
 

Hana PROCHÁZKOVÁ – scénář k rozhlasové 
reportáži 

 
Vypracovaly: Barbora Nováková, Tereza Matajzíková, Elena Borin pod 

vedením Tomáše Urbance 

 

Fakultní základní škola a mateřská škola při PedF UK Barrandov II 

 

 

Narodila se v Kolíně, vystudovala lékařskou fakultu. Manžel Vratislav Procházka byl 

architekt, pocházel z rodiny, která přes 100 let vlastnila viniční usedlost Bulovka 

v Košířích.  Po nástupu komunistického režimu museli usedlost „dobrovolně“ 

odevzdat státnímu statku. Rodina zde v omezených podmínkách mohla dále žít. 

Statek pod vlivem státní péče postupně chátral, až byl téměř na spadnutí. Proto ho 

Státní statky převedly do vlastnictví ČSTV a v roce 1976 tu byl zřízen jezdecký oddíl, 

kde se trénovali koně pro Český film. V restituci po roce 1989 byl statek vrácen 



rodině jen omezeně, protože na tělovýchovná zařízení se restituce nevztahovala. 

Teprve na začátku roku 2017 se rodině Procházkových podařilo i zbylou část statku 

odkoupit zpět. 

 

Elena: Dne 11. května jsme byly navštívit paní Hanu Procházkovou v bývalé 

viniční usedlosti Bulovka. Paní Procházková se narodila 21. června 1928 a je 

doktorkou medicíny. Rodina jejího muže zde hospodařila od konce 19. století. 

 

Můj muž pocházel tady z tohodletoho statku, a to byl tenkrát statek, hospodářská 

usedlost, tady moje tchyně tady hospodařila, že jo. Manžel vystudoval architekturu, 

v květnu 50 skončil a my sme se vzali. A von vod října šel na vojnu a v listopadu to 

tady babička musela vodevzdat, protože jí předepsali takový dodávky, který nemohla 

splnit a musela dobrovolně to vodevzdat. A zabraly to Státní statek Praha. 

 

Tereza: Paní Procházková a její rodina měly jednu výhodu, a to že tchyně paní 

Procházkové ten statek odevzdala dobrovolně, což znamenalo, že tam mohli 

zůstat bydlet.  

 

Takže jsme bydleli nahoře. Jenomže v přízemí bydleli krmiči, který krmili, tady bylo 

dvacet krav a několik párů koní, že jo, no. Tak ty bydleli tady dole. A zahradu nám 

taky sebrali, jenom nám nechali tady tři řady stromů. 

 

Bára: Paní Procházková žije na usedlosti dodnes společně s rodinou svého 

syna a pomalu ji rekonstruují. 40 let socialistického hospodaření se na stavu 

usedlosti nenávratně podepsalo. 

 

My jsme si to zpátky koupili, jo. To co nám ukradli v tom roce 50. A teď to dáváme 

dopořádku. Vod roku 50 do toho nikdo nedal nic. Jenom to užívali. 

 



 

 

 

 


