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e starých muzejních sbírkách se často skrývají
předměty, které teprve čekají na dobu, kdy bude
rozpoznána jejich skutečná funkce, popřípadě historická
a sběratelská hodnota. Jedním z takových předmětů byla
až donedávna také bronzová hlavice dýkového palcátu.
Tento pozoruhodný artefakt se dostal do sbírek muzea již
v roce 1891, kdy byl zakoupen za 5 zlatých. Do Základní
knihy městského musea v Náchodě byl pak zapsán pod
číslem 1086 jako neznámé právo rychtářské mosazné
(ruka). Jako rychtářské právo pak tento předmět „žil“ ve
sbírkách muzea více jak sto dvacet let. To, že se nejedná
o rychtářské právo, ale o raritní typ úderné zbraně, vyšlo
najevo až během revize fondu provedené na konci roku
2014 jeho novým kurátorem. Identifikace vzácného dýkového palcátu patří mezi nejvýznamnější muzejní objevy minulého období.
Jeho bronzová litá hlavice má tvar ruky sevřené v pěst
svírající rukojeť dýky. Vlastní dýka, či špice zobce se nedochovala, můžeme si ji však představit podle analogií.
Byla nejspíše ze železa a nasazovala se do kosočtvercového otvoru v dolní části pěsti. Modelace ruky a zvláště
prstů je na poměrně vysoké úrovni – zvláště pečlivě jsou
ztvárněny nehty. Zápěstí tvoří tulej kruhového průřezu
o průměru 30 mm, do níž se nasazovala dřevěná násada. K jejímu připevnění původně sloužily dva otvory,
jež však byly poněkud nešťastně umístěny blízko okraje,
takže se v důsledku namáhání během úderů okraj tuleje
v místě otvorů prolomil. Patrně proto byly později na příhodnějším místě proraženy dva nové připevňovací otvory, které nahradily ty již nefunkční.
Dýkový palcát je značně specifickým a vzácným typem
patřícím do rozsáhlé skupiny úderných zbraní. Jeho bronzová hlavice šla použít obdobně jako palcát k promačkávání přileb. Hrot pak mohl se značnou pádností prorážet pláty zbroje. Spíše než o palcát se tedy z funkčního
hlediska jednalo o variantu jiné oblíbené krátké úderné
zbraně – bojového kladiva. Nelze přitom vyloučit, že se
dýkový palcát vyvinul právě z tohoto typu zbraní, které se
značně rozšířily v reakci na nástup plátové zbroje. Ewart
Oakeshott ostatně řadí dýkové palcáty jednoznačně mezi
bojová kladiva (typ H4), přičemž jejich západoněmecké
a flanderské exempláře datuje do rozmezí let 1480 až
1525. Ikonografické a písemné prameny však ukazují,
že v českém prostředí mají dýkovité palcáty nepochybně
starší tradici, sahající do 14. – 15. století. Zmínku o něm
například objevíme již v rozsáhlé česky psané epické básni Alexandreida z konce 13. či počátku 14. století, kde je
uveden pod názvem nóž do pěsti. V Husově výčtu zbraní,
jimiž tepe rytieř, se objevuje pod označením palice do
pěsti. Dýkový palcát najdeme i ve středověkých ikono Palcát

grafických pramenech vztahujících
se k českému prostředí 15.–16. století. Je vyobrazen
například na kresbě v česky psaném
Göttingenském
rukopise, pocházejícím z doby po polovině 15. století.
Zde je v čele husitského vojska zachycen Jan Žižka, jenž
drží v ruce palcát v podobě ruky sevřené v pěst. Z dalších
známých vyobrazení dýkového palcátu lze jmenovat dřevoryt se slepým Janem Žižkou na koni, který nalezneme
ve vydání Kroniky české od Enea Silvia Piccolominiho
z roku 1510. Na této ilustraci drží Žižka přes rameno palcát mající přímo podobu pěsti svírající železný bodec.
To, že dávali autoři dobových kreseb dýkový palcát do
ruky právě Žižkovi, nebylo jistě náhodné. V 15. a zvláště
na počátku 16. století totiž začínaly palcáty a bojová kladiva plnit – vedle praktické bojové funkce – ještě jednu
významnou úlohu. Stávaly se odznakem velitelské hodnosti a tak, jak v průběhu 16. a 17. století ztrácely své vojenské opodstatnění, zcela u nich převážila jejich symbolická funkce. Také dýkový palcát ze sbírek náchodského
muzea plnil patrně především tuto symbolickou funkci.
Nasvědčovala by tomu jeho celková gracilnost i kvalita
provedení. Patřil tedy nejspíše nějakému veliteli, či osobě
uplatňující svrchovanou autoritu. V tomto ohledu vlastně nebylo jeho původní určení jako rychtářského práva
zcela neopodstatněné. Podle analogií jej můžeme zřejmě
datovat někam do doby kolem roku 1450. Bylo by proto velmi lákavé spojit tento předmět kupříkladu s Janem
Koldou ze Žampachu – táborským hejtmanem, později
loupeživým rytířem, kondotiérem a žoldákem ve službách polského krále, ale především v letech 1437–1456
uzurpátorem a pánem Náchoda. Bohužel však pro to neexistují žádné důkazy. Nevíme totiž ani to nejzákladnější
– odkud vlastně hlavice palcátu uložená ve sbírkách náchodského muzea pochází a dokonce ani od koho a kde
byla koupena.
Přestože se náchodský dýkový palcát nezachoval kompletní a nevíme nic ani o jeho původu, z hlediska historického a sběratelského se jedná o nesmírně cenný předmět.
Pro zajímavost lze uvést, že v roce 2012 byla na aukci
v Mnichově podobná bronzová hlavice dýkového palcátu
českého či německého původu vydražena v přepočtu za
94.000 Kč.
Jan Tůma
Petr Landr
ředitel RMN
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očátky snahy o založení muzea v Polici nad Metují spadají
do února roku 1933, kdy se obecní zastupitelstvo jednomyslně usneslo, že v Polici zřídí muzeum. Za tímto účelem zřídilo přípravný výbor. Jako prostor pro budoucí muzeum bylo vybráno
přízemí radnice, odkud se v roce 1934 na návrh komise vystěhovala
obecní knihovna. V únoru 1937 byla ustanovena nová komise, k založení muzea však došlo až po druhé světové válce. V červenci 1949
proběhlo úspěšné jednání s břevnovským opatem o možnosti zřídit
městské muzeum v Laudonově sále, a tak se sídlem muzea staly prostory polického benediktinského kláštera.
Základ předmětů určených do fondu muzea představovala výstava
historických památek, která byla zahájena dne 13. srpna 1949 za přítomnosti samotného opata Anastasia Opaska a klášterního archiváře
Jana Čeřovského. V roce 1950 pak byl nově vzniklému Městskému
muzeu v Polici nad Metují stanoven výměr nájemného za pronájem
nejen Laudonova sálu, ale i Tomkova pokoje, městského archivu
a muzejního skladiště. Muzeum posléze několikráte změnilo název –
po roce 1958 se přejmenovalo na Místní vlastivědné muzeum v Polici
nad Metují a kolem roku 1972 pak na Památník města Police nad
Metují. V roce 1987 bylo muzeum v souladu s tehdejšími tendencemi
integrováno do Okresního muzea v Náchodě. To zde v roce 1991 pro
veřejnost zpřístupnilo secesní opatovu kapli a v roce 1993 u příležitosti 740. výročí první písemné zprávy o Polici nad Metují nainstalovalo výstavu o dějinách města, která byla reinstalována v roce 2003.
V současné době je součástí prohlídky muzea unikátní soukromá opatova kaple s původní secesní výzdobou a oltářem, či hlavní obytná
místnost opatova bytu zařízená jako měšťanský pokoj z 19. století
s ukázkami nábytku, obrazů, skla a porcelánu. Vlastní tradičně pojatá expozice prezentuje především sbírky bývalého městského muzea.
Chodby muzea slouží ke krátkodobým výstavám.
Novou součástí muzejní expozice je stará roubená patrová škola
z roku 1785, která je využívána jako prostor pro příležitostné výstavy.
Od roku 2013 jsou v ní nainstalovány dvě školní třídy a byt z počátku
20. století. Budova staré školy také slouží k pořádání různých kulturní
akcí. Muzeum zde již tři roky pravidelně pořádá ve spolupráci s Cechem panen rukodělných dny řemesel. Akce se konají tradičně v srpnu o Polické pouti, na Velikonoce, Vánoce, ale i u jiných příležitostí.
Jan Tůma

Z historie našich poboček

Muzeum města Police nad Metují

STALO SE PŘED 100 LETY:

Z Náchodských listů roku 1914

J

ak víme z předchozího čísla Muzejních
novin, redaktorem a vydavatelem Náchodských listů byl František Karel Zachoval. Narodil se 30. 3. 1882 ve Vrbici u Jičína
a zemřel 28. 5. 1976 v úctyhodném věku
94 let v Náchodě. Byl významným regionálním redaktorem denního tisku, básníkem,
prozaikem, a autorem sborníků o Náchodsku.
Pohřben je na červenokosteleckém hřbitově,
vlevo od kaple. Náhrobní kámen zdobí jeho
busta. V Červeném Kostelci sice nebydlel,
ale byl zde častým hostem u syna a přátel.
V ulici Palackého v tomto městě dodnes stojí
překrásná vila, která pochází z jeho rodinného majetku. Některé z exemplářů novin Náchodských listů, které vlastní Regionální muzeum v Náchodě, byly nalezeny v roce 2007
právě v tomto domě, při jeho prodeji. Dům
byl velmi citlivě novými majiteli zrekonstruován a dodnes si zachovává původní stavební
styl a podobu. A o čem psaly Zachovalovy
Náchodské listy před 100 lety?
 V lednu se Náchodské listy zmínily o městském biografu, tehdy velmi populárním, kte-
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rý jest největší radostí našich raněných a každé neděle večer hlediště modrá se jak žitné
pole, prostoupené trsy chrp.
Rakouské textilní závody v Náchodě (dříve
Isaak Mautner a syn) prohlášeny byly dnem
15. ledna 1915 za podnik státem chráněný.
Úřednictvo a zřízenectvo, jakož i dělnictvo
firmy této podléhá v důsledku toho zvláštním
ustanovením a není voláno k úkonům vojenským.
 Válečné události na chvíli zastínila rozvodněná řeka Metuje. Od Bělovse až po Staré Město dravé proudy strhly nový dřevěný
most pana Skořepy, vedoucí nad tzv. loukou
děkanskou. Teprve u Starého Města nová regulace řeky dokázala tento živel zkrotit a obrovské vodní spousty prošly hezky daleko od
obydlených částí.
 V září 1915, kdy tíha války zasáhla nejenom hospodářství monarchie, nýbrž i rodiny
v ní žijící, přinesly Náchodské listy upozornění s názvem „Počítejme!“ Čteme v nich, že
muž, který by měl tolik mravní síly, aby denně ušetřil průměrně na pivu a tabáku jen 10 h,

uspoří za rok 36 K 50 h (bez úroků), za 20 let
730 K, s úroky (4%) 1007 K. Co se žen týče,
žena která prosází v loterii průměrně pouze
25 h týdně, ušetří při pilném ukládání tohoto
jistě malého obnosu za rok 13 K (bez úroků),
za 20 let i s úroky (4%) něco přes 360 K.
 V půli roku 1915 se v Náchodě objevily
tzv. zázračné stolečky a s nimi různá individua předpovídající nesmysly. Dost divno,
že na tak vyložený švindl nechávají se dnes
lapiti i jednotlivci, kteří o sobě myslí, že na
rozšafnost a rozum mají patent a o nichž jsme
soudili, že mají aspoň všech pět pohromadě.
V říjnu se vypisovaly půjčky na III. rakouskou válečnou půjčku. I mnozí Náchoďané
svěřili své peníze rakouské monarchii v domnění, že pomohou válkou zdecimovanému
hospodářstvím. Z Náchoda nejvyšší částkou
přispěl princ Bedřich Schaumburg-Lippe,
který upsal částku 500 tisíc K.
Pavlína Nývltová
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s vyztuženými kostěnými nebo ocelovými kruhy a pásky. Zpočátku
ženy zvyšovaly objem sukně pomocí několika vrstev spodniček, až
koncem 50. let byla vynalezena ocelová konstrukce. Rukávy ženských šatů se zjednodušovaly, v oblibě ale stále zůstávaly korzety.
Od konce 60. let 19. století se prosazuje móda tzv. turnýry - česky
„honzík“. Pod názvem turnýrya se skrývá sukně vzadu od pasu rozšířená, u kolenou zúžená, přecházející ve vlečku. Turnýra proměnila vzhled ženské siluety – přední partie se zploštily, objem sukně se
přesunul dozadu. Šaty tvořily spíše komplet sukně a vypasovaného
kabátku. Pánové se inspirovali anglickou módou – nosili elegantní
a dobře padnoucí obleky, kravaty a vesty. Oděv byl rozdělen podle
denní doby a účelu.
S nástupem secese v 90. letech 19. stol. souvisí příchod nového stylu, kterému vévodí jednoduchost a čisté linie. Štíhlý pas kontrastoval
s nabíranými rukávy. Sukně měla zvonový tvar a rozšiřovaly ji klíny
a obruby. Ženská silueta se proměňovala do esovité linie. Začíná se
prosazovat názor, že korzet je škodlivý a mrzačí tělo. Sukně pro běžné
nošení se o něco zkrátily - měly délku ke kotníkům. Oblíbenými doplňky byly klobouky dekorované sušenými květy, ovocem či dokonce vycpanými ptáky, rukavice, slunečníky, vějíře, dále také brože či
kameje. Spodní prádlo tvořily zejména spodničky, košilky a spodky.
V letech 1910 až 1920 došlo k definitivnímu obratu ve způsobu života, a tím pádem i ke změně stylu odívání. Nově se rozvíjelo také sportovního oblečení, protože rostla obliba venkovních sportů. Odívání
20. století se nese v duchu stylové rozmanitosti. Oděv přestával být
znakem příslušnosti k určité společenské třídě, ale začínal být spíše
osobním vyjádřením jedince.
Rozsáhlý fond textilu a oděvů Regionálního muzea v Náchodě čítá
více jak 3 200 položek a je rozdělen na soubor lidového a historického
oblečení a jeho doplňků, užitkového textilu a praporů. Fond užitkového textilu obsahuje věci denní potřeby, jakými jsou například ubrusy,
dečky, přehozy, ručníky, povlečení nebo textilní nástěnky zvané kuchařky, které se počátkem 20. století objevovaly v zákoutí kuchyní
našich prababiček.
Simona Hencová
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Oděv je
výrazem kultury, společenské vrstvy i osobnosti.
V každém historickém období se uplatňoval jiný styl oblékání. Oděv plnil především
ochranné funkce, ale představoval také symbol sociálního postavení
jednotlivce.
Evropské trendy se nejčastěji řídily módním diktátem Francie. Pánské módě dominovala Anglie. Na přelomu 18. a 19. století se od dekorativního oblečení a rozměrných kreací rokokového stylu postupně přecházelo k jednoduššímu, pohodlnějšímu a účelnému oděvu.
V průběhu celého 19. století je pro dámské odívání typická neustále se
měnící silueta, zatímco mužská móda procházela jen nepatrnými proměnami. Už po Velké francouzské revoluci v období tzv. empíru ženy
začaly používat namísto obručí pod sukněmi jen vycpávky, které si
přivazovaly v pase a na bocích. Korzety se přestaly stahovat tak pevně
jako v předchozích epochách. Postupně se také ustupovalo od bohaté
rokokové krinolíny. Linie pasu se posunula pod prsa a byla zvýrazněna barevnou stuhou. Oblíbeným materiálem byly mušelínové a kašmírové látky. Do módy vstoupily také šály, které se nosily obtočené
kolem těla nebo přehozené přes ramena. Typickým prvkem mužského
oděvu se stal frak, pod který muži oblékali hedvábnou vestu a košili
s vázankou a vše doplnili cylindrem nebo hůlkou. Po empíru nastoupil biedermaier. Tento pojem označuje umělecký a životní styl, který
se projevoval v první polovině 19. století. V tomto období byl módní
úzký pas, jeho linie se opět snížila. Dámy opět formovaly své tělo
pomocí staženého korzetu a oblibě se začaly těšit široké sukně, které
kontrastovaly s úzkým pasem. Zatímco starší ženy nosily šaty spíše uzavřené, mladší dívky často volily oválné výstřihy. Do módy se
dostávaly široké rukávy, nazývané „šunkové“ nebo „skopové kýty“.
Typickým mužským oděvem byl elegantní frak, dlouhé kalhoty, košile s náprsenkou a také nákrčník. Neodmyslitelnou součástí mužského
obleku se stal klobouk.
Období mezi léty 1848 -1870 je označováno jako druhé rokoko nebo
období krinolín. V tomto období se oděv vracel k rokokové hravosti,
barevnosti a také ke krinolínám. Krinolínou se nazývá široká sukně

Hrdelní právo v Náchodě
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restní právo a jeho vývoj patří k atraktivním tématům výzkumu. Poznatky
v tomto odvětví byly shromážděny
hlavně díky úsilí právních historiků, muzejníků a archivářů. Na konci 19. a ve 20. století, tak vznikly edice několika smolných
knih českých a moravských měst. Sepisování
smolných knih bylo typické právě pro období
raného novověku. Svoji smolnou knihu mělo
v raném novověku snad každé město, ale do
současnosti se dochovaly pouze torzovitě
a mnoho záznamů se dochovalo neúplných.
Náchodská smolná kniha z let 1513–1598

patří k jedné z nejstarších dochovaných na
našem území. Jde o papírový kodex s rozměry 33,5 x 22 cm, vyztužený na hřbetě
plátnem a obsahuje 43 listů (folií). Kdy byly
listy svázány k sobě a jak vypadala původní
vazba knihy, se neví. V této nejstarší náchodské smolné knize je zapsáno 78 záznamů
hrdelních procesů, všechny v češtině. Podle
klasifikace celé smolné knihy, pak zcela jasně v Náchodě převažují činy proti majetku,
z celkového počtu 171 trestných činů na ně
připadlo 86 (50,3 %). Druhou nejčastější skupinou byly činy proti životu a zdraví, celkem

šlo o 34 činů (19,9 %), z nichž je nejčastější
vražda. Třetí jsou pak činy proti mravnosti,
kterých bylo celkem 27 (15,8 %).
Každá společnost si postupem doby stanoví
určitá pravidla, jaké chování se má dodržovat
a vše co se těmto pravidlům vymyká, se rozhodne trestat. Byly a jsou i dnes stanoveny
orgány, které dohlížejí a které trestají. Takovými orgány byly v období raného novověku soudy a soudy hrdelní, tedy ty kde bylo
možné propadnout hrdlem a kde byla nejčastějším trestem smrt. Tyto orgány se v husté
síti vytvořily hlavně v 16. století, kdy byla
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výkonná soudní moc, do té doby výsada krále, svěřena majiteli panství a jeho úředníkům.
I v této době však ještě existovalo soukromé,
mimosoudní postihnutí pachatele.
Přesnou dobu, kdy bylo hrdelní právo uděleno městu Náchod, nevíme. Pro doložení hrdelní jurisdikce v prvních téměř dvou stoletích existence města je nedostatek pramenů,
ten je způsoben především požárem města
v roce 1441, kdy náchodský hrad obsadil loupeživý rytíř Jan Kolda ze Žampachu.
Jedinou představu, o tom kdy přibližně bylo
hrdelní právo Náchodu uděleno, si můžeme
udělat pouze díky tomu, že víme, že blízkému městu Polici nad Metují bylo uděleno
7. prosince 1295. Mezi první nepřímou zmínku o existenci hrdelního práva pak můžeme
zařadit zápis z nejstarší náchodské městské
knihy, založené v roce 1442 Janem Koldou
ze Žampachu. Zápis pochází z roku 1448
a Jan Straka z Nedabylic a na Studnici ukázal
jakémusi Mazalkovi, který mu dlužil peníze,
„…na tej zahradě v Starém Městě i se vším nábytkem i s domem i s tím klínem role, jižto byl
koupil u nebohy Menšíkové proti šibenici.“
Nikde také není zaznamenáno, že by v 16. století město Náchod mělo svého vlastního popravčího. Muselo si jej proto půjčovat v okolních městech, jako například ve Stárkově,
a pokud nebyl ani tam, tak až v Hradci Králové.
Půjčování katů z jiných měst bylo pro Náchod dosti finančně náročné, to je doloženo
v městských účtech z let 1575-1585. Exekuce
prováděné stárkovským katem jsou doloženy

v letech 1580, 1584 a 1586. V roce 1586 je
v Náchodě doložena činnost také hradeckého
kata a dále ještě v roce 1587, 1588 a 1589.
Popraviště byla většinou zřizována nedaleko
měst a některá města měla i více popravních

míst a stejně tomu bylo i v Náchodě. Tresty smrti se prováděly na třech místech. Byla
to šibenice, spáleniště a stínadla. Šibenice
byla původně dřevěná a první zmínka o ní je
z roku 1448, později byla nahrazena kamennou a to v roce 1531, kdy ji postavil rychtář
z Řešetovy Lhoty Jakub se svým švagrem ze
Třtice, naúčtovali si za ni 26 kop a 16 gr. míš.
Ze schématu šibenice, které se v pramenech
dochovalo, se můžeme domnívat, že šibenice byla určena pro čtyři popravy najednou.
Šibenice v Náchodě stála nad Starým Městem nad Metují na Šibeničním kopci (dnes
součást Náchoda- Náchod Branka). Kousek
od šibenice směrem na Vysokov bylo spáleniště, byli zde upalováni obzvlášť těžcí
zločinci. Posledním místem, kde byly vykonávány tresty smrti, byla stínadla, kde se
kromě poprav mečem prováděly další tresty,
jako zahrabávání za živa. V Náchodě byla
tato stínadla na louce, místo které je dnes Komenského ulice (naproti kostelu sv. Michala).
Pranýř na Náchodském náměstí u staré radnice je ještě spolu s hradbami jednou ze zajímavých a vyhledávaných památek v tomto
městě. Pranýř sloužil pro potrestání menších
trestů a původně byl asi dřevěný. O přestavbě
na kamenný existuje záznam v městské knize z roku 1531. Tento kamenný pranýř byl
poté často opravovaný (naposled restaurován
v roce 1995) a přemisťovaný. Po posledním
přemístěný zůstal u staré radnice v Náchodě
až dodnes.
Barbora Stehlíková

I knihy mají někdy své zajímavé osudy
Práva a zřízení zemská království českého

V
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e sbírkách Regionálního muzea v Náchodě
se nachází i pár skvostů, které ukrývá
muzejní knihovna. Patří mezi ně nesmírně
vzácný tisk Práva a zřízení zemská království
českého z roku 1564, vydaný nejvýznamnějším pražským tiskařem tohoto období Jiřím
Melantrichem Rožďalovským z Aventina. Mimořádnost této knihy ještě podtrhuje skutečnost, že jejím vlastníkem byl spisovatel, politik, přední představitel stavovského povstání
v předbělohorské době, za vlády Fridricha
Falckého prezident apelačního soudu a posléze jeden ze sedmadvaceti českých pánů
popravených roku 1621 na Staroměstském
náměstí – Václav Budovec z Budova. Jednoznačně to dokládá jeho podpis s dedikací na rubu titulního listu kodexu. V dalších
částech knihy pak najdeme celou řadu jeho
poznámek, jež roku 1909 během návštěvy
náchodského muzea neunikly pozornosti
významného historika a ministra zahraniční
předmnichovského období Kamila Krofty.
Zaujaly jej na tolik, že si kodex odvezl do
Prahy k dalšímu podrobnému zkoumání. Zde
pak vzhledem k závažnosti jejich obsahu starý tisk zůstal více než dvacet let. Budovec
a jeho písaři formou přípisků zaznamenali
své představy, jak by vypadalo zemské zřízení českého státu v případě vítězství nekatolických stavů, tedy tehdy, kdyby nedošlo

k jejich porážce v bitvě na Bílé hoře. Dle
podrobného zkoumání univerzitního profesora Julia Glücklicha si sem Budovec zapisoval své názory a poznatky k jednotlivým
článkům zemského zřízení už od roku 1585.
Nejvíce jeho poznámek se pak váže k 17. století, kdy byl roku 1620 císařem Rudolfem II.
vydán Majestát, který právě díky výraznému
Budovcovu přičinění přinesl významné posílení náboženských svobod. Obsah přípisků
z doby protihabsburského povstání se vztahuje k tehdy aktuální otázce volitelnosti českého krále.
Čtenáře jistě bude zajímat rovněž to, jaké
cesty osudu tento starý tisk přivedly až do
muzejní knihovny. Do Náchoda si jej z Prahy
přivezl notář JUDr. Max Wellner, který zde
na sklonku svého života († 1904) našel zaměstnání. Do náchodského muzea jej posléze
věnovali jeho příbuzní. Na předsádce knihy
se dochovala jeho vlastnická značka a ještě další dvě, pocházející od jiných majitelů
z první poloviny 19. století. Krom Václava
Budovce již žádného dalšího vlastníka neznáme. Toto tajemství zaujalo spisovatelku
Marii Kubátovou do té míry, že mu věnovala místo ve své knize Povídky z muzejních
vitrín.
O rekonstrukci pohnutých osudů Budovcovy
knihovny se počátkem 70. let 20. století po-

kusil historik Pravoslav Kneidl. Při svém
zkoumání zjistil, že její části doputovaly na
tři různá místa: roku 1622 k jezuitům do
pražského Klementina, k Jaroslavu Bořitovi
z Martinic, vyhozenému při druhé pražské
defenestraci z oken Pražského hradu, a do
pražského františkánského kláštera. Pokoušel se sledovat i osudy jednotlivých knih,
o našem exempláři však nepadla žádná zmínka. Možná skutečně prošla dvěma staletími
svou vlastní cestou, aby zůstala pobělohorským úřadům skryta a znovu se objevila až
počátkem 19. století, kdy pro český národ
a svobodu vyznání nastávaly lepší časy. To
jsou však už jen pouhé spekulace. Záhadu
kolem nové redakce Zemského zřízení, připravované významným českým předbělohorským vzdělancem, patrně již nevyřešíme.
Podle materiálů PhDr. Václava Sádla
připravila Pavlína Nývltová

Zajímavá bible ve sbírkách muzejní knihovny

P

od nenapádným označením Mz 681 leží v polici muzejní knihovny Písmo
Svaté Starý zákon, vydané v Lipsku roku 1819. Vydání Starého zákonaz
tohoto období není cenné, o to cennější je obal, v němž je tento tisk umístěn.
Kožený obal na jedné ze svých stran nese nápis v německém novogotickém písmu. Text zní: „Tento obal na moji Bibli byl vyroben 4. května 1821, když jsme
pochodovali na Reggio v Itálii. Friedrich August, Pr.(inz)Anhaltský.“Díky tomu
víme, kdy obal vznikl a komu s biblí patřil. Ale kdo Friedrich August byl a proč
se obojí dostalo do náchodského muzea?
Friedrich August von Anhalt-Dessau se narodil 23. září 1799 v Dessau korunnímu princi Friedrichovi a jeho manželce Christianě Amalii. Byl jedním ze
sedmi dětí, které se jim narodily. Knížectvíanhaltské bylo součástí Svaté říše
římské národa německého, jejímž panovníkem byl rakouský císař František I.
V rakouských císařských službách na konci 18. století sloužilo hned několik praporů anhaltské lehké pěchoty a dragounů u jezdectva. Bylo zvykem, že mužští
příslušníci rodu nastoupí stejně jako jejich otcové vojenskou kariéru. To rovněž
učinil Friedrich August. Bylo to v době, kdy Evropa trpěla pod jhem napoleonské Francie. Když mu bylo šest let, bylo Rakousko poraženo v bitvě u Slavkova.
V témže roce Napoleon vytvořil nový státní útvar Italské království, jehož králem se stal. Po porážce u Moskvy a bitvě u Lipska roku 1812 se Napoleonova
vláda v Itálii hroutí. V době jeho pobytu na Elbě a ostrově Svatá Helena došlo
k dosazení nového francouzského císaře Ludvíka XVIII., který Rakousku potvrdil držbu italských států. Itálie tou dobou ale žila vlasteneckým zápalem
a touhou po samostatnosti. Vlastenecký boj vedlo hnutí Carboneria (v češtině
Uhlíři). Jejich první povstání v letech 1820-21 zasáhlo důležitá centra Apeninského poloostrova, ale bylo rychle potlačeno rakouskou armádou. Jedním z těch,
kteří se účastnili pacifikace karbonářského povstání, byl i mladičký Friedrich August. Během tažení si nechal zhotovit obal na svoji bibli
u Reggia. A jakse bible dostala do Náchoda? Friedrich August se po navrátu do vlasti roku 1832 oženil na zámku Rumpenheim s Marií, dcerou
lantkraběte Viléma Hessensko-Kasselského. Po roce se jim narodila dcera Adelheida. V roce 1837 druhá dcera Bathildis a o dva roky později
ještě Hilda. Bathildis je pro nás nejzajímavější, neboť se roku 1862 stala manželkou Viléma zu Schaumburg-Lippe, majitele náchodského
panství. Bibli snad dostala od svého otce darem, jako památku na něho. Tak se dostala až do Náchoda a své místo nalezla nakonec v knihovně
Regionálního muzea v Náchodě. Její originál mohli návštěvníci spatřit na letošní výstavě Bible v dějinách knižní kultury.
Richard Švanda

Náchodské figurky – boží lidé

V

e sbírkách Regionálního muzea v Náchodě je uložen zajímavý soubor převážně amatérských maleb, jejichž předmětem zachycení se stali tzv. boží
lidé. Jsou dílem náchodského hodináře Václava Kábrta,
některé populárního náchodského malíře Karla Šafáře či
Karla Vlčka.
Typické figurky lidí a lidiček, vybočujících nějak z normálu, patřili v minulosti ke koloritu snad každého města. Pro
svou zvláštnost se do jisté míry stávali předmětem zájmu
dalších obyvatel. Většinou se jednalo o lidi slaboduché či
jinak zdravotně postižené. Jejich okolí na ně většinou pohlíželo laskavým pohledem, posměchem po nich hodil jen
málokdo. Zdrojem nerozumné zábavy někdy bývali jen pro
mládež, zejména „nezvedené“ kluky. Dospělí v nich většinou viděli lidi „bohem poznamenané“, z čehož pramení
jejich označení „boží lidé“.
Tito lidé byli většinou se svým těžkým osudem smíření,
někdy si jej ani neuvědomovali, zrovna tak jako nevnímali
soucit či posměch okolí. Uplynulá doba jim dávala možnost
žít si po svém, což by dnes již nebylo možné. Dnešní uspěchaná doba
není příliš laskavá a tyto ubožáky by
nejspíše umístila za mříže psychiatrických léčeben, kde by svůj ubohý život skončili. Nabízí se těžko
zodpověditelná otázka, zda jejich
život v ulicích města nebyl plnohodnotnější a neposkytoval jim větší uspokojení. Nesporným faktem
zůstává, že jejich zmizením ztratilo
město kus své zádumčivé poezie a
nenapodobitelné atmosféry. Žijeme
zde bez nich a ze svého života jsme

je prostě, jednoduše a pohodlně vyřadili. Dnes už ožívají většinou jen
ve vzpomínkách svých současníků,
i když i těch už povážlivě ubylo.
Není proto na škodu alespoň některé
z nich si několika slovy připomenout.
Mezi typické „náchodské figurky“
patřil např. i Lojzíček. Jmenoval
se Alois Šulc a pocházel z Horního
Kostelce, který je městskou částí
Červeného Kostelce. Toulal se po celém kraji a pravidelně jej bylo možné
spatřit i v Náchodě. Byl to drobný
mužíček s prostoduchým výrazem
v obličeji, nuzně oděný, s kšiltovkou
na hlavě. Přicházel obvykle od Plhova a už cestou na lidech loudil různé
milodary. Nejčastěji prosil o koláče,
ale radost mu udělala i jakákoli jiná
drobnost, kterou mu dobří lidé k jídlu
podali. I k dětem byl laskavý, a když
něco dostal, radostí poskočil, přiložil si ruce k ústům a zakokrhal jako
kohout. To dovedl výtečně, ale jinak
jeho vyjadřovací schopnosti byly velmi malé a slovně se dokázal dorozumět jen s velkými obtížemi. Patřil mezi chudáky, bez nichž si
Náchod a okolní obce ve třicátých letech minulého století jejich obyvatelé vůbec nedovedli představit. Ve sbírkách muzea se nachází jeho
portrét, ale i loutka, která je jeho věrnou podobiznou.
Na závěr bych ještě ráda připomněla, že drobná brožurka z pera Oldřicha
Šafáře s názvem Náchodské figurky, věnovaná „božím lidem“, je stále
ještě k dostání ke koupi na pobočkách muzea.
Podle materiálů Oldřich Šafáře připravila Pavlína Nývltová
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Konec druhé světové války
ve svědectví sbírkových předmětů

L

etos uplyne již 70 let od jednoho
z nejkrvavějších konfliktů v dějinách
lidstva. Naše muzeum vlastní řadu
věcí spjatých s druhou světovou válkou.
V tomto příspěvku bych rád čtenáře seznámil
se zajímavými sbírkovými předměty, jimiž
jsou vojenské knížky vojáků a důstojníků
wehrmachtu, nebo diář jednoho z německých
důstojníků, zachycující události posledních
pěti válečných měsíců roku 1945. Vojenské
knížky, jichž jsou dvě stovky, byly do našeho muzea získány z jedné z pozůstalostí.
Nahlédneme-li do nich, zjistíme, že na podo-
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benkách vojáků jsou mladí muži,
jež narukovali kolem roku 1940.
V mnohých záznamech se poté dovídáme, že prošli bitvami v Rusku
a ústupovými boji ve Východním
Prusku a na Ukrajině. Po zničení
většiny jejich původních divizí
a pluků byly narychlo organizovány jednotky, které měly chránit hranice říše na řece Odře. To
se psal rok 1945. Vojáci, o nichž je
řeč, sloužili u 359. dělostřeleckého pluku patřící k 359. pěší divizi. Když Rudá armáda
podnikla na přelomu let 1944 a 1945 Dolnoslezskou a posléze i Hornoslezskou operaci, byl k obraně povolán také výše zmíněný
dělostřelecký pluk. Jeho části se počátkem
května dostaly až do Sovích hor, kde – jak
dnes víme – stavěli vězni z koncentračního
tábora Gross-Rosenu tajný podzemní komplex. Zmínění němečtí vojáci, jejichž vojenské knížky v muzeu máme, byli při obraně
Sovích hor a následném ústupu odzbrojeni
českými hlídkami v oblasti Broumovska
a Náchoda, když se snažili dostat k americkým liniím. Mnohým z nich se to nepodařilo
a byli zajati Rusy.
Co však předcházelo shora zmiňovaným
událostem, nám přibližuje diář německého důstojníka, který si do něho zapisoval
podrobnosti od prvního ledna do začátku

května 1945. Je to zajímavý zdroj informací
o tom, jaké události probíhaly u německého
vojska posledních pět měsíců před kapitulací a zhroucením hitlerovského Německa.
První záznam pochází z 31. prosince 1944,
kdy vlastník diáře oslavil Silvestr a příchod
nového roku. Počátkem ledna byl zařazen
k Jäger-Ersatz- und Ausbildungs-Bataillon
49 v Breslau-Karlowitz (dnes Wrocław).
Jeho úkolem bylo také budování nových
pěších praporů určených k obraně Breslau,
což znamenalo i časté výjezdy do okolí: do
Frankensteinu (dnešní polské Ząbkowice
Śląskie), Glatz (Klodzko) aj.
Začátkem února si poznamenal: „Nic zvláštního. Čekáme.“
Ale už 13. února byl Rusy zahájen boj o Breslau. To byl již
pisatel diáře znovu na cestě
a ze 14. na 15. února si do svého diáře zapsal: „Přespáváme

v hotelu ‚Cestovní
hotel‘ (v autě s kamínkama).“
15. února dojel do Špindlerova Mlýna, kde přenocoval
v „Grand Hotelu“. Víkend
17. a 18. února byl podle jeho
záznamů typickým zimním dnem. V obou
dnech si udělal vysokohorskou procházku
v Krkonoších. Hned v pondělí ale následovalo stěhování. „Cíl ještě neznám“, poznamenal
si. Dny trávil na cestách, až teprve v sobotu
24. února se mohl vyspat a vstát v 11 hodin
dopoledne. Novým posláním od pondělí
26. února byl výcvik nových branců. 1. března
navštívil jeho útvar generálporučík Stöwer,
„který si vyslechl krátké hlášení od adjutanta poručíka Plätzena.“ V první březnové dny
měl pisatel hodně práce. Všímá si i dopravy
na cestách. Zatím je klid. Avšak už 8. března
se projevuje nekázeň v německé armádě, ne-

boť si zapsal: „Večer zatčeni dva dezertéři.“
O den později byly strážným vydány pistole
k udržování pořádku. 13. března si zapsal:
„Doprava je klidná. Odpoledne jsem poprvé
seděl na motorce.“ Rusové se však v dalších
dnech rychle blížili a počet uprchlíků stoupal. „Celý den a noc je rušný provoz.“ Dopoledne 20. března musel dle svých slov „postavit čtyři hlídky. Odpoledne letecký útok.“
V sobotu 24. března se dozvěděl, že Rusové
prolomili obranu u Nisy. O den později přijel na vizitaci opět generálporučík Stöwer
(byl zajat u Mělníka a umístěn do sovětského zajateckého tábora Vojkovo, kde zemřel
roku 1953). Blížily se Velikonoce. Na Velký
pátek se konal polní soud se dvěma
dezertéry, o nichž byla řeč. Známe
i rozsudek: jeden mrtvý, druhý umístěn do vězení. 1. dubna: „Svateční
den panuje také na cestách. Klid je
i v kanceláři.“ Dalšího dne ale nastala opačná situace, neboť další
vozidla „zaplavila“ silnice. Přednost
podle zákona měla doprava, která
směřovala na frontu. Dne 6. dubna
byl chycen v jeho jednotce údajný
špion, který byl vsazen do vězení. Až
do 25. dubna se dle jeho názoru nedělo nic zvláštního. Pouze 20. dubna
se konala oslava Vůdcových 56. narozenin.
Již posledních. Poslední dva dubnové dny se

jeho jednotka přesunovala. 30. dubna píše: „Velké mechanizované přesuny do Rychlebských hor.“ Druhého
dne, tedy 1. května, v den, kdy si Němci připomínali státní svátek německého národa, se
dozvěděl, že „Vůdce padl.“ Poslední zápis je
z 2. května: „Ve dvou kolonách pochodujeme
krajinou. Klidná doprava.“ Kdo byl oním důstojníkem není známo. Stejně tak není znám
jeho osud. Je více méně jisté, že buď padl,
nebo byl zajat postupujícími Rusy. Jeho diář
je však bezprostředním svědectvím konce
války z německého úhlu pohledu.
Richard Švanda

Božítělová procesí na fotografiích z Hronova

S

lavnost Těla a Krve Páně, lidově nazývaná také Boží Tělo, je svátek římskokatolické církve, kterým je zdůrazňována reálná
přítomnost Ježíše Krista jako Boha i jako
člověka v eucharistii. Lidový název Boží
Tělo vychází z německého pojmenování
slavnosti „Fronleichnam“ (Leiche, Leichnam
= mrtvé tělo). Svátek Božího těla se slaví po
uplynutí jedenácti dnů od Božího hodu svatodušního, což je období mezi 21. květnem
a 24. červnem. Slavnost se koná vždy ve
čtvrtek po neděli Nejsvětější Trojice, tedy
v období po skončení liturgické velikonoční doby. Čtvrtek je totiž
dnem, kdy Ježíš slavil se svými apoštoly poslední večeři, při které
poprvé proměnil chléb a víno ve svoje tělo a svou krev. Vznik tohoto
svátku je datován do 13. století. V roce 1246 zavedl jeho slavení biskup Robert z Lutychu ve své diecézi. Svátek Božího Těla pro celou
církev předepsal v roce 1264 papež Urban VI. Po jeho smrti navázal
na jeho snažení Klement V., který na koncilu ve Vienne v roce 1311
usiloval o znovuzavedení povinnosti slavení tohoto svátku. Definitivně ho v církvi ustanovil zvláštní bulou teprve Jan XXII. v roce 1317.
Během slavnosti se věřícím podává přijímání pod obojí způsobou. Hostie se buď přímo namáčí ve víně (tělo v krvi), nebo se po přijetí hostie
věřící napijí vína z kalicha. V závěrečné části mše svaté bývá zvykem
pořádat procesí za zpěvu eucharistických písní. Jak takové procesí
vypadá? Průvod věřících zpravidla obchází čtyři vyzdobené oltáře
pod širým nebem, u každého z nich se koná zastavení, během kterého
se čtou perikopy čtyř evangelií, modlí se církevní i světské přímluvy
a uděluje se požehnání. Oltáře by správně měly být obráceny na všechny světové strany. První božítělová procesí lze doložit již ve 13. století.

Jak vidíme na fotografiích, družičky v průvodu bývaly oblečeny v bílém
a házely okvětní plátky růží nebo pivoněk před kněze, nesoucího pod
baldachýnem v monstranci Nejsvětější svátost. Květy posypaná cesta
je jedním z výrazů úcty k Ježíši. Kolem baldachýnu šli ministranti se
svícemi. Menší chlapci měli na starost kříž, případně lucernu.
Ve středověku se svátek Božího Těla rozvinul jako městská slavnost.
Jezuité vnesli v barokním období do celé slavnosti divadelní prvky.
Od 18. století slavnost pronikala z městského prostředí i na venkov.
Postupně se z ní stávala významná společenská událost roku. Katolická církev kladla důraz na vizuální stránku slavnosti, procesí často
doprovázela dechová kapela a lidé nosili slavnostní oblek, případně
kroj. V období totality byla tradice průvodů přerušena, křesťanským
církvím byly trpěny pouze neveřejné aktivity. Po roce 1989 se tradice
průvodů při Slavnosti Těla a krve Páně spontánně obnovila. Ve sbírkách Regionálního muzea v Náchodě se nachází fotografie, dokumentující slavnosti Božího Těla v Hronově.
Simona Hencová

Antonín Knahl

(* 15. 11. 1801 Hronov,  26. 4. 1883 Hronov)
Zakladatel hronovského ochotnického divadla. Pocházel z učitelské rodiny Knahlů. Nepokračoval však v učitelských šlépějích svého otce, děda
a bratra, kteří v Hronově kantořili v letech 1765-1832. Jako mladý odešel z Hronova do Prahy, aby se tu vyučil hodinářem. V Praze navštěvoval
divadelní představení, kde se setkával se známými osobnostmi českého kulturního a společenského života. Ovládal hru na několik hudebních
nástrojů a byl i zručným kreslířem. Po návratu domů do Hronova nadchl svým vyprávěním o divadle hrstku místních nadšenců a stal se vůdčí
osobností při založení místního ochotnického spolku. Rozepisoval divadelní role, režíroval, maloval kulisy a pro hudebníky rozepisoval noty.
S hronovskými ochotníky nastudoval a v březnu 1827 uvedl jednoaktovou hru Jana Nepomuka Štěpánka „Berounské koláče“. Následovalo
vyšetřování, protože ochotníci neměli vrchnostenské povolení. V roce 1847 namaloval pro hronovský spolek divadelní oponu, na níž zachytil,
jak vypadal Hronov v polovině 19. století.
Příběh Antonína Knahla a jeho lásky k židovce Justyně Pickové využil Alois Jirásek ve čtyřdílné kronice „U nás“, v níž zachytil počátky českého národního obrození na venkově.

Historická opona Antonína Knahla z roku 1847 byla chloubou
hronovského divadelního spolku. Je namalována na ztuženém
režném plátně o rozměrech 450 x 250 cm.
V roce 1939 ji Jiráskovu muzeu daroval Spolek divadelních
ochotníků v Hronově, kde je součástí stálé expozice.
Pro oponu si autor zvolil obraz svého města. Do něj zahrnul
všechny tehdy významné budovy: kostel se zvonicí, novou
i starou faru, pozdější školu, mlýn, hostinec U Krůčků, Vlachův
dům a pravděpodobně také svůj domek a v blízkosti stojící domek „podkostelních“ Jirásků. V popředí teče řeka Metuje pod
obloukový most v blízkosti mlýna. Podivnou smyčku tvoří dvě
polní cesty vystupující od kostela vzhůru na kopec, kterému se podnes říká Na Farách. Velký lán polí napravo od pravé cesty je v současnosti
novým městským hřbitovem. V místě, kde se cesty stýkají, namaloval A. Knahl již tehdy stojící dřevěný křížek. Většina místních občanů se
tehdy živila zemědělstvím, a proto je na oponě Hronov obklopen lány polí. Cesty jsou lemovány alejemi ovocných stromů a zahradami. Kopce
na modrém horizontu jsou již hraničními horami, napravo na ně navazují Orlické hory.
Vzácný exponát je publikován v knize Jiřího Valenty „Malované opony divadel českých zemí“, Praha, NIPOS 2010.
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Knahlův pohyblivý betlém
(1801–1883), rodák z Hronova, vyučený hodinář, sestrojil pro svoji rodinu pohyblivý betlém poháněný hodinovým
strojkem. Figurky tištěné na papírových arších okoloroval, podlepil a vystříhal. Betlémskou krajinu a dřevěnou architekturu zhotovil sám.
Betlém z počátku 19. století je součástí stálé expozice Jiráskova muzea v Hronově. Jakým způsobem se dostal do
muzea, není známo. Nemá ani společné označení sbírkového předmětu. Samostatné označení XV-3- mají jednotlivé
figurky a architektonické prvky.
Na Knahlův betlém vzpomíná Alois Jirásek v knize „Z mých pamětí I“:
„Ještě dříve než kostelní betlém uviděl jsem jiný, jenž mne jako mnohé jiné hochy zmámil
a nad nějž jsem tenkráte, to jsem ještě nechodil do školy, nic krásnějšího neviděl. Betlém dost veliký, s figurkami, z nichž jedna každá se pohybovala a svůj
úkol prováděla, tu že k jeslím šla a dary nesla, tam že u ovcí bičem práskala nebo dříví řezala. Betlém, na němž se mlýnské kolo opravdu
točilo, na jehož městem (a to mělo opravdivá, skleněná okénka) se vznášel a opravdu poletoval anděl. Nic
nám nevadilo, že kolečka stroje hrčela, když tvůrce toho betlému, Knahl kostelník, jej spustil. Za tímto
betlémem jsem asi poprvé vstoupil do Knahlova roubeného stavení. My děti jsme tam chodily o Vánocích skoro
procesím; u Knahlů nás vždycky rádi viděli a každému houfku ze zasněžené cesty vstoupivšímu spustili betlém,
nám tak úžasný.“
Boris Ekrt

Z naší
konzervátorské díl
ny

Kočárek
Z předmětu, jenž odpočíval několik desetiletí ve sklepě rodinného domu, se díky zásahu
konzervátorské dílny, vyklubal krásný výstavní kousek. Dětská hračka věrně kopíruje kočárky, v nichž se
děti vozily ke
konci 20. let
a do polo-

viny 30. let 20. století. Těmto skříňovým kočárkům se říkalo anglické, neboť nové trendy
v oboru přicházely právě z této kočárkové
velmoci. V módě byly tmavé barvy
a dbalo se na to, aby korbička
i střecha byly stejně barevné. Na boku se pak
objevovaly plastické
vzory inspirující se

Nově objevené vyobrazení
prvního historika města Náchoda
Josefa Myslimíra Ludvíka

V

souvislosti s přípravou výstavy Osobnosti Náchoda, která byla
veřejnosti zpřístupněna ve výstavní síni Regionálního muzea
v Náchodě od 16. 9. do 25. 10. 2014, se šťastnou náhodou podařilo objevit dosud neznámé vyobrazení Josefa Myslimíra Ludvíka. Na
zmíněné výstavě bylo prezentováno spolu s jiným vyobrazením této
osobnosti, které zapůjčilo Muzeum Boženy Němcové v České Skalici. Na konci roku 2014 se pak našemu muzeu podařilo tento obraz ze
soukromých rukou koupit do našich sbírek.
Vyobrazená osobnost byla na portrétu bezpečně identifikována na základě podobnosti s dalším zmíněným vyobrazením ze sbírky Muzea
Boženy Němcové i díky nápisu na zadní straně portrétu: LUDWIK
J. Myslim[ír].
Portrét je namalován olejem na železném plechu o velikosti 19,6 cm
x 15,1 cm a není autorem signován. Znázorňuje mladého muže s účesem á la Titus, který byl, doplněný ještě o kotlety, jedním s nejběž-
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dobovými uměleckými směry, např. secesí či
stylem art deco. Kočárek je zajímavý tím, že
se na něm dochovala cedulka, která prozrazuje, že ho zhotovil výrobce dětských kočárků Václav Pavlis Náchod, Plhovská tř. 87. A
v Náchodě také sloužil ke hraní – víme, že
se s ním na počátku 30. let minulého století
proháněla po Plhově malá Olinka.
Mariana Poláková

nějších účesů první třetiny 19. století. Portrétovaný muž je elegantně
oblečen do černého fraku, černé vesty s pečlivě uvázaným nákrčníkem stejné barvy, zakončeným malou, ale pěknou mašlí. Nákrčník
obepíná bílý stojatý límec.
Oděv a účes datují malbu do období přibližně kolem let 1810–1820,
avšak pokud navíc zohledníme známá životopisná data Josefa Myslimíra Ludvíka, docházím k závěru, že byl tento portrét, znázorňující
Myslimíra jako studenta před získáním kněžského svěcení, vyhotoven zhruba mezi léty 1815–1819.
Jako velmi zajímavý se nám jeví vztah tohoto vyobrazení se vzpomínaným českoskalickým portrétem. Vyobrazení ze sbírek Muzea Boženy Němcové rovněž není datováno, ani signováno, avšak na rubu
si můžeme povšimnout přípisu „Z pozůstalosti p. faráře Ludvíka“.
Českoskalický portrét je evidentně kopií nově objeveného vyobrazení
a již na první pohled je patrné, že postrádá hloubku originálu. Dále

místo nákrčníku s mašlí má českoskalický exemplář pouze strohý
kněžský kolárek, jinak je však patrné, že autor pracoval s originálem,
který se snažil přesně a věrně kopírovat, včetně jednotlivých pramínků vlasů. Evidentně ale nebyl tak zručným malířem, jakým byl tvůrce
předlohy. Bohužel nám není nic známo o objednateli originálu, ani
zadavateli kopie. Rovněž o dalších
osudech obou vyobrazení toho víme
velmi málo.
Ponechávám otevřenou otázku, zda
českoskalická kopie, znázorňující Myslimíra jako mladého kněze, byla vytvořena brzy po vzniku originálu, nebo dost možná až
mnohem později – snad dokonce
až na přelomu 19. a 20. století.
Rovněž nevíme, které ze dvou vyobrazení mohl mít na mysli Josef Ježek
v drobné publikaci: Josef Myslimír
Ludvík, kněz církevní a spisovatel
český, když v roce 1896 píše: „Chtěl
jsem k tomuto životopisu přidati
i obraz zvěčnělého a zajel jsem loni
o prázdninách schválně do České
Skalice, požádat synovce oslavencova, P. Ludvíka, tamějšího fundatisty,
o zapůjčení olejomalby. Leč P. Ludvík
nechtěl ji zapůjčiti ani mně, ani pro,
Světozor‘, což zde na věčnou paměť
připomínám.“
Motivací k pořízení kopie původní malby, jejíž originál rodina snad
nebyla příliš ochotná půjčovat, dost možná mohla být na přelomu
19. a 20. století právě vlna zájmu o Myslimírovu osobnost. Zmíněná
úprava, tedy jasné vyznačení profesní příslušnosti, by zde také mělo
svůj smysl, který by korespondoval s dobovým zdůrazněním typu
kněze – vlastence.
V regionu je ale nejznámějším, hojně publikovaným, vyobrazením
stará černobílá fotografie portrétu. Ze srovnání fotografie a obou vyobrazení vyplývá, že fotografován byl českoskalický exemplář. Zároveň však zjišťujeme, že obraz byl zřejmě – především v partii vlasů
– opravován a rovněž fotografie v detailech retušována.
Josef Myslimír Ludvík se narodil 2. dubna 1796 v rodině zámožného
rolníka v Dolanech u Jaroměře. Po studiích na benediktinském gymnáziu v Broumově v letech 1808 – 1813 odešel na filosofický ústav
v Litomyšli a později, po absolvování bohosloveckého semináře
v Hradci Králové, byl 24. srpna 1819 vysvěcen na kněze. Během stu-

dií v Hradci Králové se setkal s Jaroslavem Liboslavem Zieglerem,
který zde od roku 1817 působil coby profesor české literatury a pastýřského bohosloví. Stejně jako řada dalších od něj přijal vlastenecké
jméno – Myslimír, jež odráželo i jeho povahu.
Prvním místem jeho působení po vysvěcení byl Náchod, kde působil
do roku 1831 jako kaplan. Dalších 13 měsíců
zde zastával funkci zámeckého kaplana. Od
roku 1833 do roku 1847 byl duchovním správcem ve Studnici a v letech 184 –1848 byl dosazen na osamělou faru na Boušíně. V říjnu 1848
požádal ze zdravotních důvodů o penzionování.
Náchodský děkan Josef Regner mu jako svému
spolužákovi z Broumova i náchodskému spolukaplanovi dopomohl k získání penze navýšené o nadační příspěvek z Malé Skalice, kde
Myslimír prožil poslední léta svého života.
Josef Myslimír Ludvík zemřel 1. ledna 1856.
Během svého působení v Náchodě se Myslimír
věnoval studiu a pořádání městského archivu.
Nejpozději od roku 1827 byl v písemném styku
s Františkem Palackým, jemuž zasílal články
do Časopisu Společnosti vlasteneckého muzea
v Čechách, který tento historik redigoval. Do
zmíněného časopisu napsal stať K životopisu
kněze Jana Oupického – o českém spisovateli 16. století, nebo například článek Jan Kolda
starší a mladší, páni na Náchodu. Nejvýznačnějším dílem Josefa Myslimíra Ludvíka jsou
ale Památky hradu, města a panství Náchoda
i vlastníkův jeho, které však byly poprvé vydány až po jeho smrti,
v roce 1857, a to díky redakci regionálního historika Jana Karla Rojka, děkana v Novém Městě nad Metují.
Vedle pořádání archivu a historické práce se Myslimír věnoval rovněž
práci literární. Psal prózu i verše pro různé vlastenecké časopisy – přispíval do Krameriových novin, Čechoslava, Květů, Přítele mládeže
a dalších. Mimo to byl mezi spoluzakladateli Matice České a byl rovněž členem Dědictví svatojanského. Myslimírovy cestopisy Helvecie
saská a Cesta po Krkonoších i další zprávy dokládají, že byl veselým
společníkem, jenž se nevyhýbal výletům, ani tancům. Myslimír, který umírá stižen mrtvicí po vesele prožitém Silvestru s bratry a sestrou
v Náchodě, má o chloupek blíže k dávnému obrazu usměvavého studenta, než k studenějším černobílým fotografiím vyobrazení kněze
z českoskalického portrétu.
Petr Landr

Mar y Gregor y

V

e sbírce skla Regionálního muzea v Náchodě najdeme rozličné džbány, konvice a sklenice z barevného skla s bílou emailovou malbou, většinou znázorňující hrající si děti, pocházející z konce 19. a začátku 20. století. Jde o styl
známý jako „Mary Gregory“, ke kterému se váže pověst, že tvůrkyní těchto předmětů byla slečna Mary Gregory, která žila v letech 1856 – 1908 v americkém Bostonu
a pracovala v osmdesátých letech 19. století v tamní Sandwitch Glass Company. Podle
pověsti milovala děti, které však sama neměla, a tak je alespoň malovala na sklo. Tato
pověst ale není pravdivá, historická Mary Gregory sice skutečně v Bostnu dekorovala
sklo, avšak jednalo se o výjevy zimních scén a krajin a nikoliv výjevy hrajících si dětí.
Nejstarší malby ve stylu Mary Gregory pocházejí od firmy Hahn z Jablonce nad Nisou, kde se výjevy dětí ve svátečních šatech začaly malovat po polovině 19. století.
Motivy často představují děti pouštějící draky, kutálející obruč, foukající bubliny či
hrající si mnoha jinými způsoby, obklopené trávou, stromy a kapradím. Brzy začaly
vyrábět Mary Gregory (nebo spíše Mary „a“ Gregory?) i naše další sklárny jako byl
Moser v Karlových Varech, Loetz, Kralik, Prácheň a Rudolfova Huť v Dubí i další.
Postupně začaly také nabízet i jiné výjevy než jen „Marušky“ a „Řehoře“, které však
stále nesly řadu prvků stylu Mary Gregory. Úspěch tohoto stylu byl dán mimo jiné také
tím, že se jedná o levnější techniku, než byla výroba vizuálně podobného anglického
kamejového skla.
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Kamejové sklo vznikalo vrstvením různě barevného skla, dekorovaného následným naleptáváním a probrušováním vrchní vrstvy.
V Anglii bylo znovu objeveno právě v období
kolem poloviny 19. století. Odlišnou technologií, jež se objevila již na konci století předchozího a která inspirovala anglické kamejové sklo
a mohla současně být inspirací rovněž pro styl
Mary Gregory, byla Wedgwoodská kamenina
z probarvené hmoty „jasper“, na jejímž plášti
byl reliéfně aplikován bílý dekor.
Mary Gregory bylo od druhé poloviny 19. století velmi módním zbožím, které mířilo stejně
tak na domácí, ale i, jak napovídá rovněž název, na vzdálený zahraniční trh. O jeho úspěchu
svědčí také to, že od roku 1957 byly v USA vyráběny napodobeniny tohoto stylu.
Petr Landr

Kovové brusle polické firmy
EKP (Emil Katschner Police)

N

a přelomu prosince 2014 a ledna 2015
uspořádalo Regionální muzeum v Náchodě ve Staré škole v Polici nad Metují
výstavu nazvanou Zimní radovánky. Výstava věnovaná zimním sportům, radovánkám
a obyčejům se setkala s velkým návštěvnickým zájmem. Jedním z vystavených exponátů, který zde návštěvníci mohli obdivovat,
byly dámské brusle pro krasojízdu Jackson-Elit, výrobek polické firmy EKP. Tento sbírkový předmět ze sbírek Regionálního muzea
je pouze jedním z dokladů, dokumentujících
dlouhou, dnes již bohužel zaniklou, tradici
výroby bruslí v Polici nad Metují. Ta byla
spojena především s firmou EKP – Emil Katschner Police.
Počátky této firmy spadají do roku 1887, kdy
Josef Katschner se synem Emilem postavil v
Polici nad Metují v Mezihoří malou továrnu. S osmi dělníky začali na ručních lisech
a dalších strojích poháněných vodní silou s
výrobou jednoduchého kovového zboží, zejména pantů, petlic a jednoduchých kování.
O něco později byla zahájena i výroba prvních, ještě primitivních, šroubovacích bruslí.
V té době již pracovalo v dílně okolo 40 dělníků. Dne 24. prosince 1895 byla firma Katschner zapsána do obchodního rejstříku –
výroba bruslí, zástrčí, kloubových závěsů,
kovového zboží a veškeré zámečnické práce.
Od roku 1896 převzal tovární dílnu na kovové
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zboží v Mezihoří Emil Katschner (1859 – 1932).
Ten ve spolupráci se svým synem, Ing. Emilem Katschnerem, přenesl koncem roku 1910
celou výrobu kovového zboží do nového
objektu (základ dnešního Kovopolu). Zde
pracovalo cca 130 dělníků, vyrábějících kovové zboží, šrouby a zejména brusle, jejichž
výroba se rozrostla a byla takřka monopolní
v celém Rakousko-Uhersku.
Po skončení první světové války továrna pokračovala v tradiční výrobě. Zvláště kvalita
bruslí značky EKP byla příslovečná. Roku
1920 se Emil Katschner starší odstěhoval do
Prahy, kde trávil svůj zasloužený odpočinek.
Továrnu se zavedenou značkou EKP převzal
jeho syn Ing. Emil Katschner.
Ing. Emil Katschner přirozeně podporoval
lední sporty. Jak přímo v Polici, kde byl rovněž jeho zásluhou založen roku 1931 oddíl
ledního hokeje, tak i jiným způsobem, když
do Police několikrát přivedl na exhibiční
představení tehdejší nejlepší české krasobruslaře. Při vývoji bruslí spolupracoval také
s vicemistrem Evropy v krasobruslení Ottou
Goldem; výsledkem jejich spolupráce byly
mistrovské brusle E.K.P. – Gold. Sám byl
i výtečným fotografem a jeho zásluhou byl
roku 1927 v Polici založen klub fotografů –
amatérů. Během německé okupace se aktivně
zapojil do odbojového hnutí, zejména spoluprací s Václavem Krupkou z Pardubic, který

byl jednou z vedoucích osobností pardubického odboje, koordinujících akce výsadkové
skupiny Silver A.
Roku 1948 firma EKP vystavovala na veletrhu v Praze novinku, která předběhla svou
dobu a našla hojné uplatnění až dnes – kolečkové brusle. Po únorovém komunistickém
puči byla firma EKP znárodněna a sloučena
s vedle stojící znárodněnou firmou Hubka
(Kovopol).
Jan Tůma

Z archeologických výzkumů v Náchodě v roce 2014

S

bírky Regionálního muzea v Náchodě jsou pravidelně doplňovány nálezy z archeologických
výzkumů. V roce 2014 takto bylo do sbírek zapsáno 556 nových inventárních jednotek,
získaných při několika záchranných archeologických výzkumech. Z prostorových důvodů
zde všechny tyto výzkumy popsat nelze. Zmíníme tedy alespoň dva, které regionální muzeum
v loňském roce provedlo ve spolupráci se servisní organizací TerraVerita v historickém centru
města Náchoda.
První z těchto záchranných archeologických výzkumů proběhl v březnu 2014. Vyvolán byl přístavbou domu čp. 104 na Kamenici v Náchodě. Stavební parcela se nacházela na Horském předměstí,
již vně městských hradeb. Přesto se zde podařilo zachytit významné doklady pozdně středověkého
osídlení a výrobních aktivit. Zdokumentována byla především požárová vrstva a destrukce dřevěného domu z druhé poloviny 15. století. Pozoruhodná je mohutná vrstva strusky, která s domem
bezprostředně sousedila. Ta naznačuje, že se jednalo o obydlí a dílnu nějakého člověka pracujícího
s ohněm a kovem. Mohlo se jednat o hutníka, kovolitce, kováře, či kovotepce. V tomto ohledu
je zvláště zajímavý nález zlomku pravěké bronzové sekerky, která byla podle opotřebení zřejmě
druhotně používána jako kovotepecký nástroj, nebo byla tezaurována jako zdroj suroviny na případné přetavení. Přestože se jednalo o dům na předměstí, byly zde nalezeny i zlomky komorových
kachlů (jeden s motivem Meluzíny). Ty naznačují, že dům byl vybaven tehdy poměrně luxusními
kamny. Umístění stavby na předměstí mimo hradby města tedy nesouviselo ani tak s (ne)movitostí
jejího vlastníka, jako spíše s permanentním nebezpečím požáru, které bylo patrně spojeno se zde
provozovaným řemeslem.
Archeologický výzkum u čp. 104 také přinesl nečekané informace o pravěkém osídlení v centru
Náchoda. Během výzkumu zde totiž byla nalezena i bíle patinovaná pazourková čepelka, kterou
lze datovat do období mladého paleolitu. Tento ojedinělý nález potvrdil zatím spíše pouze tušený
předpoklad, že se mladopaleolitické osídlení neomezovalo pouze na údolí potoka Radechovky
(lokalita Náchod-Plhov), ale nevyhýbalo se ani hlavnímu údolí řeky Metuje. Výzkum při stavbě
čp. 104 však zároveň také ukazuje, že objevení stop pravěkého osídlení v místech silně zasažených
středověkou a novověkou stavební činností bude i nadále spíše otázkou šťastné náhody.
Druhý archeologický výzkum, který zde připomeneme, proběhl v březnu a květnu 2014 při revitalizaci parku u hradeb ve Strnadově ulici v Náchodě (par. č. 2122/1, 2866, 149/1 a 1923). Vzhledem k omezenému rozsahu zemních zásahů sice nepřinesl žádná nová převratná historická zjištění, pocházejí z něj však unikátní komorové kachle z 2. poloviny 15. století. Z nálezů získaných
z velmi malého výkopu se podařilo sestavit jeden kompletní komorový kachel a části dvou dalších.
Kachle jsou zajímavé použitým motivem – na všech je antropozoomorfní symbol evangelisty Jana
s nápisovou páskou. Analogii tohoto motivu známe například z Klatov. Ostrá řezba motivů na náchodských kachlích ukazuje, že vznikly z velmi kvalitních forem. Při podrobném srovnání všech
tří kachlů a jejich zlomků zjistíme, že byly vyrobeny ze dvou téměř identických forem, lišících
se pouze některými drobnými detaily. Hrnčíř, který je vyrobil, tedy k výrobě kachlů se stejným
motivem používal minimálně dvě kvalitní formy. Patrně se nespleteme, když dáme tyto nálezy do
souvislosti s místními náchodskými hrnčířskými a kamnářskými dílnami. Jejich existenci můžeme v Náchodě předpokládat minimálně od druhé poloviny 15. století, a to především na základě
početných archeologických nálezů, někdy i s vyloženě lokální náchodskou tematikou (erb Straků
ze Studnice). V historických pramenech jsou pak tyto dílny doloženy na přelomu 15. a 16. století
a především v průběhu 16. a 17. století. Tehdy zde působili významní kamnářští mistři známí
i mimo Náchod, jako například Jiřík Stvořil, popřípadě celé hrnčířské rody, které se výrobou kachlů a stavěním kamen zabývaly mnohdy několik generací.
Jan Tůma

Bible v dějinách knižní kultury

O

d února do května probíhala ve výstavní síni Regionálního muzea
v Náchodě výstava věnovaná biblím
a knižní kultuře, která zaznamenala u návštěvníků velký úspěch. Vznikla ve spolupráci s dalšími institucemi – Biskupstvím
královéhradeckým, Městským muzeem
v Jaroměři, Ateliérem restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů
Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, Knihařstvím Jiří Fogl a Pavlína Rambová Žamberk a Mgr. Antonínem Křížem.
Kladla si za cíl představit bibli v historii
knižní kultury, v níž zaujímá zvláštní místo, neboť od počátku patřila k nejčastěji
opisovaným textům a po vynálezu knihtisku se stala materiálem, na kterém se
tiskaři učili svému řemeslu.
Návštěvník se zde mohl seznámit se vším,
co s vývojem knihy souvisí, s psacími

látkami a potřebami, vývojem písma, její
rukopisnou podobou a proměnami, kterými prošla tištěná kniha od objevu černého
umění do současnosti. Prezentovány byly
např. zajímavé ukázky pergamenových
listin, klínopisná destička, pergamenový
svitek apod., makety nejrůznějších druhů knižních vazeb, dokumentující vývoj
knižní vazby v jednotlivých obdobích, razidla či pomůcky sloužící k jejich výzdobě a desítky různých vydání biblí.
Mezi nejvzácnější exponáty, které mohli
návštěvníci spatřit, se řadí např. Biblia
latina, pergamenový rukopis s textem
Nového zákona, vzniklý v Itálii v polovině 14. století, či biblický prvotisk
z roku 1480 věhlasného německého tiskaře Antonína Kobergera nebo první svazek
pozoruhodné pětijazyčné Bibliae regiae, tzv. Antverpské polygloty, vytištěné

předním tiskařem své doby Christophem
Plantinem. Historie české tištěné bible
byla postižena prakticky v úplnosti: od
inkunabulí, zastoupených biblí Pražskou
a Kutnohorskou, přes počátek 16. století (Bible benátská), její vrcholy v témže
století (Severýnovy a Melantrichovy bible, Kralická bible), exilová vydání českých nekatolíků (Hallské bible) a z nich
vycházející Bibli prešpurskou, katolické
bible období baroka a protireformace (dvě
vydání Svatováclavské bible a Císařská
bible), až po poměrně masovou produkci
19. století (Konsistorní bible, zajímavá
edice Zlaté bible). Zastoupena byla rovněž řada dalších zajímavých biblických
vydání, k nimž patřil např. Nový zákon
v řečtině či chorvatštině nebo v ruštině,
vydaný v revolučním roce 1917 v Petrohradě. Protestantské bible doplňovaly
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četné výtisky oblíbeného biblického překladu
Lutherova. Pomyslným „zlatým hřebem“ byla
unikátní maketa největší rukopisné knihy na
světě, Ďáblovy bible (Codex gigas), považované za osmý div světa, která byla v Náchodě
prezentována vůbec poprvé. Zajímavou doprovodnou akcí byla přednáška na téma Codex gigas, největší rukopisná kniha na světě, kterou
přednesl tvůrce její velmi věrné makety, knihař
pan Jiří Fogl ze Žamberku.
Pavlína Nývltová

Zajímavá knížka z produkce muzea

K

výstavě Bible v dějinách knižní kultury byla rovněž vydána stejnojmenná publikace s doprovodnými texty.
Výstava je sice již minulostí, nicméně útlou
knížku, vytvořenou a vydanou u příležitosti
jejího konání, je stále ještě možné zakoupit
na pobočkách muzea.
Na počátku bylo písmo... Bible, Biblí svatá,
Písmo svaté nebo prostě Písmo. Pro křesťany
(a Starý zákon i pro židy) soubor knih obsahující Boží zjevení, ovšem vzniklý v jazycích
nám hodně vzdálených. S rozšířením křesťanství na Blízkém východě, v severní Africe,
Evropě a v později také v ostatním světě bible pronikla téměř ke všem národům. Jako
kanonizovaný soubor textů se stala přední
knihou světové literatury a byla (a stále je)
překládána do většiny jazyků. Podle zpráv
Biblické společnosti to bylo jen do roku 1945
do 1067 jazyků.
Aby však její znění mohlo být trvale fixováno, muselo nejprve vzniknout písmo jakožto

soubor znaků, pomocí nichž lze jakékoli sdělení zaznamenat. Proto v této knížce naše cesta za biblemi a knižní kulturou začíná stručným zastavením u vývoje písma, písemných
systémů, psacích látek a potřeb používaných
k zhmotnění a uchování jinak pomíjejících
lidských myšlenek. Až do vynálezu knihtisku
vévodil knize rukou psaný kodex. Naše další zastavení proto patří krátkému pojednání
o výzdobě a úpravě rukopisů, formální podobě a tvaru knihy, který závisel především na
použité psací látce. Připomenuta jsou rovněž
skriptoria, dílny, v nichž rukopisy vznikaly.
Už v dobách nadvlády rukopisné knihy, patřila Bible k nejčastěji opisovaným textům,
a tak další zastavení jsou věnována tomu,
z jakých textů se skládá, vývoji jejího překladu ve světě a jednotlivým překladovým
biblickým redakcím v českých zemích. Opomenuta nezůstává ani zmínka o našich i evropských zajímavých rukopisných biblích,
které si zaslouží naši pozornost. Dominuje
jim Ďáblova bible (Codex gigas), největší rukopisná kniha na světě. O to více by nás mělo
těšit, že vznikla na české půdě.
Vynález knihtisku bývá považován za pomyslnou tečku za středověkem zároveň otevírající epochu novověku. Další zastavení je proto
věnováno tomuto vpravdě geniálnímu objevu
a jeho vynálezci Johannu Gutenbergovi. Dále
naše výprava za poznáním knihy pokračuje
krátkým pojednáním o vývoji knižní vazby
a jednotlivých vývojových etapách tištěné
knihy od prvotisků přes renesanci, baroko,
rokoko a klasicicmus, kdy se v podstatě její
tvář ustálila do dnešní podoby. Následující
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zastavení jsou věnována osobnostem světových a českých tiskařů od provopočátků tištěné knihy až do 19. století, kteří svým dílem
ve vývoji knižní kultury zanechali nesmazatelné stopy až do dnešních dnů.
Poslední zastavení vyplňují významné evropské tištěné biblické exempláře a české
tisky Písma, dokumentující prakticky v úplnosti celou historii české tištěné bible od
prvopočátků (dva Nové zákony, Pražská
a Kutnohorská bible), přes začátek 16. století
(Bible benátská), její vrcholy v témže století
(Severýnovy a Melantrichovy bible, Kralická
bible), katolické bible období baroka a protireformace (dvě vydání Svatováclavské bible
a Císařskou bibli), až po poměrně masovou
produkci 19. století (Konsistorní bible, zajímavá edice Zlaté bible). Zvláštní pozornost
je věnována Kralické bibli, představující vrchol soudobé české knižní i jazykové kultury,
dodnes oprávněně vzbuzující zájem odborníků různých odvětví, na ni navazujícím exilovým vydáním českých nekatolíků (Hallské
bible) a první bibli vytištěné na slovenském
území (Bible prešpurská).
Na malém prostoru věnovanému této publikaci samozřejmě nebylo možné vše postihnout v úplnosti a do detailů. Pokud však
přinesla alespoň pár užitečných a zajímavých
informací, malé nahlédnutí do pozoruhodného, po staletí se postupně měnícího, světa
knihy, v němž Bible zaujímá přední místo,
splnila svůj účel. Pevně věříme, že si najde
své stálé místo i v knihovnách muzejních návštěvníků.
Pavlína Nývltová
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