
Životopis Radomila Šolce 

 

Radomil Šolc se narodil 20. 8. 1920 v nemocni na královských Vinohradech. V šesti letech 

se z vinohradského bytu přestěhovali do Dejvic, kde žije pan Šolc v ulici Jugoslávských partyzánů 

do dnes. 

Jeho otec, Rudolf se narodil 15. 11. 1887 v Severních Čechách. Gymnázium vystudoval 

v Olomouci. Díky technickému vzdělání nemusel nastoupit na frontu. V roce 1916 se oženil po 

desetileté známosti s maminkou Radomila Ludmilou, rozenou Muchovou. Ludmila se narodila 30. 

12. 1890. Její prastrýc byl Alfons Mucha. Svatba se konala u Svatého Štěpána na Novém městě 

pražském. Spolu měli dva syny. Bratr Radomilase jmenoval Zbyněk, který se narodil v roce 1924. 

Bratr Zbyněk vystudoval stavební inženýrství. Zemřel v roce 1995 na rakovinu.  

Od dětství žil Radomil Šolc v Dejvicích, v domě, který navrhl jeho otec Rudolf. Rudolf Šolc 

měl s Emilem Králíčkem firmu Králíček a Šolc. Firma byla založena v roce 1924.  

V roce 1926 Radomil nastoupil na obecnou školu. Byl velice nadaný na kreslení. Od svých 

šesti let hrál na klavír. Jeho otec chtěl, aby se stal také architektem, proto ve svých deseti letech 

nastoupil na První státní československé reálné gymnázium Jana Nerudy na Praze 3 v ulici 

Novodvorská č. p. 3, kde v roce 1938 odmaturoval, poté nastoupil na ČVUT, kde studoval obor 

architektury a pozemního stavitelství. Studium se protáhlo až do roku 1950, kvůli nucené přestávce 

za druhé světové války, kdy byly uzavřeny vysoké školy. Z tohoto důvodu musel skládat i druhou 

maturitu, aby potvrdil své vědomosti. Radomil Šolc byl člen lehkoatletického oddílu ve Slavii a ve 

Spartě na Letné trénoval box, jeho trenér byl Josef Hampacher. Pan Radomil se však žádného 

zápasu nezúčastnil, protože nosil brýle. 

Po válce nastoupil v roce 1950 do projektového ústavu PROJEKTA, kde věnoval projektům 

v oblasti zbrojního průmyslu (letectví, slaboproud, televize). Po deseti byl vyhozen kvůli svému 

„buržoaznímu“ původu. V roce 1960 požádal o nové kádrování, aby mohl nastoupit do SÚPOP. 

Tímto kádrováním pan Šolc prošel a díky tomu se mohl podílet na rekonstrukci městských hradeb 

v Kežmaroku nebo domu U Zlatého hada v Praze. 

Svou životní lásku a budoucí manželku, Marii Vykusovou, potkal v roce 1947. Marie se 

narodila 26. 3. 1923 v Malešicích. Pracovala jako bankovní úřednice. Spolu měli dvě děti Radomila 

a Jitku. Radomil se narodil 20. 4. 1955, dnes žije v Severních Čechách jako sochař a restaurátor 19. 

5. 1959 se narodila Radomilovi a Marii dcera Jitka. 

V roce 1984 emigrovala Jitka do Německa, poté co nebyla přijata na Filozofickou fakultu, kvůli 

špatnému kádrovému posudku. Dnes žije v Mnichově. 

Radomil Šolc napsal satirickou loutkovou operu Briketa, která se hrála v Rokoku za druhé 

světové války.Svou knihu ''Kam i císař pán chodí sám'' vydal v roce 1998. 



Radomilova manželka zemřela roku 2013. Bylo jí 90 let. 

Dnes Radomil ve svých devadesáti letech žije v Dejvicích. Má pět vnoučat a pět pravnoučat. Jeho 

dcera a syn ho chodí navštěvovat. 


