracovních příležitostí, nebo v 

blízkém okolí. Jen Josef se vydal do světa. 

 

Josef Münzberger získal gymnaziální vzdělání na škole v České 

Lípě a po škole nastoupil na 4 roky do učení do firmy Franze 

Johanna Buhla. Potom několik let pracoval u různých 

strojírenských firem, až v roce 1837 nastoupil do karlínské 

Rustonky, kde pak zůstal až do smrti plných 43 let. Rustonka 

byl jeden z nejvýznamnější strojírenských podniků. Na pomezí 

Karlína a Libně byla založena anglickými inženýry v roce 1832 

a v polovině 19. století přešla do rukou jiného britského 

podnikatele Thomase Rustona. Firma byla zaměřena na výrobu 

říčních i zaoceánských parníků a jejich strojního zařízení, 
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později se tu vyráběly i mostní konstrukce. Josef Münzberger 

zastával ve firmě stále důležitější funkce a fungoval 

v podstatě jako tichý administrativní ředitel. Ženil se, až 

když byl poměrně dobře finančně zaopatřen. Bylo mu už 42 let, 

když se v kostele sv. Tomáše na Malé Straně oženil s 19letou 

Gabrielou Barvitiusovou. Věkový rozdíl novomanželů a zajištěné 

postavení ženicha vyvolává zajímavé oboustranné konotace. Když 

Josef Münzberger zemřel, byl pohřben na jediném karlínském 

hřbitově. Původně vojenský hřbitov byl později rozšířen a 

sloužil i ostatním obyvatelům. S rozvojem města však byl 

zrušen a hroby přeneseny na Olšany. Tam byl přenesen i rodinný 

hrob (odd. VII. – 6 – 6). 

Josef Münberger 

 

Jméno Barvitius se poprvé objevuje za vlády Rudolfa II. Johann 

Anton Barvitius (cca 1555–1620) pocházel zřejmě z Nizozemska, 

ale studia práv absolvoval v Paříži. Později působil v Kolíně 

nad Rýnem ve službách Wittelsbachů. V roce 1589 už je doložen 

na dvoře Rudolfa II. v Praze, kde se postupně stal jedním z 

mála císařových důvěrníků. Byl v úzkém kontaktu s učenci i 

básníky, kteří tehdy v Praze působili. Císaři také vyřizoval 

půjčky od Welserů hlavně na nákupy uměleckých předmětů, které 
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císař shromažďoval ve své proslulé sbírce. V Praze se oženil a 

narodil se mu tu syn Johann Franz Barvitius. V roce 1590 

získal titul barona. Po smrti Rudolfa II. působil Barvitius i 

na dvoře jeho nástupců. Ke konci života se vrátil do Kolína 

nad Rýnem, kde také zemřel. 

 

Z dalších členů rodiny je v Čechách doložen až Franz Barvitius 

(1738-1826), který působil ve službách hraběte Georga Franze 

Buquoye. Z jeho 9 dětí se dospělosti dožily pouze tři. V této 

šlechtické rodině působil i Franzův druhý syn Andreas Franz 

Barvitius (1782-1836). Ten byl hraběcím pokladníkem a bydlel i 

se svou rodinou přímo v Buquoyském paláci na Malé Straně 

(Velkopřevorské náměstí – dnes velvyslanectví Francie).Oženil 

se v pozdějším věku s 17letou Barborou Eggerovou (1825-

1897).Ta pocházela z Vídně, kde také v roce 1822 sňatek 

proběhl. Její matka Krescencie, roz. Hessová byla dvorní dámou 

na dvoře rakouského arcivévody Antona Viktora Habsbursko-

Lotrinského (osmý syn Leopolda II.) a v rodině se tradovalo, 

že právě Barbora byla jeho dcerou. Tomu by snad nasvědčovalo, 

že byla na vévodovy náklady vychována ve šlechtickém internátě 

a k svatbě od něj dostala skleník se zlaceným porcelánovým 

servisem. Bohužel i tyto památky byly zničeny za náletu v roce 

1945. Navíc někteří z jejích synů dostali jméno po 

arcivévodovi, který každému z dětí daroval po narození zlatý 

dukát. 

 

První svatba Barbory Eggerové a Andrease Barvitia se konala ve 

Vídni v kapli řádu německých rytířů – arcivévoda byl 

velmistrem tohoto řádu a pak zopakována v Praze. Během 14 let 

se jim narodilo celkem 9 dětí, z nichž 4 zemřely v dětském 

věku (tři z nich dokonce v jednom dni na choleru, která tehdy 

řádila). Barbora Barvitiusová (1805-1897) se sice po smrti 

manžela z Buquoyského paláce odstěhovala, ale byla zřejmě 
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dostatečně zabezpečená, že mohla svým dětem zajistit potřebné 

vzdělání. Navíc dostávala od Buquoyů po manželovi penzi. 

 

Další generace Barvitiů se zapsala do umělecké historie nejen 

Prahy. Nejstarší syn Antonín Viktor byl architektem, jeho 

nejmladší bratr Viktor Barvitius byl malířem. Manželem jedné 

sestry – Gabriely se stal Josef Münzberger a Terezie se 

provdala za architekta Ignáce Ullmanna. (Z rodiny Andreasova 

bratra Fridricha pocházel vynikající československý 

konstruktér automobilových a leteckých motorů František Adolf 

Barvitius 1890-1956). 

 

Antonín Viktor Barvitius (1823-1901) začal nejdřív studovat 

práva, ale brzy přešel na malířskou akademii. Pak pokračoval 

ve studiu ve Vídni u architektů Eduarda van der Nülla a 

Augusta Sicardsburga. Za studijního pobytu v Římě se začal 

věnovat i restaurování památek. Po návratu do Prahy vytvořil 

řadu významných neorenesančních památek, kde často 

spolupracoval nejen se svým bratrem, ale i se švagrem. Jeho 

dílo je velmi rozsáhlé – sahá od činžovních domů, přes stavby 

církevního charakteru, vily nebo restaurační práce starších 

objektů. K nejznámějším stavbám patří chrám sv. Václava na 

Smíchově, Gröbeho či Lannova vila (s Ignácem Ullmannem), 

hřbitov na Malvazinkách s kostelem a d. Byl také předsedou 

Jednoty pro dostavbu katedrály sv. Víta. Byl sice 2x ženatý, 

ale neměl děti.  

 

Viktor Barvitius (1834-1902) studoval figurální malbu v Praze 

i ve Vídni, další jeho studia pokračovala v Mnichově, Řezně, 

Norimberku atd. Časté pobyty v zahraničí spojené s vynikajícím 

rozhledem po evropských sbírkách mu vynesli uznání i doma. 

V roce 1885 byl pověřen instalací sbírek Společnosti 

vlasteneckých přátel umění, která se chystala do nově 

postaveného Rudolfina. Sám ovšem také maloval – zejména 
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portréty, všední život i historické malby. Byl ženatý 

s Gabrielou Lechleitnerovou, vdovou po šlechtici Haase von 

Wranau. Svatbu měli v kostele sv. Vojtěcha. Měli spolu 2 syny 

a 2 dcery, ale společně vychovávali i její 2 syny 

z předchozího svazku.  

 

Terezie Barviciusová(1826-1894) se v roce 1856 provdala za 

Ignáce Ullmanna, manželství ale zůstalo bezdětné. Vojtěch 

Ignác Ullmann (1822-1897) absolvoval pražskou polytechniku 

v tehdejší Dominikánské (dnes Husově) ulici a pak pokračoval 

ve Vídni u stejných architektů jako jeho pozdější švagr, 

s nímž se zřejmě potkal již tehdy. Po návratu ze studijních 

cest začal v Praze pracovat jako samostatný architekt. Jeho 

dílo je neobyčejně rozsáhlé – od neorománských a novogotických 

staveb až po novorenesanční objekty, kde se stal hlavním 

vyznavačem semperovské novorenesance, z níž vycházeli i Josef 

Zítek a Josef Schulz. Často spolupracoval se svým švagrem 

Antonínem Barvitiem, Antonínem Baumem a později i se svým 

synovcem Bedřichem Münzbergerem. I záběr jeho staveb byl 

rozmanitý – kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, Schebkův 

palác s malbami Viktora Barvitia v ulici Politických vězňů, 

Lannův dům v Hybernské ulici, Česká spořitelna – dnes Akademie 

věd na Národní třídě, tamtéž palác Lažanských, budova 

Prozatímního divadla, Letenský zámeček, budova ČVUT na Karlově 

náměstí a mnoho dalších v Praze i mimo ni. Na budově Vyšší 

dívčí školy ve Vodičkově ulici použil jako první sgrafitovou 

výzdobu.  

 

Gabriela Barvitiusová (1825-1897) se provdala v roce 1845 za 

Josefa Münzbergera. Vzhledem k Josefovu působení v Rustonce, 

zůstali bydlet v Karlíně v domě čp. 143 u Negrelliho viaduktu 

(dnes ulice Prvního pluku č. 12). Bylo to přibližně na 

poloviční cestě k matce Gabriely, která bydlela ve 

Valdštejnské ulici a kterou chodili tak jako ostatní členové 
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rodiny často navštěvovat. V karlínském bytě se jim postupně 

narodilo 7 dětí, nejstarší z nich byl Bedřich (Friedrich), 

který se narodil 20. října 1846.  

 

Oba Barvitiové velmi úzce spolupracovali nejen spolu, ale i 

s oběma švagry – s architektem Ullmannem, i Josefem 

Münzberegerem, který se zapojil do spolupráce svými 

inženýrskými kontakty z Rustonky. Nadstandardní byly i vztahy 

mezi sestrami Barvitiovými. Terezie Ullmanová, která zůstala 

bezdětná, převzala do péče dceru své sestry Gabriely Karolinu, 

a když tato ještě jako dítě zemřela, adoptovala se svým 

manželem její další dceru Marii.  

 

Ignác Ullmann se později po neúspěchu v soutěži na stavbu 

Národního divadla stáhl na svůj zámek Dubenec na Příbramsku, 

kde mu dělal správce manžel adoptivní dcery Robert Ballabene z 

pražské bankéřské rodiny. Ale zdá se, že ne příliš úspěšně, 

protože Ullmann raději zámek po 10 letech prodal a rodina se 

přestěhovala do Příbrami. Po smrti manžela i adoptivního otce 

Ullmanna se Marie Ballabene-Ullmann se svými 4 dětmi 

přestěhovala zpět do Prahy, a sice do svého domu na dnešním 

Palackého náměstí č. 2/čp. 358. Rodina se však později hlásila 

k Němcům a po válce byl jejich majetek zabaven a někteří 

rodinní příslušníci byli odsunuti. 

 

Fridrich (Bedřich – později používal českou formu jména) 

Münzberger byl křtěn v kostele sv. Rocha na Olšanech, kam 

tehdy Karlín farností spadal. Jeho kmotry byl strýc Antonín 

Barvitius a děd Václav Münzberger, který celý život pracoval 

na Novozámeckém panství jako „okrasný zahradník“.  

Bedřich vystudoval nejprve Akademické gymnázium v Klementinu a 

v roce 1866 pokračoval ve studiu na Polytechnickém ústavu 

v Dominikánské (Husově ulici), kde dříve studoval i jeho strýc 

Ignác Ullmann. Tehdy zde byly čtyři obory – pozemní 
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stavitelství, strojírenství a technická lučba (chemie), vodní 

a silniční stavitelství a strojírenství. Škola byla v roce 

1869 rozdělena na českou a německou část, Bedřich zůstal na 

německé, kde vystudoval obor pozemní stavitelství. V té době 

tu byl profesorem Josef Zítek. Bedřich se zároveň zapsal i na 

studium na Akademii, zejména proto, že umělecká tvorba se na 

polytechnice nevyučovala. Po dobu svých studií často pobýval u 

své babičky Barbory Barvitiusové ve Valdštejnské ulici č. 4/ 

čp. 150. Ve stejném domě bydlel Adolf Kosárek (1830-1859), ale 

s ním se zřejmě už příliš nestihl neseznámit, protože malíř 

předčasně zemřel. Mladý Münzberger také často pobýval v domě 

svého strýce Ignáce Ullmanna. Ten se narodil v Havelské ulici 

v původním domě č. 12/čp.518, který ale v roce 1861 zcela 

přestavěl. V domě bydlel také Antonín Baum.  V novém rozlehlém 

domě měl Ullmann kancelář, ale také se tu konaly různé 

společenské zábavy a plesy, kterých se zúčastnila nejen 

rozvětvená rodina, ale i další představitelé tehdejší umělecké 

Prahy. Mluvilo se zde německy i česky. Josef Mánes zobrazil 

mladého Münzbergera na kresbě Domácí bál u Ullmannů. Maloval 

ho také jeho strýc Viktor Barvitius – jednak na obraze 

Kluziště na Vltavě, kde ho učil bruslit Viktorův přítel malíř 

Jan Heřmana na portrétu, který bohužel také shořel při náletu.  

Po studiích na technice začal působit od roku 1866na pražské 

akademii jako hospitant v elementární škole. Není jasné, co ho 

k této práci vedlo, ale je zajímavé, že na rozdíl od svých 

strýců se nevydal na studijní cesty. Nicméně po krátké době 

zakotvil u architektury, a sice v kanceláři svého strýce 

Ignáce Ullmanna, který se už dříve o jeho vzdělání staral. To 

byla pro Münzbergera nejlepší praxe. Navíc se tu seznámil 

s Antonínem Baumem, který v té době v kanceláři pracoval jako 

kreslič. Za svůj první plat 20 zlatých/měsíčně si pořídil 

zimník a nechal se v něm i vyfotografovat tetě Terezii 

(Ullmannově manželce) koupil malý dárek. 
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nový kabát 1886 

 

Antonín Baum (1830-1886) nastoupil k Ullmannovi hned po 

absolvování polytechniky a zůstal tu 20 let. Byl to člověk 

neobyčejně velkého rozhledu. Kromě architektury se věnoval 

konzervátorství, zajímala ho archeologie a historie, 

publikoval řadu článků. V roce 1873 se stal technickým 

ředitelem Stavební banky pro předměstí pražská. Byl také 

spoluzakladatelem Historického spolku a po několik let členem 

ředitelství a odboru pro výtvarná díla při Akademii křesťanské 

(zde působil i Viktor Barvitius).  

 

V době, kdy byl Bedřich Münzberger zaměstnán ve stavební 

kanceláři svého strýce Ignáce Ullmanna, podílel se na jeho 

realizacích. Byla to např. stavba České polytechniky – ČVUT na 

Karlově náměstí č. 13/čp. 293. Tato stavba na nároží nově 

upravené Resslovy ulice vznikla v letech 1871-75 jako 

novorenesanční novostavba s částečným využitím pozemků a 
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starších budov zrušeného domu emeritních kněží. Sochařská 

výzdoba je dílem Josefa Václava Myslbeka a Antonína Poppa. 

Münzbeger se podílel i na dalších realizacích Ignáce Ullmanna. 

V letech 1870-73 vznikl novorenesanční Schebkův palác v dnešní 

ulici Politických vězňů (č. 7/čp. 936). Palác byl od konce 19. 

století využíván pro bankovní účely, ale krásné palácové 

prostory prvního patra s monumentálním schodištěm zůstaly 

zachovány. Stejně tak je zde dosud i malířská výzdoba velkého 

sálu od Viktora Barvitia. V téže době byl postaven i vedlejší 

nájemní dům (č. 5/čp. 1511). Z druhé strany Schebkova paláce 

je další palácová a obytná budova generálního ředitelství 

Buštěhradských drah stavěná Ignácem Ullmannem také z let 1871-

74 (č. 9/čp. 1531).  

foto z roku 1873 
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Rozvoj předměstí bylo v této době důležitým tématem, zejména 

vzhledem k jejich průmyslovému i populačnímu rozvoji. V roce 

1874 založil Antonín Baum spolu s Antonínem Barvitiem a 

Bedřichem Münzbergerem stavební družstvo, které se zabývalo 

hlavně výstavbou velkých staveb v těchto oblastech – zejména 

v Karlíně a na Smíchově. Výsledky této plodné spolupráce jsou 

dodnes jejich ozdobou. Kromě toho se družstvo také věnovalo 

restauračním pracím historických památek. 

 

Jedna z prvních společných prací Bauma a Münzbergera byla 

vnitřní úprava hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele ve 

Vodňanech v letech 1875-76. Novoklasicistní kostel pochází 

z počátku 19. století, kdy nahradil starší stavbu. V roce 2018 

získal památkovou ochranu. Okolní hřbitov je dnes upraven jako 

park s několika zajímavými hrobkami a od roku 2005 nese jméno 

papeže Jana Pavla II. Dnes slouží kostel pro potřeby 

přilehlého domova seniorů.   

 

V letech 1876-78 byl postaven Palackého most – samostatná 

práce Bedřicha Münzbergera. Mostu se říkalo Kamenný na Smíchov 

nebo Podskalský, brzy ale dostal nové pojmenování. Münzberger 

spolupracoval s inženýrem Josefem Reiterem, který v té době 

pracoval jako vrchní inženýr strojírenského podniku První 

českomoravská v oddělení mostárny a v roce 1894 dokonce 

založil spolu se svým bratrem samostatný podnik na výrobu 

železných konstrukcí. Výběrčí budky na obou koncích mostu byly 

dílem Antonína Bauma a jejich sochařskou výzdobu navrhl Josef 

Václav Myslbek.  

Na výstavbě nového spojení mezi stále rostoucím Smíchovem a 

Prahou měla zájem obě města (tehdy samostatná), která za tím 

účelem založila již v roce 1871 družstvo pro vybudování mostu, 

práce ale začaly až v roce 1876. Most byl původně barevný – 

pilíře byly z modré žuly, poprsní zdi z červeného pískovce a 

kuželky zábradlí z bílého mramoru. Most byl poškozen při 
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náletu na Prahu. Po 2. světové válce pak byl rozšířen, výběrčí 

budky byly odstraněny a Myslbekova sousoší přenesena na 

Vyšehrad. Na mostě již od roku 1883 jako vůbec na prvním mostě 

jezdila koněspřežná tramvaj. Krátce po dokončení prošel most 

zatěžkávací zkouškou při povodni v roce 1890, kdy byl naopak 

velmi poškozen Karlův most. 

foto z rodinného domu zima 1941/2 

V návaznosti na nově upravený pravobřežní přístup k mostu 

došlo i na výstavbu několika zdejších novorenesančních 

činžovních domů – dům čp. 358 U přívozu (Palackého náměstí č. 

2) stavěl Münzberger spolu s Ignácem Ullmannem jako rodinný 

dům Ullmannovy rodiny, jejich prací je zřejmě i vedlejší dům 

s čp. 358. Nárožní dům (Na Moráni č. 3/ čp. 360)byl postaven 

jako rodinný dům rodiny Münzbergerovy – právě ten byl zničen 

při náletu. Dnes zde stojí administrativní brutalistická 

stavba. 

 

Církevním stavbám, hlavně jejich restauraci, se Baum 

s Münzbergerem věnovali prakticky po celou dobu spolupráce. 

V letech 1876-80 to byla rekonstrukce novorománského kostela 

Narození P. Marie v Záběhlicích (ulice K Prádelně). Obnova 

kostela je dnešního památkářského pohledu příliš radikální, 

ale odpovídala dobovému puristickému pojetí restauračních 

prací. Románský kostel z 12. století byl v minulosti 



 
 

14 
 

několikrát přestavován. Koncem 19. století byla původní 

románská věž natolik staticky narušená, že byla stržena a 

nahrazena kopií. Z 1. patra byla vytvořena kruchta umožňující 

instalaci varhan, byla znovu otevřena gotická okna 

v presbytáři, odstraněna barokní předsíň a provedeny další 

restaurátorské úpravy.  

 

V letech 1876-78 dostala rodinná firma zakázku na stavbu 

vinohradské radnice. Jednalo se o projekt na dosud 

nezastavěném prostoru v centru budoucího města. Vinohradští 

radní zadali tento úkol Ignáci Ullmannovi, ale jeho plány 

rozpracovali a realizovali Antonín Baum a Bedřich Münzberger 

(pravděpodobná je i účast Antonína Barvitia). Jejich dílem 

bylo okázalé novorenesanční průčelí, zasedací síň a další 

interiéry s freskovou výzdobou od Viktora Barvitia. Pojetí 

radnice je v Uměleckých památkách dokonce označováno jako 

obrozenecké, nicméně při pozdějších přestavbách a dostavbách 

původní byla původní podoba objektu potlačena. Nejnovější 

radnice úprava je z počátku 21. století.  

 

V téže době však Baum s Münzbergerem řešili další úkol 

v Karlíně. Zde v letech 1876-77 postavili novorenesanční 

budovu c. k. Vyšší školy reální (Kollárova č. 5 x Pernerova č. 

27/čp. 271). Původně to byla soukromá škola, v roce 1882 

proměněna státní. Dnes je tu Karlínské gymnázium.  

 

Od 80. let 19. století nabrala přestavba a modernizace Prahy 

obrovské tempo. Začalo se také ve velkém bourat – známá je 

asanace Josefova, méně známý je fakt, že k zemi šla velká část 

zástavby dalších částí města, hlavně Nového Města pražského.  

Rodinné družstvo bylo sice stavební, ale všechny členy včetně 

Antonína Bauma zajímala také stavební historie a prakticky 

všichni se věnovali i restaurování památek. Jednalo se zejména 

o obnovu církevních staveb i zabezpečení nově objevených 
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archeologických památek např. na Vyšehradě. Tam pracoval Baum 

a Münzberger na několika objektech. 

Rotunda sv. Martina je nejstarší stojící památkou na 

Vyšehradě. Pochází pravděpodobně již z doby kolem roku 1100. 

V době proměny Vyšehradu na vojenskou citadelu tu byl umístěn 

sklad střelného prachu (1632), na počátku 18. století začala 

po opravě znovu sloužit církevním potřebám, což se opět 

změnilo za vlády Josefa II. Později byla dokonce pronajímána 

jako obydlí pro chudinu, dokonce byl v klenbě proražen otvor 

pro komín. Nakonec byla vykoupena zpět Vyšehradskou kapitulou 

a v roce 1878 začaly restaurační práce kanceláří Antonína 

Bauma za účasti Bedřicha Münzberegera. Právě on později navrhl 

zabezpečení základů rotundy, protože při výstavbě komunikace 

z roku 1842 byla ohrožena její statika. K tomu ale došlo až 

v roce 1917. Poslední restaurační práce proběhly v 90. letech 

20. století.   

Oba zmínění architekti se také podíleli na novobarokní úpravě 

nedalekého kostelíka Stětí sv. Jana Křtitele a P. Marie 

Šancovní. Původní gotický hřbitovní kostel byl v 17. století 

zčásti zapojen do nově budovaných hradeb a začal chátrat. 

V polovině 18. století byla ruina kostela barokně přestavěna a 

bohoslužby byly obnoveny. Ale jen do reforem Josefa II., kdy 

byl zrušen a začal sloužit jako skladiště, obydlí chudých a 

dokonce částečně jako chlév. V 80. letech 19. století i tento 

kostel odkoupila Vyšehradská kapitula a následovala jeho 

pseudobarokní úprava. 

Z dílny obou architektů pochází také pseudorománská ohradní 

zeď kolem archeologických vykopávek pozůstatků kostela sv. 

Vavřince.  

 

I na Jungmannově náměstí je patrný vliv rodinného klanu. 

Architektonické ztvárnění pomníku Josefa Jungmanna je dílem 

Antonína Barvitia (sochař Ludvík Šimek) a novorenesanční 

objekty určující charakter ulice V nových alejích (Národní 
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třída) byly dílem Ignáce Ullmannna. K nim pak přidali Baum 

s Münzbergerem ještě stavbu novorenesančního nájemního 

činžovního domu (č. 3/čp. 763). Tento dům byl stavěn na přímou 

objednávku a tak nedosahuje kvalit jejich jiných realizací. 

 

Také na budově Staroměstské radnice najdeme práci stavební 

firmy Baum a Münzberger. V letech 1879-80 byla provedena 

novorenesanční úprava Mikšova domu, který radnice získala 

odkazem již v roce 1458. Znaky na průčelí navrhl Bernard 

Grueber. V interiéru byl proveden nový sál městského 

zastupitelstva (ten byl ale ještě upraven v roce 1911 

architektem Josefem Chocholem).  

 

Oba architekti navrhli v roce 1880 novorenesanční hlavní oltář 

v kostele Povýšení sv. Kříže v Husinci. Kostel byl založen 

zřejmě již ve 14. století, ale v minulosti byl několikrát 

přestavován. Zásadní problém nastal po požáru v roce 1802, kdy 

z nedostatku financí na opravu došlo jen na částečnou úpravu 

interiéru. Baum s Münzbergerem obnovili také kostelní věž. 

 

Asanace tvrdě zasáhla bývalé židovské město – V. pražskou 

čtvrť zv. Josefov. Zbývající synagogy pak byly na konci 19. 

století přestavovány a upravovány. Ale těsně před asanací 

vznikla i jedna nová židovská svatyně. Španělská synagoga 

v místě bývalé Staré školy (U Staré školy č. 1/čp. 141/V) byla 

postavena v roce 1868 podle projektu Ignáce Ullmann a Josefa 

Niklase. Je to stavba v maurském slohu na centrálním půdorysu 

s mohutnou kopulí. Výzdoba interiéru je pak dílem Bauma a 

Münzbergera (po roce 1882) s bohatě zdobeným dekorem 

geometrických motivů, které vycházejí ze španělsko-maurské 

tradice.  

 

Bedřich Münzberger na tuto práci navázal krátce poté – 

v letech 1883-84 ho čekala přestavba interiérů Klausové 
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synagogy. Byla upravena okna a zvýšena severní přístavba 

s předsíní. Do patra bylo zřízeno nové schodiště a upravena 

ženská galerie. Architekt také navrhl doplnění vnitřního 

zařízení. Zřejmě jeho dílem je i novorenesanční fasáda. 

 

V roce 1885 nechal Zádušní úřad hl. m. Prahy opravit interiér 

kostela sv. Haštala. Zřejmě to nebyla velká zakázka a tak se 

obvykle neuvádí jméno restaurátora. Ale byl to Antonín Baum i 

se svým spolupracovníkem.  

Záchranou historických památek se zabývala v té době řada 

osobností. Roku 1884 vznikl Spolek pro obnovu kostela sv. 

Václava Na Zderaze. Hlavní slovo při této iniciativě měl 

mecenáš a stavitel Josef Hlávka, členy spolku byli i Ullmann 

s Münzbergerem. Návrhy na obnovu od Josefa Fanty a Antonína 

Wiehla z roku 1904 byly ale realizovány až po roce 1909. 

Kostel s mobiliářem od Františka Bílka slouží dnes církevním 

účelům. 

foto z roku 1884 
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Stavební aktivity Bauma a Münzbergera pokračovaly v Karlíně i 

v dalších letech. Z let 1885-86 pochází stavba Radnice města 

Karlín (Karlínské náměstí č. 7/čp. 316). Je to významná 

architektura (spolu se školní budovou čp. 271), dotvářející 

velkoměstský charakter karlínského centra, kde byl z jedné 

strany kostela park a za kostelem monumentální novorenesanční 

budova radnice s balkonem v 1. patře a bohatou sochařskou 

výzdobou. Budova byla po 2. světové válce upravena jako Dům 

dětí a mládeže.  

Jejich dílem jsou pravděpodobně i návrhy některých činžovních 

domů na Karlínském náměstí, bližší údaje ale chybějí. Také 

dnes už nenajdeme stavbu někdejší Občanské záložny, která 

stávala v místech ulice Sokolovské č. 17/čp. 50a byla zbořena 

po povodni v roce 2002. 

V letech 1888-89 vznikl v Karlíně i chudobinec (roh za 

karlínskými kasárnami (Malého 3 x Jirsíkova 3/čp. 282). 

Původně tu stával obecní dvůr, na jehož místě vznikla přízemní 

budova školy. Tak pak ale byla přemístěna na Karlínské náměstí 

a stávající objekt byl v roce 1889 přestavěn podle plánů 

Bedřicha Münzbergera. Dnes se tu nachází Dům světla.  

 

Po vydání ústavy v roce 1861 a hlavně další z roku 1867 se 

začala česká společnost v Praze hlásit ke slovu. Vznikaly 

různé spolky a kulturní i společenské aktivity, vyrostly 

divadelní arény. Jedna z nich byla postavena v roce 1876 za 

bývalými hradbami Nového města pražského, přibližně v místech, 

kde je dnes Demínka (roh dnešní ulice Anglické a Škrétovy za 

zbořenou Žitnou branou).  Nové české divadlo vybudoval Antonín 

Baum s Münzbergerem jako arénu pro cca 3000 diváků. Sloužilo 

pro česká představení po dobu výstavby Národního divadla. 

Hrálo se tu na jaře a na podzimu. V rámci oslav položení 

základního kamene Národního divadla v roce 1868 se zde konala 

premiéra opery Dalibor od Bedřicha Smetany. Aréna sloužila do 

roku 1883 a nakonec v roce 1885 zbořena.  
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Na Betlémském náměstí (č. 1/čp. 269) se nachází rozlehlé 

měšťanské sídlo s někdejším pivovarem rodiny Vojty Náprstka. 

Náprstek tu založil v roce 1862 muzeum, kterému věnoval svou 

bohatou etnografickou sbírku s knihovnou. Prostory jeho domu 

však brzy přestaly dostačovat a tak dal v roce 1886 postavit 

novou budovu. Náprstkovo muzeum – Baum a Münzberger - bylo 

vybudováno v zadní části parcely původního hospodářského dvora 

U Halánků (Náprstkova č. 14/čp. 270) v historizujícím slohu se 

secesním nárožním rizalitem (1899 Osvald Polívka). 

 

Ignác Ullmann se po prodeji Dubence v roce 1889 přestěhoval do 

Příbrami, kam za ním rodina často jezdila. A tak není divu, že 

i zde jsou výrazné stopy bohaté stavební činnosti, na které se 

podílel Ullmann se svým synovcem.  

 

Město Příbram zažívalo v této době vzhledem k důlní činnosti 

velký rozvoj, a proto bylo na pořadu dne vybudovat novou 

radnici odpovídající významu města. Koncem 80. let 19. století 

získalo město stavební parcelu v místech někdejší zrušené 

jezuitské rezidence. A protože v té době bydlel Ullmann 

v Příbrami, obrátili se městští zastupitelé právě na něj. 

Spolu s Münzbergerem vybudovali v letech 1890-93 

reprezentativní budovu nové radnice, spojené s budovou 

spořitelny v novorenesančním slohu. Dvoupatrové budově 

palácového charakteru dominuje částečně vysunutá střední část 

s portálem a trojúhelníkovým štítem se znakem města pod 

kopulí. Objekt stále slouží svému původnímu účelu (roh nám. 

TGM a Tyršova č. 108).  

 

Ve městě najdeme i další stavbu – společné dílo strýce a 

synovce. Jedná se o budovu tzv. nového arcibiskupského 

konviktu z roku 1892. Starý konvikt dostala k užívání nově 

zřízená Báňská akademie a pro 140 studentů konviktu byla 
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postavena nová škola v Městských (Jiráskových) sadech 

s výhledem na Svatou Horu. Monumentální novorenesanční stavba 

měla později pohnuté osudy. V roce 1922 se sem přestěhoval 

rektorát Vysoké školy báňské, krátce po 2. světové válce se 

vrátil arcibiskupský konvikt, ale potom až do sametové 

revoluce tu byly úřady okresního národního výboru. Tehdy také 

byla zbořena kaple a budova byla přizpůsobena úřadovnám. 

V současné době tu působí soukromá církevní vysoká škola 

(VŠZaSP sv. Alžběty), založená v roce 2002 v Bratislavě, 

zaměřená na zdravotnictví a sociální práci. 

 

Bouřlivý rozvoj města si v dobovém kontextu žádali výstavbu 

nového svatostánku, dokonce původně dvou. Z finančních důvodů 

však došlo jen ke stavbě kostela sv. Vojtěcha na příbramském 

předměstí Březových Horách (součástí Příbrami od roku 1953). 

Jedná se o projekt Bedřicha Münzbergera v novorenesančním 

slohu s novorománskými prvky. Kostel sv. Vojtěcha byl dokončen 

v roce 1889a zasvěcení sv. Vojtěchu připomíná zdejší 

nejvýnosnější důl. Kostel na náměstí J. A. Alise, zapsaný 

v roce 2006 na seznam kulturních památek, je trojlodní 

bazilikální stavba s apsidou a hranolovou průčelní věží. 

Současné vybavení kostela představuje unikátní slohovou 

jednotu. 

 

Velký rozvoj zaznamenala na konci 19. století prakticky 

všechna pražská předměstí. S tím také souvisel tlak na 

vzdělání. V Libni byla v roce 1891 postavena budova měšťanské 

chlapecké a dívčí školy (Kašparovo nám č. 1/čp. 350, Praha 8, 

Libeň) podle projektu Bedřicha Münzbergera. Původně patrová 

budova v novorenesančním slohu, byla o 15 později radikálně 

přestavěna, takže se původní podoba školy nedochovala. Dnes tu 

působí ZŠ Bohumila Hrabala.  
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Münzbergerovu nejvýznamnější práci najdeme na výstavišti 

v Holešovicích. Jedná se o Průmyslový palác, postavený ke 

konání Jubilejní výstavy v roce 1891. Jeho podobu původně 

navrhl jako zděnou stavbu. Ačkoliv byl tento návrh přijat, 

celý jej pod dojmem výstavy v Paříži roku 1889 v rekordním 

čase přepracoval do moderního proskleného projektu s železnou 

konstrukcí. Technické řešení je dílem inženýra Františka 

Prášila a železnou konstrukci dodala pražská mostárna První 

českomoravské továrny na stroje. Se stavbou se začalo na konci 

června roku 1890, ale hned v září byly práce kvůli obrovské 

povodni přerušeny. V následující zimě pak uhodily silné mrazy, 

ale přes všechny tyto překážky byl palác v termínu otevření 

výstavy 15. 5. 1891 hotov. Na bohaté výzdobě paláce se 

podíleli nejvýznamnější umělci té doby. Některé věci tu však 

již nejsou – na obou průčelních věžích byly sochy císaře 

Leopolda II. (za něho se konala první pražská průmyslová 

výstava v roce 1791 – proto název Jubilejní) a současného 

císaře Františka Josefa I. Vrchol prostřední dominantní věže 

(49 metrů) byl ozdoben svatováclavskou korunou. Drahokamy 

koruny byly napodobeny barevnými žárovkami. Bylo zde i 

parabolické zrcadlo, které večer po nasvícení zesilovalo 

svítivost obrovského elektrického reflektoru. Veškeré 

elektrické osvětlení výstaviště bylo dílem Františka Křižíka. 

Když císař František Josef I. navštívil Jubilejní výstavu, byl 

mu představen i architekt Münzberger. Císař podle dobového 

tisku vyslovil autorovi obdiv nad stavbou výstavního palácem. 

Architekt prý odpověděl, že chtěl ukázat, co se dá 

v architektuře provést ze skla a železa. Také dobový tisk 

nešetřil chválou – „jest v naší vlasti první stavbou toho 

druhu a můžeme jej směle řaditi po bok znamenitým stavbám 

v cizích zemích“ – referent Časopisu výstavního. 

O to smutnější je jeho současný osud. Důsledky nešťastného 

požáru z 16. října roku 2008 nebyly dodnes napraveny a je 

otázkou, kdy se tak stane.  
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Hned za Průmyslovým palácem byla Křižíkova světelná fontána a 

za ní stála původně ještě jedna Münzbergerova architektonicky 

zajímavá stavba, která měla být ukázkou pokroku 

industrializace v Čechách. Byla to strojovna se stanicí pro 

elektrické osvětlení a kotelnou s 8 parními kotli, opět 

s železnou konstrukcí. Strojovna byla mohutná stavba s jedinou 

velkou síní o šířce 30 metrů rozdělenou do tří lodí, kde byly 

vystaveny strojnické výrobky českých firem. Železnou 

konstrukci dodala Rustonka pod vedením inženýra A. B. Velflíka 

Tento objekt však byl po 2 letech rozebrán a prodán do 

Innsbrucku. 

 

oficiální foto 1891 

 

Starý židovský hřbitov na Žižkově byl zrušen v roce 1889. Dnes 

je zachováno jen jeho torzo, protože byl z velké částí 

zlikvidován pří výstavbě televizního vysílače (Mahlerovy 

sady). Pro obyvatele pravého vltavského břehu sloužil rozlehlý 

hřbitov na Olšanech, kde byl téhož roku, tj. 1889 otevřen Nový 

židovský hřbitov. Münzberger již dříve spolupracoval s 

Židovskou obcí, a tak není divu, že projekt Obřadní síně byl 
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zadán právě jemu. V roce 1891 byla obřadní síň pro Chevra 

kadiša dokončena. Je to krásná novorenesanční stavba 

v dominantní poloze s centrální kupolí s lucernou a bohatým 

novorenesančním dekorem. Byl zde ústřední sál s pohřebními 

síněmi, modlitebna, administrativa spolku a místnosti pro 

strážného. Nedávno restaurovaná budova je památkově chráněná. 

 

V roce 1894 byl Münzberger pozván do Brna, kde bylo nutno 

radikálně přestavět Staré divadlo (na Veveří). V převážně 

německém městě zahájilo Družstvo českého Národního divadla 

v Brně svou činnost v roce 1884. Přízemní budova na nároží 

dnešního náměstí Žerotínova a ulice Veveří (č. 1) však nebyla 

příliš vyhovující, a tak již během deseti let bylo rozhodnuto 

o její přestavbě. Architekt celou budovu zvýšil o patro a tím 

vznikl prostor pro balkon i galerii. Tehdy byl zakoupen i 

vedlejší dům (č. 3) a byly tu vybudovány prostory pro provoz 

divadla. Divadlo však již nestojí, protože pro nevyhovující 

stav bylo v roce 1973 zbouráno a na jeho místě byla postavena 

novostavba.  

 

 

Další novorenesanční kostel postavil Münzberger v letech 1903-

1904 v Solnici u Rychnova nad Kněžnou. Zdejší hřbitovní kostel 

Nejsvětějšího srdce Páně s průčelní věží vykazuje nápadnou 

podobnost s kostelem sv. Vojtěcha v Příbrami. 

 

Bedřich Münzberger byl – jak z uvedeného přehledu vyplývá – 

velmi činný. Po práci v kanceláři strýce Ignáce Ullmanna a 

společných projektech s Antoním Baumem (+ 1886) stavební firma 
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pokračovala dál pod Münzbergerovým vedením. Etablovaný 

architekt se v roce 1885 oženil s Karolinou Havlíkovou (1858-

1932), s níž se zřejmě seznámil v Příbrami. Manželé nejdříve 

bydleli v Karlíně v domě otce, pak se přestěhovali do Havelské 

ulice do domu Ignáce Ullmanna, kde bydlel i Antonín Baum. 

V roce 1895 se rodina stěhovala do nového domu, který postavil 

na Palackého náměstí. Manželům se narodily 3 děti – Leopold 

(nar. 1886), který zůstal svobodný, Jarmila (nar. 1888, 

provdaná Štěpničková – od ní vede rodová linie k rodině 

Pollertů) a Jaroslav (nar. 1891. Podle vzpomínek jeho syna 

Jaroslava měl architekt v domě jednu velkou knihovnu s díly o 

architektuře a umění a ještě dvě knihovny menší. Jeho zájmy 

zahrnovaly botaniku, zeměpis, sbíral také obrazy. Ve svém 

pokoji měl velký pracovní stůl a rozměrné kreslící prkno na 

stojánkách. Vydržel tu pracovat celé dny a až večer kolem 19. 

hodiny odcházel do své oblíbené kavárny U Karla IV. Ta byla 

nedaleko – na rohu Karlova náměstí a Žitné (č. 28/čp. 559). 

Tam si pročetl zahraniční časopisy a zhruba po dvou hodinách 

se vracel domů na večeři.  

Věnoval se i různým veřejným aktivitám. Byl předsedou Spolku 

sv. Lukáše, který v roce 1871 založili jeho strýcové Viktor a 

Antonín Barvitiové jako podpůrný umělecký spolek. Záštitu nad 

spolkem převzal arcivévoda Ludvík Salvator Toskánský (1847-

1915) – mimořádná osobnost habsburského domu a předposlední 

majitel panství v Brandýse nad Labem. Na svém panství 

v Přerově nad Labem založil skansen, který je tu dodnes. 

Členové spolku se scházívali v neděli dopoledne v Šulcově 

vinárně nebo později v Kettnerově vinárně (nároží Ječné a 

Štěpánské). Tam také často chodíval Mikoláš Aleš, který bydlel 

na Vinohradech. 
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foto koncem 19. stol. 

 

Jak již bylo řečeno, Münzberger se podílel na restaurování 

různých historických objektů, a tak není divu, že se zapojil i 

do tvorby prvního systému památkové péče. V letech 1897-98 byl 

předsedou komise pro soupis památek města Prahy. Po úspěchu 

Jubilejní výstavy byl zvolen do sboru obecních starších 

v Praze. Ti byli voleni na 3 roky, každý rok ale z nich 

třetina volená losem musela odstoupit a proběhly volby 

doplňovací.  

 

Münzbergera však zajímaly i jiné věci. Jedna z nich možná dnes 

může vypadat poněkud bizarně, ale v jeho době to bylo hodně 

sledované téma. V roce 1870 se v Paříži sešel Mezinárodní úřad 

pro váhy a míry s cílem zavést po světě jednotnou metrickou 

soustavu. Rakousko bylo jedním ze signatářů a s účinností od 

roku 1876 zavedlo tuto novinku na svém území. Nicméně až 

dodnes to není realita pro všechny země – např. Velká Británie 

přistoupila na tento systém až v roce 2000, některé státy ale 

stále používají svůj systém (USA, Kanada, Austrálie). Koncem 

19. století se objevila také tendence převést do desítkové 

soustavy i měření času, kde se vlastně používá šedesátkový 

systém starobylého Sumeru. Pokusy o zásadní racionalizaci a 
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zjednodušení kalendáře a počítání času podle desítkové 

soustavy se objevují již od doby revolučního kalendáře ve 

Francii, ale jak známo bez úspěchu. Nicméně se tímto tématem 

vážně zabývala i Mezinárodní unie astronomická založená 

v Paříži. Téma nadchlo i architekta Münzbergera, který se 

kvůli účasti na vědeckém sjezdu ve Francii naučil francouzsky. 

Doma měl údajně i několikery hodiny s ciferníkem rozděleným na 

deset hodin. 

Další jeho láskou byla přírodověda a botanika (tady se zjevně 

projevuje staleté zaměření jeho předků). Dovedl pojmenovat 

všechny stromy a rostliny latinským názvem, což poněkud 

zahanbovalo jeho děti, které se ve škole učily názvy české. 

Přírodu měl velmi rád, ostatně od dětství trávil prázdniny na 

venkově a později jezdil často za strýcem Ullmannem i do 

Dubence. Po sňatku s Karolinou Havlíkovou jezdili do Dlouhé 

Lhoty u Dobříše, kde měl jeho švagr najatý dvůr. Každé léto 

pak trávil na pokusných záhonech a u svých vinných keřů, které 

tu vysadil. Měl tu dokonce malou laboratoř.  

I v Praze chodíval často na procházky do parků, hlavně na 

Slovanský ostrov. Tady objevil neobvyklý rod pyramidových 

topolů. V roce 1907 o tom napsal článek do časopisu Vesmír.   

Příbramsko se stalo jeho láskou a po několik let se pokoušel 

tady získat nějakou nemovitost. Když Ullmann prodával zámek 

v Dubenci, chtěl ho koupit, ale nedohodli se na ceně. Takže to 

zkoušel v okolních vsích, ale marně. Až po 1. světové válce 

uspěl při první pozemkové reformě a koupil panství se zámkem 

v Bukové u Příbramě. Buková zůstala v majetku rodiny až do 

března 1948, kdy byla znárodněna a do zámku se později 

nastěhoval domov důchodců. Tím vlastně zmizely i další rodinné 

památky. 

 

Aby pomohl rodině své dcery, založil se svým zetěm Josefem 

Štěpničkou v roce 1908 obchod s porcelánem, sklem a domácími 

potřebami. Firma Münzberger a Štěpnička sídlila v dnes již 
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neexistujícím domě ve Spálené ulici č. 24 (dnes obchodní 

komplex Quadrio). Navrhl také interiér obchodu a často se tam 

chodíval dívat na nakupující. Již před tím navrhl vnitřní 

vybavení lékárny pro svého bratra Theodora v Protivíně. A 

ještě jednu lékárnu pro přítele Václava Sládka na Palackého 

náměstí v domě U přívozu. Lékárna v nezměněné podobě vydržela 

sto let, ale pak byla bohužel v 90. letech minulého století 

zničena. 

 

Architekt Bedřich Münzbeger zemřel ve svém domě na Palackého 

náměstí 23. července 1928 a byl pohřben na olšanském hřbitově 

(odd. V. 15 – 10). Dům se všemi rodinnými památkami a 

uměleckými díly byl však bohužel zničen při únorovém náletu na 

Prahu v roce 1945. Jeho hrob také již neexistuje a památky 

z Bukové byly „socialisticky“ znárodněny. Co je ale důležité, 

jeho dílo přetrvalo až do dnešní doby. 
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