
Hrad nad městem od tamního 
„Karlova mostu“, přes Mohan.  
S tím pražským má společné zdivo  
a sochu Jana Nepomuckého. 
Dole pohled od Kaple, ke které se 
 šlo od Mohanu po nekonečných 
schodech. 

WÜRZBURG 1969-1970 
 
Zpracováno z diapozitivů  
       v březnu 2014 



Pohledy z hradu k Mohanu 



Bohunka a Jana na hradním nádvoří 



Ten výškový dům stál na  
Jahnstrasse 5 a říkalo se mu  
„lange Johann“. Byl to Gästehaus  
Univerzity, u něho byla menza a 
sportovní zařízení. Tam jsem  
bydlel v 7. patře s výhledem na  
protistojící kostel, jehož  
permanentní vyzvánění bylo  
ale nervydrásající. 



Kostely. Würzburg je starobylé město,  
ale v posledních dnech války ho americké  
bombardéry srovnaly prakticky se zemí a  
kostely jsou povětšinou nové. 



Pohled z mého bytu na kostel a na hřiště. 
Hřiště bylo v určité hodiny přístupné  
veřejnosti, kde mohly soutěžit náhodně 
vytvořené týmy, rodiny, přátelé. 



Moderní kostel v nové čtvrti na sever od  
centra.  Místní mu říkali „Schprungschanze“. 
Tedy skokanský můstek. 



Bavoři a k nim přifaření Frankové jsou zbožní, 
převážně katolíci. V době kdy jsem tam  
pobýval, bylo po ekumenickém koncilu a tak se 
 měli křesťané bratřit. Při společném průvodu 
katolíků a evangelíků to ale skončilo bitvou. 



Rezidence arcibiskupa, který byl v  
dobách samostatnosti  Franků současně  
i  zemským knížetem. 
I tento palác byl za války vybombardován. 
V r. 1990 se tam odbývala recepce u  
příležitosti kongresu německých oto- 
rinolaryngologů, kterého jsem se 
zúčastnil. 

Zimní pohled  z „Dlouhého Johana“ 
na park, který vznikl, podobně jako 
V Hradci nebo Brně, po zbourání  
hradeb. 



Rokokový dům v růžovém  byl skutečně  
půvabný,stál jen pár metrů od budov 
na vedlejším obrázku. 



Pohled od univerzitní nemocnice, 
kde jsem pracoval, směrem k moder- 
nější nemocnici americké armády.  
V té době byla americká okupační  
vojenská posádka ve městě stále velmi 
mohutná, myslím, že dalece předčila 
 sovětskou u nás. Stav trvá dodnes. 



Jahnstrasse 5, můj pokoj, hřiště a hrad v pozadí 



Stará ORL klinika, kde jsem pracoval v 
 laboratořích v podkroví, pohled zezadu. 
Lékaři kliniky s prof. Wullsteinem na první  
prohlídce dokončovaného „Kopfklinikum“  
a současně i pohled na starou nemocnici z 
r. 1928. Je tedy stejně stará jako areál FN v  
Hradci, ale architektura je konzervativní. 
Dole je historická budova, ve které Röntgen 
objevil své X paprsky. Byla to budova 
anatomie, kterou tehdy vedl prof. Kröliker a 
kde  působil i Alfonso Corti, objevitel  
sluchového ústrojí. 
 



Maketa a kousek reality 

Prof. H.L. Wullstein se spolupracovníky 





Kopfklinikum jaro 1970  



Vybavení pokojů a ordinací 



Operační sál a transportní  stůl  1970 



Novější čtvrti a modernější zástavba. 
Nahoře vpravo pohled na  
město od kostela – skokanského 
můstku. Tam si postavil i vilu Wullstein, 
současně s malou klinikou. 






