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ŽIVOTOPIS – KRISTINA ČERMÁKOVÁ 

Kristina Čermáková 

(roz. Fučíková) 



Paní Kristina Čermáková, rozená Fučíková se narodila 20.  prosince 
1935 v Praze. Pochází z katolické pětičlenné rodiny literárního kritika a 
nakladatele Bedřicha Fučíka (1900 – 1984) a překladatelky z němčiny 
Jitky Fučíkové (1903 – 1987). 

Tatínek paní Kristiny studoval srovnávací literaturu na Filosofické fakultě 
UK v Praze. Zde poznal její maminku Jitku Skalákovou, se kterou se 
později v roce 1929 vzali. 

Po studiích dostal nabídku od ředitele nakladatelství Melantrich, aby tam 
šel pracovat. Ve svých třiceti letech byl jmenován šéfredaktorem. 

Lidi mu ale začali vytýkat, že vydával knihy, které napsali katolíci a 
komunisti. Tatínek paní Čermákové ale říkal: „To není komunistická nebo 
katolická literatura. To je dobrá literatura.“ 

Jednou u nich doma zazvonili tři pánové v kožených kabátech, ptali se 
po tatínkovi. Když zjistili, že není doma, tak řekli, že si na něj počkají. 
Mezitím udělali domovní prohlídku. 

Tatínek paní Čermákové byl odsouzen v roce 1952 na 15 let. V roce 
1960 byl po devíti letech věznění propuštěn na amnestii, která se týkala 
politických vězňů. 

Paní Kristina se později vdala za ♥ Josefa Čermáka, který je dnes 
největším odborníkem přes Franze Kafku. 

Její bratr Jan vystudoval medicínu a práci lékaře vykonával až do konce 
života († 2006). 

Sestra Klára si vzala Jindřicha Pokorného, překladatele z němčiny. Klára 
Pokorná pracovala stejně jako sestra celý život v knihovně. 

Paní Kristina se třikrát hlásila na vysokou školu, ale nikdy jí studovat 
nebylo umožněno. 

S manželem mají čtyři děti, páté bohužel zemřelo v raném věku. 

Celkem se těší z jedenácti vnoučat. Dohromady má rodina jednadvacet 
členů. 

 
Paní Kristina Čermáková dodnes spokojeně žije se svým mužem  v 
Praze 5 na Kotlářce. 



 
 

Rodina Fučíkova 
 
 
 

 
Manželé Fučíkovi s Thomasem Mannem a jeho ženou. Bedřich Fučík zachránil tohoto 
německého spisovatele před nacistickými represemi tím, že mu zajistil 
československé státní občanství. 
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