
PhDr. ZDEŇKA ČECHOVÁ 
(* 4. června 1944 v Praze, bytem Praha a studio Mělník) 
Výtvarnice, multimediální umělkyně, publicistka. Režisérka a choreografka Křižíkovy fontány v Praze. 
Pedagog Multimedia Art Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Prezidentka Unie českých 
počítačových a multimediálních umělců. Své dílo prezentovala na více než sto výstavách a 
uměleckých prezentacích, včetně zahraničních účastí. Její díla jsou součástí našich i zahraničních 
uměleckých sbírek.  
Jako specialista CAD/CAM, při UNIDO-OSN ve Vídni, byla vyslána na expertní misi do Mongolska. Jako 
umělec a pedagog působila dlouhodobě na Univerzitě umění a designu v japonském Kjótu. Za svoje 
dílo získala řadu celostátních i mezinárodních ocenění: Vedle vítězných cen za výtvarné návrhy (SČVU 
1981, Sigma Olomouc 1988) a ocenění teoretické práce za historický přínos (SČVU 1985), byla   
oceněna za uměleckou tvorbu Cenou Masarykovy akademie umění (1994), stříbrnou cenou The 
European Triennal Competition (2000) a European Grand Prize 2004 for Video Art. 
Básně jsou součástí jejích autorských multimediálních projektů: Prague Apotheosis (u příležitosti 
oslav „Praha 2000 – Evropské město kultury“, premiéra v Rock Café Praha, v roce 2000), Prague-
Kyoto Sister cities (premiéra v Kongresovém centru Praha v roce 2002), Na křídlech fantazie 
(premiéra v Masarykově kulturním domě, Mělník v roce 2010).  
 
PRAHA – KJÓTO SESTERSKÁ MĚSTA 
 
Praho, město slávy, 
opředená verši básníků 
opěvujících krásu a majestát. 
 
Praho stověžatá, 
hrdě čníš k nebesům 
vzepjatými klenbami katedrál. 
 
Praho, matko měst, 
opět se otevíráš světu, 
abys se zaskvěla moudrostí a krásou věků. 
 
Magické město múz, 
pokladnice vědění, bojů a usilování 
ducha těch nejcennějších, jež jsi zrodila. 
 
Kjóto, kolébko věků, 
historie velkého národa, pyšnícího se 
silou vůle, skromnosti a obětování. 
 
Kjóto, oázo zahrad a chrámů, 
poseté svatyněmi, 
plnými úcty a pokory. 
 
Kjóto, chráněné tisíci Bohů, 
skryté před rozmary živlů, 
přívalů vod, smrští a třesů. 
 
Město hrdé na císařský majestát, 
v úctě k Tvé tradici Ti vzdávám hold. 
Vzpomínky v srdci mém budou se pnout. 
 



Velikost národa 
v úctě dějin se zračí, 
Kjóto a Praha v tom zajedno jsou. 
 
Nechť města pospolu v budoucnost kráčí, 
silou ducha 
nad horizont dějin… 
 
POD KŘÍDLY PEGASA 
 
Mohutná křídla Pegasa čeří vzdušné víry české poezie. 
Na jeho křídlech se nesou oslavné chorály našich předků, 
ducha těch nejcennějších, jež tato země zrodila. 
 
Z dáli sem doléhají fanfáry pražských katedrál 
a hrdě se pojí historie královských měst, 
ovinutá snítkou vinné révy. 
 
Magická síla slovutné hory Říp zde chrání 
nejen sluncem prozářenou kolébku našeho národa, 
ale také historické kořeny našeho bytí. 
 
Z lásky k rodnému kraji skládají básníci hold od nepaměti. 
Kultura a poezie zde vyvěrá z prehistorických kořenů, 
z poklidných i bouřlivých ozvěn našich životů. 
 
Duše básníků je křehká, na křídlech Pegasa každý sílu má. 
Nejisté krůčky vzdušných trylků střídají tympány 
mohutných úderů slov i vzrušených emocí. 
 
Hlasy duše tu promlouvají k blízkým i vzdáleným. 
Křehká slova osobních zpovědí, něžná pohlazení, 
střídá šepot, vzlykání i lání… to duše promlouvá. 
 
Zní tu láska objímající český kraj, rodný i v dálavách. 
Podívej se, tu zurčí potůček přes průrvy skal, 
tu pavouček svou síť poskládal. 
 
Vše tiše naslouchá, hlas neumlčuje, Pegas je s námi, to dobré je. 
V úctě a pokoře vzdáváme hold známým i neznámým básníkům doby. 
Křídla Pegasa nás chrání před zapomněním. 
 
Jako peříčka jeho křídel se ukládá kronika naší doby. 
Každé pírko je životní osud zasvěcený nezměrnému životnímu úsilí, 
bez nároků na závěrečnou životní korunovaci… 
 
ŠŤASTNÁ PLANETA SLUNCE 
 
Neboj se jít 
za svými cíli 
a prozáři šeď všedních dnů. 
 



Vždyť záře Tvých očí 
prosluní každý 
i ten nejčernější mrak. 
 
Věř tomu, 
že především Tvé činy 
Tě přenesou za štěstím. 
 
Na tu nejkrásnější planetu, 
planetu štěstí, 
šťastnou planetu Tvého slunce. 


