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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá obrazem města a kulturním a sociálním životem ve městě 

Poděbrady mezi lety 1918 a 1938. Nejprve předkládá historický nástin města a vymezuje 

tak čtenáři hospodářské, sociální, náboženské, politické aj. poměry. Poté charakterizuje 

spolkové působení a aktivity konané ve městě, především se zabývá divadelní, koncertní 

a osvětovou činností, také však neopomíjí různé sportovní možnosti, či nově založené 

vzdělávací instituce jako muzeum a knihovnu. Podniká sondu do průběhu oslav významných 

dnů, návštěv prezidentů a přibližuje atmosféru, která panovala mezi světovými válkami. 

Věnuje se také propagaci města jakožto lázní, významným lázeňským hostům, a filmům, které 

se zde natáčely. Snaží se taktéž postihnout spojení komika Vlasty Buriana s městem. Všechna 

tato jednotlivá témata mají poskytnout celkový pohled na charakter města a jeho sociokulturní 

poměry. 
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ANNOTATION 

This bachelor thesis deals with the socio-cultural portrayal of the town of Poděbrady 

from 1918 to 1938. Firstly, the historical background of the city is outlined and the reader 

is presented with its agricultural, social, religious and political situation. Then, the social 

activity within the city is characterized by an emphasis on the raising of public awareness 

and dramatic and theatrical activity. Moreover, various sports opportunities and foundation 

of educational institutions such as museum or library are not overlooked. As well as probing 

into the national holidays’ celebrations and visits of presidents, it also addresses the atmosphere 

between the WWI and WWII. Propagation of the city as a spa town, significant customers 

and seminal films produced there are also pointed out. Furthermore, the thesis attempts 

to capture Vlasta Burian’s connection to the city. All of these individual topics provide 

a well-rounded view of the city’s character and its socio-cultural reality. 
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Úvod 

 Cílem bakalářské práce je nahlédnout do každodenních i nevšedních dnů města 

Poděbrady za první Československé republiky, a nastínit tak atmosféru města a život, který zde 

vládl. Takto definované téma se může zdát příliš široké, proto se bude jednat spíše o sondu 

do této problematiky. Cílem tedy není zpracovat informace o veškerých společenských 

událostech, kultuře, spolkové činnosti, ale spíše zachytit celkový pohled na charakter města, 

jeho společenský život i proměny. Toto téma není dosud příliš do hloubky prozkoumáno. 

Pozornost bude věnována spíše dílčím otázkám, pomocí kterých se pokusím celý „obraz“ 

nacházející se ve stavu rozbité mozaiky ve své práci složit. 

 Na úvod je patřičné zmínit, jak je vymezena v této práci kultura. Jedná se o soubor 

vybraných lidských činností, jako je například divadlo, hudba, umění, vzdělávání a odraz těchto 

působících činitelů ve společnosti. To pak návazně utváří společenský život ve městě a buduje 

i každým okamžikem zároveň mění charakter a hodnoty společnosti. 

 Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které postupně odhalují co možná 

nejautentičtěji město a jeho život. První kapitola je věnována problematice vývoje města 

a zásadním změnám, které se děly v průběhu staletí, a především tedy ve vytyčeném období 

první Československé republiky. Jedná se o shrnutí, které poskytuje co možná nejjasnější 

pohled na charakter města. Snaží se zachytit jak historicko-geografické, náboženské, politické, 

tak hospodářské aj. roviny. Stěžejní je pak kapitola věnující se spolkovým a kulturním 

záležitostem, ve které je řešena otázka, kdo stojí za organizací kulturního života ve městě, 

ale zároveň otevírá sféru možných sportovních i jiných aktivit. Tato část práce se snaží 

postihnout jak spolkovou činnost, tak konkrétnější výběr aktivit, které zajišťovaly jak spolky, 

město, tak i lázně. Poté se práce přesouvá k průběhu oslav významných dnů, jejichž chod byl 

často zajišťován a doprovázen právě místními spolky. Vyzdvihuje návštěvy prezidentů, které 

rovněž zahýbaly městem a otevírá otázku, do jaké míry byly pro společnost důležité. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na propagaci lázní a významné lázeňské osobnosti, které 

Poděbrady nejen navštívily, ale mnohdy zpropagovaly. I z tohoto důvodu se musíme městem 

zabývat jakožto lázněmi, které postupně nabývají popularity. Jedním z prostředků, jak 

je zviditelnit, byl i film. Měl tak velký vliv na osvětu Poděbrad? Věnuji se tedy i otázkám kolem 

natáčení filmů ve městě, především snímku Hrdinný kapitán Korkorán, který je spojen 

s komikem Vlastou Burianem. Práce zachycuje vývoj města a spolkové činnosti 
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nejen s důrazem na divadelní, koncertní a podobné druhy aktivit, ale i na kinematografii, 

a to ať už se jedná o biografy ve městě nebo město samotné ve filmu. 

 Při práci jsem vycházela jak z literatury, tak z pramenů. V případě pramenů byly 

využity fondy Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, kde 

se nacházejí čtyři městské kroniky z let 1918-1938.1 Jde o velmi důležitý informační zdroj, 

který nezachycuje jen kulturní život obce, ale rovněž její hospodářskou situaci a problémy 

ve městě a jeho blízkém okolí. Autorem kroniky byl poděbradský advokát Milan Zadina, 

významná osobnost města v meziválečné době. Byl členem zastupitelstva (na čas dokonce 

i městským radním), angažoval se v různých spolcích a zabýval se organizací nejrůznějších 

oslav. 

 V SOkA Nymburk jsou uloženy též Zápisy ze schůzí z let 1927–1933 a 1933–19432 

z fondu Spolku divadelních ochotníků „Jiří“. Přestože součástí fondů tohoto archivu jsou 

i materiály řady spolků a organizací, omezila jsem se na výše uvedené zdroje, a to z důvodu 

neobyčejné šíře archivních dokumentů. Na základě důsledné analýzy jsem proto vybrala 

ty archiválie, díky kterým bylo možno činit obecnější závěry, a získat tak komplexnější pohled 

na město. 

 Pro lepší představu o dobové realitě jsem využila tiskovin, které jsem komparovala 

se zápisy z kronik. Z tisku jsem prostudovala několik ročníků věstníku Lázně Poděbrady, také 

Poděbradské noviny a Polabské noviny. Tyto zdroje využíval často i autor zmiňovaných 

kronik, který odkazuje ve svých zápisech na konkrétní vydání a shoduje 

se s novinami i po obsahové stránce. To může být zavádějící, a proto je potřeba na text nahlížet 

kritičtěji. Uvedené tiskoviny lze nalézt v Polabském muzeu v Poděbradech. Vyzdvihla bych 

především noviny Lázně Poděbrady ve spojitosti s Janem Kvíčalou, který do nich pravidelně 

přispíval. Jeho příspěvky byly vydávány pod názvem Z poděbradských vzpomínek převratových 

a popřevratových, a v těch se právě věnoval jednotlivým spolkům a jejich aktivitám, což mi 

poskytlo informace o tom, které spolky byly považovány za důležité. 

                                                           
1 ZADINA, M. Pamětní kniha pro město Poděbrady (1918-1921). SOkA Nymburk, Archiv města Poděbrady. 

ZADINA, M. Pamětní kniha pro město Poděbrady (1921-1925). SOkA Nymburk, Archiv města Poděbrady. 

ZADINA, M. Pamětní kniha pro město Poděbrady (1925-1929). SOkA Nymburk, Archiv města Poděbrady. 

ZADINA, M. Pamětní kniha pro město Poděbrady (1930-1938). SOkA Nymburk, Archiv města Poděbrady. 
2 Knihy správní: Zápisy ze schůzí 1927-1933. SOkA Nymburk, Spolek divadelních ochotníků „Jiří“, Poděbrady, 

karton č. 1, inv. číslo 1. a Knihy správní: Zápisy ze schůzí 1933-1943. SOkA Nymburk, Spolek divadelních 

ochotníků „Jiří“, Poděbrady, karton č. 1, inv. č. 2. 
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 Z vydané literatury je důležitá kniha Poděbrady – město mého srdce III.3 od místní 

historičky Jany Hrabětové, která se zabývá městem v různých rovinách. Dále jsem 

od této autorky využila knihu Poděbrady: průvodce po přírodních a historických 

zajímavostech města a okolí, po muzeích a místech, vztahujících se k významným 

osobnostem4a Poděbrady: Procházky městem.5 Kniha, jež také poskytuje velmi cenné 

informace, se jmenuje Poděbrady v proměnách staletí II.6 od Evy Šmilauerové. Věnuje 

se podrobně tématu mé práce a poskytuje široký záběr informací. Z vydané literatury jsem dále 

využila knihu Lázně Poděbrady: 1908-1978: Historický nástin7 od Antonína Robka. 

Ten se věnuje především otázkám týkajícím se propagace lázní, návštěvníků a slavných 

lázeňských hostů. Dobová kniha Poděbradsko: Obraz minulosti i přítomnosti díl III.8 

z roku 1938, vznikla z práce učitelstva okresu a přátel školy a také rozšiřuje práci o zajímavé 

informace. Poslední kapitola je pak částečně věnována osobě Vlasty Buriana, o jehož slávě 

a dosahu až do zahraničí jsem získala informace z knihy Kultur und Gesellschaft in der Ersten 

Tschechoslowakischen Republik9 od Karla Bosa a Ferdinanda Siebta. 

 Často jsou využity i průvodce městem. Jedná se o dobové Průvodce po Poděbradech 

a okolí10 z roku 1921, Nový průvodce městem Lázně Poděbrady a okolím11 z roku 1934 a také 

z roku 1992 o průvodce Poděbrady: průvodce městem: historický přehled.12 Pohled na lázně 

a rekreační možnosti mi poskytl také Milan Zadina svým příspěvkem Poděbradské procházky 

v časopise Lázně Poděbrady, k 25letému jubilei objevení zřídla13 vydaném v roce 1930. 

 Mou motivací k této práci bylo mé osobní zaujetí, jelikož jsem se v Poděbradech 

narodila a vyrůstala tam. Jako budoucí učitelka dějepisu a společenských věd bych ráda 

pokračovala v zachycování a uchovávání regionálních dějin Poděbrad a navázala tak na dobu, 

                                                           
3 HRABĚTOVÁ, J. Poděbrady – město mého srdce III: Obrázky z kulturních dějin. Praha: Ostrov, 2013. 
4 HRABĚTOVÁ, J. Poděbrady: průvodce po přírodních a historických zajímavostech města a okolí, po muzeích 

a místech, vztahujících se k významným osobnostem. Poděbrady: Polabské muzeum v Poděbradech, 1999. 
5 HRABĚTOVÁ, J. Poděbrady: Procházky městem. Poděbrady: Polabské muzeum, 1979. 
6 ŠMILAUEROVÁ, E. Poděbrady v proměnách staletí II. Praha: Scriptorium, 2005. 
7 ROBEK, A. Lázně Poděbrady 1908-1978. Poděbrady: Polabské muzeum v Poděbradech, 1978. 
8 KLÁSEK, Č. Poděbradsko: obraz minulosti i přítomnosti díl III. Poděbrady: vlastním tiskem M. Nohavce, 1938. 
9 BOSL, K. a F. SIEBT. Kultur und Gesellschaft in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. 

München: R. Oldenbourg, 1982. 
10 Průvodce po Poděbradech a okolí. Nymburk: Josef Strachota, 1921. 
11 Nový průvodce městem Lázně Poděbrady a okolím. Poděbrady: nakladatelství Svatopluk Zlámaný, 1934. 
12 SEDLÁČKOVÁ, H. Poděbrady: průvodce městem-historický přehled. Poděbrady: Polabské muzeum 

v Poděbradech, 1992. 
13 ZADINA, M. Poděbradské procházky. In: Lázně Poděbrady, k 25letému jubileu objevení zřídla Poděbrady. 

Praha: Nakladatelství Optima s. r. o., 1930. 
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kdy se této činnosti nejvíce ujímali právě pedagogové a lidé, kteří měli k městu hluboce 

zakořeněný upřímný vztah jako mám já. Domnívám se, že dnes se zapomíná na to, že dějiny 

nejsou jen tzv. obecné či světové, ale existují i regionální, které jsou nám reálně bližší. 

V současné době se na jejich výuku na základních i středních školách zapomíná. To mě 

motivovalo při psaní této práce – zachytit odkaz z dob slávy Poděbrad a předávat ho dalším 

generacím. 
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1 Exkurz do historie města a jeho společenských poměrů 

1.1 Z počátků města 

 Poděbrady jsou lázeňským městem nacházejícím se ve Středočeském kraji v okrese 

Nymburk. Leží na řece Labi v Polabské nížině nedaleko od Prahy.14 První písemná zmínka 

o městě se datuje k roku 1223, kdy byl jako nejstarší držitel města uveden Hroznata z Poděbrad, 

syn Arnošta z rodu Sezimů. Se vznikem Poděbrad byl vystavěn dřevěný hrad, později přestavěn 

na hrad zděný a v 16. století na renesanční zámek.15 Hroznata z Poděbrad měl dva syny, Beneše 

a Viléma, oba byli příslušníky známé bojovnické družiny na dvoře krále Přemysla Otakara II. 

Později vystupovali jako dědicové, avšak po Vilémově smrti roku 1262, veškeré zmínky 

o pánech z Poděbrad mizí. O poděbradské statky přišli nejspíše proto, že o ně měl král 

Přemysl Otakar II. vážný zájem. V místech starého hradu, o jehož přesnou podobu se však 

vedou spory, nechal postavit nový, kamenný hrad, který se stal jedním z důležitých opevněných 

míst na řece Labi a chránil sídelní město Prahu proti tažení nepřátel od východu. Na hradě král 

osobně pobýval a lovil ve zdejších lesích.16 

 Vývoj osady u hradu ve městě probíhal pomalu. Byl ovlivněn založením královského 

města Nymburk v poslední třetině 13. století. Za vlády Přemysla Otakara II. byly Poděbrady 

krátce i sídlem župních úřadů, ale již kolem roku 1300 byly tyto úřady přeneseny 

do nedalekého sousedního města Nymburka. Václav II. a Jan Lucemburský rovněž 

navštěvovali Poděbrady, ale finanční problémy donutily Jana Lucemburského, aby panství 

několikrát zastavil. Naposledy poděbradské panství připadlo v léno 

Hynkovi z Lichtenburka a ze Žleb, po jeho smrti poté dědictvím Elišce, která byla provdaná 

za moravského šlechtice pana Bočka z Kunštátu. Ten si nechal svá práva k Poděbradům 

potvrdit Karlem IV., a tak zůstalo poděbradské panství v jeho rodu do roku 1495. 

Páni z Kunštátu a Poděbrad panství zvelebili zakládáním vsí a rybníků, a hrad přestavěli 

do gotické podoby.17 Poděbrady tehdy patřily k nejvýznamnějším rybníkářským oblastem, 

nacházel se zde největší rybník v Čechách o rozloze 1 000 ha. K zakládání rybníků ve zdejším 

kraji vedl šlechtice nejen hospodářský zisk, ale zejména opatření proti převodnění krajiny 

kolem řeky Labe. Při pravidelně se opakujících povodních vznikaly souvislé vodní plochy 

                                                           
14 Nový průvodce městem Lázně Poděbrady a okolím 1934, str. 21. 
15 Profous 1951, str. 393. 
16 Hrabětová 2013, str. 28-29. 
17 Sedláčková 1992, str. 2-3. 
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místy až sedm kilometrů široké, a proto se staly nově zakládané rybníky především ochranou 

proti přívalovým vodám. Poděbradští kapři byli známi široko daleko a posílali se na královský 

dvůr. Po třicetileté válce přestal být o ryby zájem, rybníky se začaly soustavně vysoušet a měnit 

na úrodnou půdu. Z velké soustavy rybníků se nezachoval žádný. Poděbradské rybníkářství 

dnes připomíná jen několik lesních a návesních rybníčků.18 

 Za krále Jiřího z Poděbrad bylo město obehnáno kamennými hradbami s příkopem 

a třemi branami. První Jiřího manželka Kateřina ze Šternberka zde založila u kostela městský 

špitál a školu. Dědicem panství se po smrti Jiřího z Poděbrad stal jeho syn Hynek. 

Když v roce 1492 zemřel, prohlásil se král Vladislav Jagellonský jeho dědicem.19 Odvolával 

se na smlouvu, podle které Hynek postoupil poděbradské panství Matyáši Korvínovi, a tak mu 

hlavní Hynkův dědic, starší nevlastní bratr Jindřich, musel přenechat Poděbrady výměnou 

za královská panství Volov a Olešnici nacházející se ve Slezsku. Poděbradské panství se tak 

až do roku 1839 stalo majetkem českých panovníků.20 

 Nového rozkvětu se městu dostalo i za vlády Ferdinanda I., který ocenil především 

lovecké možnosti v blízkosti Prahy a zastavené panství vyplatil. V průběhu jeho vlády byl 

gotický hrad přebudován v renesanční sídlo. Zámek také několikrát navštívil Rudolf II. 

Za třicetileté války do města vpadli Švédové a Sasové, v této době byly Poděbrady postiženy 

i několika požáry. V roce 1861 lehly popelem téměř všechny domy, jež do té doby byly 

dřevěné. Po požáru byly zbořeny městské hradby, příkopy byly zavezeny, bylo nařízeno stavět 

na náměstí domy zděné, a to pod výhružkou ztráty várečného práva. Zámek v pozdějších letech 

několikrát hostil Marii Terezii a Františka Štěpána Lotrinského. V té době byl přestavěn 

do současné podoby. Za Josefa II. byli na zámku ubytováni pensionovaní důstojníci. Náměstí 

ztratilo po požárech roku 1800 a 1832 renesanční podobu lemovanou podloubími měšťanských 

domů, a zanikly zde poslední pozůstatky Nymburské a Pražské brány.21 Roku 1832 byl 

postaven dlouhý kamenný most, tzv. inundační, o 24 blocích, a o deset let později byl stržen 

starý dřevěný most přes Labe, byl nahrazen mostem řetězovým, který byl v roce 1889 vystřídán 

mostem železným. Po roce 1913 započaly regulační labské práce, byly zřízeny plavební 

komory a kanály a roku 1915 byla zbudována hydroelektrárna.22 Vedle staršího 

                                                           
18 Hrabětová 2013, str. 32-34. 
19 Sedláčková 1992, str. 3. 
20 Tamtéž, str. 36-43. 
21 Sedláčková 1992, str. 3. 
22 Nový průvodce městem Lázně Poděbrady a okolím 1934, str. 19. 
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Kostelního Předměstí se od první poloviny 19. století rozvíjelo i Nymburské. Roku 1840 

koupil panství vídeňský bankéř baron Jiří Sina. Zámek se znovu stal místem společenského 

života a loveckých zábav. Pravnučka Jiřího Siny žila trvale se svým manželem knížetem 

Filipem Arnoštem Hohenlohe ze Schillingsfurstu v Poděbradech. Přátelství bratří 

Gerhartových s knížetem bylo nejspíše jedním z důvodů pro založení skláren ve městě.23 

1.2 Sklárny 

 Stavbu sklárny zajistil berlínský stavitel Otto Enhlen, jehož firma sídlila v Praze. Stavba 

byla zahájena v dubnu roku 1876 a dokončena již v roce 1877. V červnu se pak ve sklárně 

začalo pracovat. Hlavním výrobním artiklem se staly petrolejové bazénky pro stolní a pouliční 

lampy a různě zpracované barevné cylindry. Lampy doplňovala stínítka z opálového skla 

a opálové poklopy. Současně s továrnou se stavěly také byty pro dělníky. Jednalo 

se o celobetonovou stavbu, která vydržela do 50. let 20. století. Novým majitelem sklárny 

se roku 1898 stal Josef Inwald. Sklárna se následně stala součástí akciové společnosti 

a po smrti Josefa Inwalda se generálním ředitelem celé společnosti stal jeho syn Oskar, který 

tuto funkci zastával do roku 1933, kdy nastala krize ve sklářském průmyslu a celý 

Inwaldův koncern zkrachoval. Na čas jej převzala Česká eskomptní banka, jejímž 

prostřednictvím se dostal do Poděbrad Leo Moser, který se záhy postaral o další chod 

podniku.24 Po první světové válce nastala pro poděbradskou sklárnu a brusírnu krátká doba 

konjunktury, počet zakázek stoupal, sklo se vyváželo do různých koutů světa – Číny, 

Skandinávie, Austrálie nebo Francie. V roce 1922 se již ale projevil nadbytek vyrobeného 

zboží na skladě, továrna začala propouštět dělníky a zkracovat pracovní dobu svým 

zaměstnancům. V průběhu první republiky podnik vykazoval několikrát období zisku 

a propadu. Po příchodu okupantů byli jmenováni do čela podniku Němci. Generálním 

ředitelem se stal Josef Hayden.25 

1.3 Vznik železnice a podnikatelská činnost 

 Zatímco si Poděbrady v polovině 19. století zachovávaly charakter maloměsta 

založeného na tradičních měšťanských živnostech, sousední Pečky se v této době rychle měnily 

z bezvýznamné vesnice v důležité průmyslové středisko. Tím se dostáváme k dopravě, 

                                                           
23 Sedláčková 1992, str. 3. 
24 Hrabětová 2013, str. 140-145. 
25 Šmilauerová 2005, str. 152. 
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pro kterou je důležité se vrátit do 19. století, kdy zde vznikla železnice, a to konkrétně 

železniční trať Praha-Olomouc-Vídeň. Pokud chtěl někdo z Poděbrad cestovat vlakem, musel 

buď na nádraží do Peček, nebo do Velimi. Ve druhé polovině 19. století vznikaly plány 

na vybudování nové, severovýchodní dráhy a počítalo se s tím, že se tratě ze směru od Prahy, 

Děčína a Hradce Králové spojí v jeden železniční uzel u Poděbrad. Pro tento projekt nemělo 

pochopení představenstvo obce. Naopak v nedalekém Nymburku vedení města stavbu dráhy 

uvítalo a všemožně ji podporovalo. V Nymburku vzniklo velké seřaďovací nádraží a železniční 

dílny. Další se pak stavělo na druhé straně od Poděbrad ve Velkém Oseku. Železnice a nádraží 

v Poděbradech byly uvedeny v provoz v roce 1870. 

 Důležitou osobou byl purkmistr Václav Hráský, který se zprvu stavěl na odpor vzniku 

železnice, nakonec to pro něho však bylo nejvýhodnější, jelikož prodal své pozemky nejen 

drážní společnosti, ale i obci, která se chtěla postarat o pohodlnější příjezd ke dráze z dnešní 

Fügnerovy ulice. Václav Hráský si také vymohl koncesi na zřízení akciového cukrovaru. 

O založení cukrovarnictví se již před ním v Poděbradech snažili tři mlynáři, avšak 

bezúspěšně.26 Zpočátku si cukrovar vedl také špatně, teprve v 70. letech 19. století se rozkvět 

cukrovarnictví odrazil i na provozu poděbradského podniku, kde byly zavedeny nové moderní 

technologie čištění cukru. V této době se vystřídalo mnoho majitelů cukrovaru a žádnému 

z nich se příliš nedařilo. Až když jej koupila Karlíkova komanditní společnost z Nymburka, 

začal cukrovar na čas prosperovat. Byl zrušen v roce 1926, kdy byl celý areál srovnán se zemí 

a místo něj vznikla vilová čtvrť. V Poděbradech existoval i lihovar, prosperující až v držení 

Viléma Ringhofera, který se rozhodl, že jej přestaví na moderní rafinerii cukru. Cukrovar byl 

zpočátku poměrně úspěšný, avšak trápil ho mimo jiných skutečností stejný a poměrně zásadní 

problém jako lihovar předchozí, a to absence kvalitní měkké vody. Cukrovar pak koupil 

Ferdinand Janowitz, přestavil ho na olejnu a připojením poděbradského původního cukrovaru 

nově přebudovaného na rafinerii olejů se stal největším zpracovatelem domácí řepky 

na řepkový olej. Podnik zdědili jeho synové Bedřich, Gustav a Arnošt. Firma prosperovala 

především díky přičinění Hanuše Janowitze, který převzal podnik po otci Gustavovi. 

V roce 1935 došlo v podniku k velkému požáru, který zničil jak strojní zařízení, tak zásoby 

surovin a zboží. Hanuš Janowitz však záhy obnovil celý podnik a zvětšil i jeho kapacitu. Začalo 

                                                           
26 V této době se dařilo pouze cukrovarům držícím krok s moderní cukrovarnickou technikou a technologií 

potažmo s dostatečným přísunem suroviny. Cukrovary založené v nevhodných půdních a klimatických 

podmínkách, které nezavedly parní pohon apod., byly nutně odsouzeny k zániku. Zdroj: Dudek 1973, str. 33. 
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se zde od roku 1938 pracovat ve třech směnách.27 V letech 1930–1938 se v olejně zpracovalo 

ročně cca 700 vagonů olejnatých semen a plodů, zaměstnáno zde bylo cca 70 dělníků a 15–18 

úředníků.28 

 Jako dříve, tak i v novém státě převažovalo v Poděbradech drobné živnostenstvo. 

Jeho hospodářské poměry se v době prosperity lázní velmi zlepšily. Především se dařilo 

živnostem potravinářským a ubytovacím. Jednalo se o hotely, hostince, obchodníky, řezníky 

nebo pekaře, přičemž mnozí z nich dokonce své podniky rozšířili mnohonásobně. Přestože 

všichni řemeslníci a obchodníci ve městě měli v té době už dostatečně vybavené stabilní 

obchody, konaly se nadále týdenní a výroční trhy jako v době předešlé. Do počátku 30. let 

se výročních trhů konalo 11 ročně, tedy téměř každý měsíc jeden. Trhy na spotřební zboží 

zaujímaly místo na náměstí Krále Jiřího, na hovězí dobytek v lokalitě Na Hrázi a vepři 

se o týdenních trzích nabízeli Na Bělidle.29 

1.4 Zlomový milník – Poděbrady lázeňským městem 

 Poděbrady na konci 19. století byly v podstatě malým zemědělským městečkem 

s jediným skutečně velkým podnikem, a to Inwaldovými sklárnami, a malým zemědělským 

průmyslem, ve kterém měl hlavní úlohu cukrovar. Středem pozornosti obyvatel byly především 

církevní slavnosti, volby do městské rady, různé svátky, městské bály apod. Poděbrady 

působily ale přes to všechno jako jedno z ospalých měst. Městská honorace se snažila 

vybudovat z města středisko společenského života okresu, město zkulturnit a zmodernizovat. 

Vznikla čistírna, knihovna, muzeum, byly tištěny i muzejní tiskoviny a okresní noviny různých 

politických zaměření. Avšak tato snaha nedosahovala výjimečných výsledků. Město se již 

před tím, než se stalo lázněmi, snažilo zaměnit svůj obraz. Hřbitov byl přeložen za město, 

vznikla nová spořitelna a střední škola i silnice od mostu přes náměstí. Riegrovo náměstí 

a jemu přilehlé ulice byly nově vydlážděny.30 Nelze také opomenout dominantu 

náměstí Krále Jiřího, kterou je socha krále Jiřího na koni, nacházející se na vysokém 

pískovcovém podstavci ozdobeném tepanými měděnými ozdobami, emblémy míru a války, 

                                                           
27 Hrabětová 2013, str. 137-144. 
28 Šmilauerová 2005, str. 153. 
29 Tamtéž, str. 153. 
30 Robek 1978, str. 7-11. 
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čtyřmi sochami pážat a štítonošů s erby zemí koruny české. Autorem této sochy z roku 1896 

byl umělec Bohuslav Schnirch.31 

 Město se tak postupně probouzelo a začalo měnit svou tvář, vše se ale opravdu změnilo 

až s objevem minerálních pramenů. Poděbrady měly odjakživa nepříliš kvalitní pitnou vodu, 

proto bylo zapotřebí, když se město začalo zvětšovat, najít nové zdroje pitné vody.32 Tehdejším 

majitelem panství byl Arnošt Filip kníže Hohenlohe Schillingsfürst. Záhy po příchodu 

do města nechal zřídit u panské vodárny pískovou filtrační stanici. Problém s pitnou vodou 

tímto krokem ale nevyřešil, místní studny byly jen povrchové s měkkou vodou. Nejspíše 

ve spolupráci s lékařem Bohumilem Boučkem požádal v roce 1904 profesora a hydrologického 

odborníka Jana Vladimíra Hrázského, aby vypracoval projekt ústředního vodovodu. Kníže 

i městská rada s projektem souhlasili, a tak se mohlo započít s pracemi. Kníže ale tentýž rok 

pozval do Poděbrad barona Karla Bülowa. Ten pomocí „kouzelného“ proutku, tzv. virgule33, 

objevoval vodu. Seznámil se s ním při příležitosti slavnostního otevření průplavu 

mezi Severním a Baltským mořem v Kielu, kde vzbudil Karl Bülow pozornost, když objevoval 

pomocí svého proutku vodu v místech, kde byla předtím bezvýsledně hledána. Pozvání 

od knížete vyslyšel, přijel a začal hledat vodu v prostorách zámku. Tam se také vrtalo 

a roku 1905 byl objeven první pramen v hloubce více než 95 metrů. Nebyla to očekávaná dobrá 

pitná voda, ale voda minerální, která se pro velký obsah kyseliny uhličité jako užitková voda 

nehodila. Původní záměr se sice nezdařil, ale nově objevená voda byla lahodná a výborná 

natolik, že si brzy zástupy obyvatel z města a okolí chodily vodu načerpat, a tím o ní 

šířily povědomí. Postupem času se vrtaly další prameny. Jakmile se minerální voda objevila, 

začalo se zjišťovat, zda by se dala využít k lázeňským účelům.34 

 Vzhledem k tomu, že první republika byla dobou, kdy poděbradské lázně rozkvétaly 

a nabývaly pomalu a jistě své slávy, musím jim věnovat několik řádků. Kdo stojí za úplnými 

počátky vzniku lázní? Mezi první podnikavé muže patřil bezesporu Bohumil Bouček, 

který po objevení pramene obratem opatřil chemickou analýzu vody a následně pak prováděl 

pokusy, zda má voda léčivé účinky. Po prvních úspěšných aplikacích se pustil do propagace 

myšlenky založit na léčivých účincích vody poděbradské minerální lázně.35 To se povedlo, 

                                                           
31 Průvodce po Poděbradech a okolí 1921, str. 13. 
32 Robek 1978, str. 7-11. 
33 Virgule, kouzelný proutek, pomocí něhož objevoval Karel Bülow vodu. 
34 Hrabětová 2008, str. 135-137. 
35 Robek 1978, str. 23-27. 
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Poděbrady ožívaly lázeňským ruchem a rychle se měnily. Byla postavena zimní kolonáda 

a v jejím sousedství navrtány prameny Milada, Eliška a Libuše. Podle Jandových plánů vznikla 

druhá, otevřená kolonáda s restaurací, hudebním pavilonem a kavárnou. Sotva se město pustilo 

do realizace Jandových projektů, vypukla první světová válka. Poděbrady se vyprázdnily a jen 

pomalu se sem ve válečném čase vraceli nemocní. Po válce se ukázalo, že město nemůže lázně 

nadále spravovat a zajišťovat jejich rozvoj. Proto byla založena 

akciová společnost Uhličité lázně a zřídla v Poděbradech, která se nejen postarala o rozvoj 

lázní, ale zakoupila od dědiců knížete Hohenlohe i celý zámek. Nutnost rozšířit zimní provoz 

vedla společnost k přestavbě Zimních lázní. Důležitým mezníkem v historii poděbradského 

lázeňství se stal rok 1926, kdy společnost zakoupila hotel U Krále Jiřího a proměnila 

jej v První vyšetřovací a léčebný ústav. Také vznikl první vědecký balneologický36 ústav 

v tehdejší republice, který vděčil za svůj vznik a ohlas pražskému kardiologovi a profesorovi 

Václavu Libenskému, jehož zásluhou se Poděbrady specializovaly na léčení srdce a oběhového 

ústrojí. První lékařský sjezd se zde konal tentýž rok, a potvrdil tak vysokou úroveň zdejší 

lázeňské péče. V roce 1932 lázeňská společnost koupila původní panskou správní budovu 

a tzv. Zámeček na zařízení s vodoléčbou a uhličitými koupelemi, oba ústavy pak poskytovaly 

pacientům na svou dobu pokrokovou péči a procedury. Podle projektů Františka Jandy byl 

založen nejen nový park, lemovaný promenádami, ale i velký přírodní park. Ve třicátém roce 

prosperita lázní vrcholila.37 Pro ubytování pacientů a návštěvníků vznikala řada penzionů 

a hotelů. V roce 1929 se uvádí přes 220 těchto zařízení. Majitelé dávali penzionům většinou 

ženská křestní jména, ale nazývali je také například U Vrbenských, U Hrabalů 

či U Turinských apod. Když odkoupila lázeňská společnost v roce 1920 zámek, vybudovala 

v něm také hospic pro nezámožné návštěvníky, který poskytoval velice levné ubytování. 

Počet ubytovacích zařízení neustále rostl, a tak na konci sledovaného období, 

v letech 1937-1938, bylo v Poděbradech k dispozici 11 hotelů, 22 větších penzionů 

(jako Luxor, Kouřimka, Jubilejní lékařský dům), dvě sanatoria a dvě turistické noclehárny. 

Ubytovací služby poskytovalo také 464 soukromých ubytovatelů.38 V roce 1938 tvořily 

lázeňský komplex v Poděbradech budovy Uhličitých lázní, Zimních lázní, Ústav a lázeňský 

hotel s kavárnou, Zámeček, tři kolonády, Obora, jízdárna a hřiště se střelnicí. 

                                                           
36 Balneologie je věda, která zahrnuje procedury nejen založené na využití přírodních léčivých zdrojů, ale též 

rehabilitační a další specifické metody. 
37 Hrabětová 2008, str. 138-140. 
38 Šmilauerová 2005, str. 136. 
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Následující sezonu roku 1939, krátce po začátku okupace Československa nacistickým 

Německem, převzali Němci správu lázní do svých rukou.39 Lázeňské léčebné pobyty byly 

zpravidla doprovázeny pobyty kulturními, společenskými, sportovními, a to z důvodu vyplnění 

volného času, který hosté měli. Kulturní program tvořila filmová a divadelní představení, 

zábavy, koncerty či výstavy, nebo besedy, přednášky a jiné akce. Na základě pozorování novin 

z období začínajícího lázeňství je zřejmé, že v souvislosti se vznikem lázní také začal vycházet 

i místní lázeňský časopis nesoucí název Lázně Poděbrady, v němž se bylo možné dočíst 

o různých atrakcích ve městě. Také obsahoval seznam všech lázeňských hostů, který poměrně 

dobře pomáhá reflektovat a definovat místní společnost. 

1.5 Obraz společnosti 

 Jaká však byla sociální struktura společnosti? V této době se také stále potýkala 

s nezaměstnaností, nouzovou prací a chudinstvím, ale to neznamená, že se zde nevyskytovala 

vrstva bohatých občanů. Zámožnější obyvatelé od 20. let přestavovali své domy, stavěli vily 

a penziony. Počet domů se nebývale zvětšoval, a tak kolem původních Poděbrad vznikaly 

od dvacátých let na všech stranách nové městské čtvrti. Město se tak neustále rozvíjelo, a to by 

bez zásluhy bohatší vrstvy obyvatel jistě nemohlo.40 K roku 1921 vykazovalo 5 973 obyvatel 

a k roku 1931 vzrostl počet obyvatel v Poděbradech na 7244.41 

 Co se týká poděbradského dělnictva, nezažilo ve 20. a 30. letech minulého století 

mnoho jistoty v práci. Ve sklárně se střídala období prosperity a útlumu výroby, poděbradský 

cukrovar nabízel práci jen sezonní, a nakonec byl roku 1926 úplně zrušen. Ve sklárnách 

v polovině 20. let chtělo vedení podniku přijmout místo domácích brusičů Němce Proti tomu 

vystupovala nesouhlasně poděbradská městská rada a přimlouvala se tak za domácí 

nezaměstnané. Panoval zde velký nedostatek pracovních pozic a takovýchto nezaměstnaných 

lidí v průběhu 20. let přibývalo. V té době docházelo ke zdražování základních potravin, 

proto i zástupci levicových stran ve městě – národní socialisté, sociální demokraté 

a komunisté – zaslali koncem roku 1925 městskému zastupitelstvu společné prohlášení 

požadující, aby se postaralo o zákaz zdražování základních potravin, a to zejména chleba. 

Městský úřad se snažil v té době pomoci nezaměstnaným organizováním nouzových prací, 

korigoval tak například stavbu poštovní budovy či zalesňování apod. Mnohem horší následky 

                                                           
39 Hrabětová 2008, str. 140. 
40 Šmilauerová 2005, str. 145-147. 
41 Klásek 1938, str. 136. 
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měla však pro místní hospodářská krize, která vypukla v roce 1929. V Poděbradech se projevila 

již na počátku 30. let, kdy práci musely omezit nebo zastavit téměř všechny místní podniky. 

Mezi nejnižší sociální skupinou obyvatelstva se šířila bída a hlad. Krize ustupovala jen velmi 

pomalu a nezmizela ani do konce 30. let.42 

 Vedle strádajících nezaměstnaných existovala ve městě i početná skupina chudých 

příslušníků odkázaná na dobročinnost obce i jednotlivých občanů. Počátkem 20. let 

minulého století sestavil městský úřad seznam těch nejchudších osob, jimž byl udělován 

příplatek na chléb. V něm bylo z celkového počtu 165 osob 67 almužníků, osm sirotků 

a zbývajících 90 patřilo k dělníkům, posluhovačkám a chudým vdovám. Ani ve 30. letech 

se situace té nejubožejší společenské vrstvy, osob práce už neschopných, příliš nezlepšila. Stále 

zde bylo více než 100 osob chudých a nemocných odkázaných na městskou chudinskou péči. 

V polovině 30. let byl nadační Mollinariovský dům zařízen jako sirotčinec.43 

1.6 Z hlediska náboženského 

 První světová válka byla do určité míry světovou revolucí, při níž se nejen hroutily trůny 

panovníků a tvořily nové státy, ale měnilo se i myšlení. Český lid pod vlivem vzpomínek 

z historie, vzpomínek na útisk politický i náboženský, a na události ze světové války, 

ve velkém vystupoval z církve římskokatolické. Buď zůstával bez náboženského vyznání 

nebo vstupoval především do Církve československé. V Poděbradech byly československé 

bohoslužby konány v Havířském kostelíčku. V roce 1926 byla odsud Československá církev 

vypovězena, ale místní náboženská obec Církve českobratrské evangelické jí poskytla 

pohostinství zdarma ve svém poděbradském chrámu. Nová církev, jak je přirozené, to neměla 

ve svých počátcích jednoduché, nebyla ukotvena ve společnosti, a potýkala se s vážnými 

hospodářskými problémy.44 

 Ve zprávě o stavu proboštského chrámu v Poděbradech z roku 1918, která byla 

na příkaz královéhradecké konzistoře zapsána do farní kroniky a také dána na vědomí patronu 

kostela i poděbradské městské radě, propagoval architekt Josef Fanta všechny moderní 

požadavky pro obnovu stavebních a uměleckých památek. Upozorňoval na významné 

nedostatky v proboštském kostele. Mnohé z připomínek byly v průběhu 1. poloviny 20. století 

                                                           
42 Šmilauerová 2005, str. 155–156. 
43 Tamtéž, str. 157-158. 
44 Klásek 1938, str. 132-133. 
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realizovány, na mnohé z finančních i jiných důvodů nedošlo. Tato důkladná zpráva se také 

zabývala možností zvětšit kostel s ohledem na rostoucí město a lázně. Takovou rozsáhlou 

rekonstrukci však nebylo možné provést z finančních důvodů. Po smrti probošta Nývlta 

v červenci 1923 byl instalován do Poděbrad královéhradeckým biskupem Karlem Kašparem 

nový probošt Ladislav Kalina, předtím dlouholetý farář v Úmyslovicích. Záhy však po změně 

působiště podlehl rakovině žaludku. Po jeho smrti bylo probošství dlouhou dobu 

administrováno. Později došlo k realizaci některých doporučení Josefa Fanty. Až po 12 letech 

administrování proboštského kostela byl od 1. ledna 1935 ustanoven novým proboštem 

Václav Vaněk, do té doby děkan a vikář ve Dvoře Králové. Proboštství spravoval do července 

roku 1939, kdy náhle zemřel. 

 Když počátkem roku 1920 vznikla nová reformovaná Církev československá, vzbudila 

brzy ohlas i v Poděbradech. O této nové církvi v únoru 1921 přednášel farář 

Emil Dlouhý Pokorný z Prahy. K nové církvi se začátkem března roku 1921 hlásilo 548 členů 

a noví stále přibývali. Zpočátku byla poděbradská církev pro nedostatek kněžstva připojena 

k nymburské a vedena tamním farářem, ale už od srpna roku 1922 byla v Poděbradech zřízena 

samostatná fara. Brzy nastaly problémy kolem propůjčeného bohoslužebného místa nové 

církve, neboť úřady státní správy, počínaje okresním úřadem, napadly a zrušily usnesení 

městského zastupitelstva. Spor o kostelík Panny Marie za mostem, známý 

jako Havířský kostelík, trval až do roku 1926. Dostal se dokonce k nejvyššímu správnímu 

soudu a ministerstvu vnitra, jež nařídilo vrátit zapůjčený kostel obci a také jej znovu dát 

k dispozici pro bohoslužebné úkony církvi římskokatolické.45 Ve městě působila samozřejmě 

i Českobratrská církev evangelická, která uspořádala ve městě roku 1935 konferenci, jíž 

se zúčastnilo 65 delegátů z 15 států světa.46 

 Po válce se k římskokatolické církvi hlásilo téměř 3 000 obyvatel a v letech třicátých 

téměř o tisíc lidí více. Bez vyznání bylo k roku 1921 celkem 1667 občanů a k roku 1931 

o pár set méně, 1414 občanů. Další početnou skupinu tvořili českobratrští evangelíci 

a Československá církev. K židovství se zprvu hlásilo 65 občanů města, ve 30. letech již pouze 

49.47 

                                                           
45 Šmilauerová 2005, str. 181. 
46 Tamtéž, str. 182-185. 
47 Klásek 1938, str.136. 
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1.7 K politickým poměrům ve městě 

 Ve 20. a 30. letech byl veškerý politický život v rukou nejsilnějších politických stran. 

Vedle Československé strany národně socialistické patřili počátkem 20. let minulého století 

k významným stranám sociální demokraté a pravicoví národní demokraté. V obecních volbách 

roku 1919 získali národní demokraté sedm mandátů. K nejméně zastoupeným stranám patřila 

strana agrární, která získala jeden mandát, a strana lidová se dvěma mandáty. V roce 1921 

došlo k rozkolu v sociální demokracii a většina jejích členů přešla do řad komunistické strany, 

a tak ztratili národní socialisté v této straně konkurenci, neboť v dalších volbách zůstaly 

sociálním demokratům jen dva mandáty a komunisté jich získali sedm. V roce 1923 se nově 

prezentovala silná strana živnostenská, která získala pět mandátů. V roce 1926 

se v Poděbradech ustavila i fašistická organizace. Politické strany vedly souboje mezi sebou 

většinou na půdě radnice. Typické bylo také oddělené slavení prvního máje. Postupem času 

pořádaly všechny levicové strany včetně komunistů tři samostatné průvody, každý v jiném rohu 

náměstí Krále Jiřího. Společný průvod vytvořily až v době ohrožení republiky, a to 

1. května 1938, kdy se slavnosti zúčastnily nejen politické strany, ale i spolky a korporace 

ve městě.48 

* 

 Zlatý věk lázní i plánovaný další rozkvět celého města skončil v závěru roku 1938. 

Velké plány modernizace, stavbu nové nemocnice i velkého, prostornějšího divadla už nebylo 

možné uskutečnit. Zejména po mnichovské dohodě, uzavřené na konci září 1938, začalo 

do města proudit četné české obyvatelstvo z pohraničních oblastí zabraných Německem, a tak 

byly Poděbrady plné nových přistěhovalců, v podstatě by se dalo říci vyhnanců.49 

 K počátkům a vývoji města by se toho dalo napsat více, jak ale můžeme vidět, zásadní 

pro nás v tomto vytyčeném období je, že z menšího nevýrazného města se především díky 

objevu minerální vody staly lázně. Město se rychle rozšiřovalo, vznikaly nové stavby, zlepšilo 

se dopravní spojení a měnily se i náboženské představy a politické názory. Poděbrady 

se stávaly čím dál oblíbenějším lázeňským střediskem, což se odrazilo i v jeho kulturním 

programu.  

                                                           
48 Šmilauerová 2005, str. 189-190. 
49 Tamtéž, str. 251. 
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2 Záležitosti kulturní a spolkové 

 Poděbrady, nově vzniklé lázeňské město, se čím dál více dostávalo do povědomí 

okolních i vzdálenějších měst. Často se pyšnilo tím, že jej navštěvovalo s přibývajícími lety 

více nových a často i veřejně známých lázeňských hostů, majících zájem jak o své zdraví, tak 

i o zábavu, kterou město nabízelo. To najdeme snad v každém druhém vydání novin 

Lázně Poděbrady spolu se seznamem poděbradských lázeňských hostů. „Poděbrady ukázaly, 

jak se přichystaly na letošní sezonu.“50 To není výjimečný titulek nacházející se v dobových 

novinách. Naopak. Kdo však stál za kulturním životem města? Opravdu byl tak úspěšný 

a výjimečný? 

 Lázeňská společnost, městská samospráva i řada poděbradských spolků se všemožně 

staraly o společenské rozptýlení, zábavu a kulturní i sportovní vyžití hostů. Z hudebního 

pavilonu v parku se denně linuly líbivé melodie a každý den se konal dopoledne i odpoledne 

koncert promenádní hudby. Večer bylo možné trávit čas v divadle či biografu 

nebo při společenském tanci. V Jiříkově divadle se střídaly kočující divadelní spolky 

s místními ochotníky. Na programu po většinu vymezeného období, první republiky, byly 

povětšinou operety, několikrát navštívil město i ruský balet a do Poděbrad jezdili koncertovat 

také vyhlášení sóloví pěvci a známí koncertní umělci. Po vzoru ostatních velkých lázní 

se začaly konat různorodé slavnosti a soutěže, přehlídky krásných vozidel, reklamní soutěž 

firmy Thymolin o nejkrásnější úsměv či automobilové a motocyklové závody s mezinárodní 

účastí.51 

 Kromě městské správy a nově vzniklé akciové společnosti Uhličité lázně a zřídla 

v Poděbradech, která převzala lázně v prosinci roku 191852 a zajišťovala chod a průběh 

lázeňské sezony, se o volný čas staraly spolky. Ty byly obecně nedílnou součástí života 

za první Československé republiky. Nebylo tomu jinak ani v Poděbradech, kde velkou část akcí 

konaných ve městě právě jejich činnost zajišťovala. Jelikož chci zachytit v této práci kulturní 

život v Poděbradech za první republiky, tak nemohu jinak než zkusit proniknout do této 

problematiky. 

                                                           
50 Lázně Poděbrady, číslo 10, 19. května 1928, str. 1. 
51 Hrabětová 2013, str. 227. 
52 Pamětní kniha pro město Poděbrady (1918-1921), str. 15. 
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 Mnoho spolků vzniklo již před první světovou válkou, ale zanikly z nejrůznějších 

důvodů a jen některé z nich pak byly za první Československé republiky znovu obnoveny. 

Na druhou stranu se v této době objevovaly spolky nové. Byla založena 

jednota Československé obce legionářské, která se podílela nejen na pořádání přednášek, 

ale i na zdejším kulturním životě. K nově vzniklým spolkům také patřilo 

Sdružení přátel skautingu, později skautský oddíl, nebo Okrašlovací spolek, který sice působil 

již dříve před válkou, ale k jeho obnově došlo až roku 1932.53 Jeho cílem bylo zalesňovat 

a zvelebovat město i jeho okolí. Tento spolek zřídil například zoologický koutek na Skupici.54 

Dalším ze spolků byl Rotary klub, který byl založen roku 1927 při zájezdu českých 

rotariánských klubů do Poděbrad. Prvním předsedou klubu se stal Karel Hellich.55 

 Mezi nejaktivnější ze spolků patřily bezesporu Spolek divadelních ochotníků Jiří 

a Pěvecko-hudební jednota Hlahol. To dokazuje i jejich společná brzká aktivita, kdy 

už na oslavu prohlášení československého státu v listopadu 1918 proběhlo představení 

divadelního spolku, kde účinkovaly i sbory Hlaholu. 

 Primárně se zaměřím na spolky vynikající ve své činnosti nad ostatními, a to nejen svou 

tradicí, ale i působením a funkcí ve městě. Na ty, které se nejčastěji nacházejí nejen v dobovém 

tisku, ale i v knihách (například již zmiňovaný divadelní spolek Jiří 

a Pěvecko-hudební jednota Hlahol). Neopomenu ani Sokol, který se nezapojoval 

jen ve sportovní sféře, ale provozoval i loutkové divadlo či biograf. 

 Protože chci v této kapitole zevrubně popsat kulturní činnost ve městě, nikoli 

jen spolkovou aktivitu, pokusím se shrnout zásadní složky tvořící kulturní vyžití obce. Pro lepší 

přehlednost zařadím do rozšiřujících podkapitol příslušné nejaktivnější spolky. 

2.1 Kulturní program 

 Snad žádný občan města si nemohl stěžovat, že by se neměl kde pobavit, poučit či obojí 

zároveň. Na výběr měl hned z několika možností. Mohl jít do divadla, na koncert 

anebo do kina. Ta se ve městě nacházela rovnou dvě. Začnu však divadlem. To bylo nedílnou 

součástí života za první Československé republiky. Patřilo k jednomu z nejvyhledávanějších 

                                                           
53 Šmilauerová 2005, str. 160. 
54 Hrabětová 2013, str. 236. 
55 Šmilauerová 2005, str. 160. 

 Lékárník Jan Hellich se věnoval veřejně prospěšné činnosti, mnoho let stál ve výborech různých spolků a v čele 

výboru Občanské záložny. Stal se i starostou a zakladatelem poděbradského muzea. Zdroj: Hrabětová 2013, 

str. 196-200. 
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druhů zábavy a společenského vyžití. V Poděbradech se stalo neodmyslitelnou součástí 

lázeňské kultury. A kdo pěstoval divadelní tradici ve městě? 

 Nejprve se zaměříme na Spolek divadelních ochotníků Jiří. „Spolek se tak stará 

o zábavu a zpříjemnění pobytu našich milých lázeňských hostí. – Je veden snahou, 

aby divadelní představení stála na výši nejen výběrem reportoiru, ale i jeho prováděním, 

by požadavky i náročného obecenstva byly uspokojeny a plněno bylo celé kulturní poslání 

spolku.“56 Takto pozitivně je spolek představován v dobovém Novém průvodci městem lázně 

Poděbrady a okolím, ale ne vše bylo jen optimistické, jak se dočteme dále. 

 Divadelní spolek byl založen roku 1861. První představení se konala v prostorách 

poděbradského zámku, ale tyto prostory nebyly dostačující. Od roku 1881 začal spolek pořádat 

představení ve vlastní budově zvané Jiříkovo divadlo.57 Město i ochotnický spolek se snažily 

divadlo vylepšovat a rozšiřovat, přes svou snahu dosáhly však jen malých změn, prostory 

zůstávaly nadále svou velikostí nedostačující, nevětratelné a později působily velmi zastarale. 

Proto se již od roku 1919 na výroční valné schůzi Okresního vzdělávacího sboru diskutovalo 

o postavení nové budovy.58 V roce 1920 se utvořil Sbor pro postavení Jiříkova divadla, 

jehož cílem bylo vybrat finanční prostředky pro stavbu nové a vyhovující budovy. Peníze 

se dařilo sbírat jen velmi pomalu.59 Spolek poté zavedl přirážku deset procent k cenám 

vstupenek za představení. Výnos této přirážky odváděl Sboru pro postavení Jiříkova divadla.60 

Pomoci se snažily i spolky Sokol nebo Studující Poděbradska, které v roce 1920 vykonaly 

pouliční sbírku.61 V roce 1925 se rozhodl ochotnický spolek staré divadlo opravit 

a zmodernizovat, což zahrnovalo instalaci nového elektrického vedení, výmalbu a celkovou 

rekonstrukci jeviště, výměnu sedadel, úpravu balkonu, koupi nové opony a mnoho 

dalších náležitostí.  

 O několik let později, když byla zrušena dívčí škola vedle divadla, oživila se opět 

myšlenka zbrusu nové budovy. V roce 1937 ale v divadle vypukl požár a z budovy zbyly 

jen holé zdi. Oheň vznikl nejspíše od kamen v kulisárně. Ke stavbě nového divadlo tedy 

                                                           
56 Cit. dle: Nový průvodce městem Lázně Poděbrady a okolím 1934, str. 73. 
57 Tamtéž, str. 73. 
58 Pamětní kniha pro město Poděbrady (1918-1921), str. 37. 
59 Šmilauerová 2005, str. 163. 
60 Pamětní kniha pro město Poděbrady (1918-1921), str. 110. 
61 Tamtéž, str. 115. 
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nakonec nedošlo, ačkoli o to byl projeven velký zájem. S německou okupací bylo vše 

ztraceno.62 

 Zpátky ale k samotným ochotníkům. V průběhu dvacátých let a na počátku let třicátých 

20. století byl předsedou spolku učitel Jan Rada a místopředsedou dlouholetý ochotník 

František Lesák. Stejně jako spolek Hlahol i spolek Jiří slavil v roce 1931 sedmdesáté výročí 

svého trvání. Oslavili to hned trojím představením, dramaty Na Valdštýnské šachtě 

a Naši furianti od Ladislava Stroupežnického a třetím počinem pak byla divadelní hra 

Noc na Karlštejně od Jaroslava Vrchlického. K oslavám přispěl i spolek Hlahol, který zazpíval 

Smetanovo věno a Oráče od Foerstera.63 „Zajisté v uplynulých 70 letech trvání spolku přehnalo 

se mnoho bouří a přece spolek trvá vítězně dále.“64 Těmito slovy byl v jednatelské zprávě 

za rok 1931 uzavírán uplynulý rok v květnu roku 1932. Jednalo se o jakousi předzvěst roku 

následujícího. 

 Mezi ochotníky narůstaly neshody, které trvaly již od roku 1921. Spolek i obecenstvo 

se rozdělily na dva tábory. Spor trval až do roku 1933, kdy Jan Rada a František Lesák spolu 

s dalšími příznivci byli ze spolku vyloučeni, jelikož došlo k rozkolu ohledně dalšího směřování 

spolku. Následujícího roku byl proto jimi založen další ochotnický spolek, který pojmenovali 

Tyl. Tento spolek provozoval svá představení v Občanské záložně. Snahy usmířit, ba dokonce 

spojit tyto dva spolky byly pokaždé neúspěšné.65 

 A co se hrálo? Pes a kočka, Vzorný manžel, Lucerna, Obrácení Ferdyše Pištory, pro děti 

také Jak Kašpárek napálil Hastrmana. Jednalo se o módní záležitost.66 Repertoár se skládal jak 

z děl českých dramatiků, tak z her zahraničních autorů. Uváděli například Jiráskovu Lucernu, 

dramata Stroupežnického, Tylovu Fidlovačku, Jiřího Poděbradského od Medka atd. 

Ze zahraničních autorů to byla například Morálka paní Dulské od polské autorky 

G. Zápolské.67 Některá představení se často opakovala, s rokem 1919 se váže několikrát 

reprízované představení Válka bohů u příležitosti Svátku práce či zájezdu ochotníků 

do Liberce. Protože se za první republiky často setkáváme se slavnostmi, koncerty 

a představeními na počest Tomáše Garrigua Masaryka, zmíním představení 

                                                           
62 Šmilauerová 2005, str. 164. 
63 Pamětní kniha pro město Poděbrady (1930-1938), str. 89. 
64 Cit. dle: Zpráva jednatelská za rok 1931 z 5. 1. 1932. In: SOkA Nymburk, Spolek divadelních ochotníků Jiří. 

Knihy správní: Zápisy ze schůzí (1927-1933), karton 1, inv. č. 1. Nepaginováno. 
65 Šmilauerová 2005, str. 163. 
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Páni od Abigail Horákové68, zahrané k sedmdesátým narozeninám prezidenta, Lucerna 

k příležitosti odhalení jeho pomníku 28. října 192869 a narozeninové představení 

Radúz a Mahulena od Julia Zeyera roku 1930.70 

 Jednou z her zásadních pro ochotnický spolek byl Hadrián z Římsu. Toto představení 

provázela roku 1927 nepřízeň u obecenstva a kritika, která vyvolala bouřlivou hádku uvnitř 

spolku. Za viníka neúspěchu byla označena jak špatná režie, tak výkon herců. Mezi úspěšné hry 

jak divácky, tak finančně patřila např. v roce 1929 dětská hra Popelka. Dále můžeme 

za úspěšné považovat Bludiště lásky nebo Průvodčí cizinců.71 Z neúspěšných pak můžeme 

uvést hru Kašpárek a ledové víly, kdy hrubý příjem činil 357 Kč, a vydání na tuto hru bylo 315, 

95 Kč. Jednalo se o nejslabší příjem ze všech do té doby hraných představení pro mládež.72 

 Za rok 1931 bylo vypraveno dvacet devět her, mezi nimi například Královna krásy, 

se kterou se pojí uspořádaný přátelský zájezd do nedalekých Peček, nebo Zelené království, 

Paní prezidentová či Jiříkovo vidění. K roku 1936 se pak vážou divadelní hry 

jako Vyučování lásce, Otec nebo Lamač Rejtura. Ze Zápisu schůzí z roku 1936 se také 

dozvídáme, že i v tomto roce bylo divadlo propůjčeno Burdově společnosti, stejně 

jako roku 1931.73 A tím se dostávám k tomu, že v Poděbradech samozřejmě nezajišťovalo 

divadelní produkci jen toto sdružení. 

 Nepůsobil zde jen spolek Jiří, ale i mnoho jiných. Do města jezdily kočovné společnosti 

ze vzdálenějších koutů. Koncem roku 1926 se divadelní spolek rozhodl spolupracovat 

se společnostmi s činoherním, operetním i operním repertoárem. Zažádal městskou radu 

i správu akciové společnosti o subvence pro společnosti, jako je právě společnost 

ředitele Josefa Burdy. V sezoně 1928 a 1929 zde působila společnost Karla Želenského, 

operetní společnost sdružených měst východočeských, později Švandovo divadlo, divadlo 

Uranie z Prahy aj.74 Například v roce 1931 „…bylo divadlo propůjčeno zpěváckému spolku 

„Hlahol“, spolku Studujících Poděbradska, sdružení studujících při hospodářské škole, 

                                                           
68 Pamětní kniha pro město Poděbrady (1918-1921), str. 108. 
69 Šmilauerová 2005, str. 167. 
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chlapecké škole… V saisoně bylo divadlo zadáno třem společnostem: ředitele Burdy, Alferiho 

a M. Zieglerové.“75 

 Po roce 1918 se v Poděbradech nacházelo i loutkové divadlo. Provozoval jej spolek 

Studující Poděbradska. Původně bylo umístěno v lázeňském parku u pramene, později bylo 

přesunuto před lázeňský park do části bývalé tzv. Baštovské zahrady.76 Druhé loutkové divadlo 

bylo v Poděbradech od třicátých let provozováno sokolskou jednotou a nacházelo se v nové 

budově Sokola.77 O programu divadla se téměř pravidelně můžeme dočíst v týdeníku 

Lázně Poděbrady: „Tyršovo loutkové divadlo v Sokolovně zvolilo pro úterní představení 

dne 14. srpna o půl 8. hod. večerní tříaktovou veselohru Jul. Vlasákové „Žádost 

kmotra Jahelky“. Malý návštěvníci z řad lázeňských hostí jsou vděčnými diváky při všech 

pravidelných prázdninových představeních.“78 

 Populární byla i hudební představení. Pěvecko-hudební jednotu Hlahol tedy nelze 

opomenout. Spolek účinkoval ve většině slavností, které město organizovalo, pořádal 

celovečerní koncerty a několikrát nastudoval i operety a opery, jako je Blodkova opera 

V studni. Problémem Hlaholu, ostatně jako většiny spolků, byly prostory. Členové spolku 

cvičili v hostincích nebo ve škole.79 Spolek byl založen již roku 1861 a fungoval a aktivně 

vystupoval i během válek. V jeho repertoáru nalezneme provedení Smetanovy opery Dalibor 

nebo některá z děl Dvořákových. Jak jsem již uvedla, i tento sbor měl problém s prostory, 

a proto byl založen Topinkův fond pro postavení pěveckého domu. Spolek nevystupoval 

jen v Poděbradech, ale i blízkém okolí, například v Pátku, Sánech, Nymburku 

nebo Libici nad Cidlinou.80 

 Návštěvnost tohoto hudebního tělesa v průběhu let byla kolísavá a stejně tomu bylo 

i s jinými koncerty a umělci pozvanými do města. Malý zájem lidu způsobil nejednou i zrušení 

celé akce, především v prvních letech po válce. „Na tento den ohlásil koncert na Záložně hlavní 

virtuos Jindřich Kruliš z Prahy. Koncert však odřekl, neboť zájem veřejnosti naší byl tak slabý, 

že v předprodeji ke koncertu tomu bylo vyprodáno všeho všudy - 6 vstupenek.“ 

                                                           
75 Cit. dle: Zpráva jednatelská za rok 1931 z 6. 1. 1932. In: SOkA Nymburk, Spolek divadelních ochotníků „Jiří“. 
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Poděbradské noviny komentují tuto událost 25. 3. 1919 pod názvem Čemu se v Poděbradech 

nedaří a soudí, že: „kdyby do Poděbrad přijeli komedianti, vedlo by se jim věru líp!“81 

 Další příležitost k poslechu hudby zajišťovala akciová společnost vlastnící lázně. 

V lázeňské sezoně se v parku konaly koncerty pro lázeňské hosty, a to i dvakrát nebo třikrát 

denně. Byly proto angažovány různé společnosti, jako je hudba 35. pěšího pluku „Foligno“ 

z Plzně nebo pěšího pluku „Jiřího z Poděbrad“ z Litoměřic.82 „Zábavě lázeňských hostí slouží 

promenádní koncerty v lázeňském parku, jež pořádá dvakrát denně vojenská kapela.“83 

 Kde strávit svůj volný čas jinde než v divadle nebo na koncertě? Třeba na bále. Jedním 

z organizátorů plesů, bálů a tanečních zábav byl spolek Řemeslnická beseda v Poděbradech. 

Pořádal bály a taneční večery, které se pak konaly v sále Na Záložně. Tam byla také sídelní 

místnost spolku. Taneční zábavy se pořádaly již od roku 1919, kdy se první spolkový ples 

po válce konal v masopustní neděli. Později se v tom samém roce o posvícenském pondělí 

konala další taneční zábava. To se stalo tradicí a bály a taneční večery byly hojně navštěvovány 

ve stejný čas a každý rok všemi vrstvami společnosti.84  

 Významným konkurentem těchto činností a především divadla, byl biograf. 

První založila sokolská jednota pravděpodobně v roce 1918, a to v sále Záložny. Ten byl 

ale nevyhovující a často si na něj lidé stěžovali. „…noviny tlumočí stížnost obecenstva, 

že biograf v záloženském sále dává představení i v třeskutých mrazech v nevytopené místnosti. 

Na nedostatek uhlí nelze se prý odvolávati, poněvadž kamna v řečeném sále mohou být 

vytápěna koksem a toho lze si ještě dnes opatřiti.“85 Poté byl biograf přesunut do nově 

postavené sokolovny. Měl i účel charitativní. Jeho povinností bylo zaměstnávat válečné 

invalidy. Právě jim náleželo 20 % z výdělku. Část příjmu byla odevzdávána i chudinskému 

fondu.  Druhou licenci k provozování kina získalo družstvo Bio Invalidů roku 1919. 

Zaměstnanci byli výhradně váleční poškozenci a vdovy po padlých ve válce. Zprvu promítali 

v zahradě U Bedrnů nebo v zahradě hotelu U Krále Jiřího a v letním sále tohoto hotelu, kde 

se ale nedalo topit. Představení se tedy mohla konat jen v létě za dobrého počasí. V roce 1922 

                                                           
81 Cit. dle: Pamětní kniha pro město Poděbrady (1918-1921), str. 29. 
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družstvo zažádalo městskou radu o zapůjčení sálu Na Kovárně v poděbradském zámku, ovšem 

po čase biograf zanikl úplně a ve městě zůstal jen jeden, sokolský.86 

 Pro upevnění představy, jak velké možnosti měl občan či host Poděbrad, uvedu 

statistiku místního kronikáře. Například v roce 1931 se konalo 151 divadelních představení, 

z toho tři opery a 72 operet, 242 filmových promítání a 16 přednášek. Též byly uvedeny 

tři koncerty pěveckého sboru a sólistů, jeden kabaret, 27 tanečních zábav a 15 produkcí 

kočujících umělců… To ovšem neznamená, že vše bylo úspěšné. Naopak návštěvnost, kterou 

vykazují jednotlivé akce, dokazuje, že možností kulturního vyžití bylo v Poděbradech až příliš. 

V Poděbradech se každoročně konalo v průměru 150 divadelních, operetních a operních 

představení a více než 200 představení v biografu.87 

2.2 Vzdělávání a osvěta 

 Lázeňská společnost nabízela své prostory pro sjezdy, schůze, semináře, a to domácího 

i mezinárodního charakteru. Celoroční provoz lázní znevýhodňovalo zimní období – sezona 

pravidelně začínala v květnu a končila v září. Sjezdy tu mívali církevní hodnostáři, rotariáni 

a slovanští lékárníci. Kromě toho přijížděly do Poděbrad delegace a skupiny odborníků 

z medicínského i vojenského oboru. Například v srpnu 1919 zavítala do Poděbrad delegace 

francouzské, anglické a americké vojenské mise. Roku 1922 byl do města uspořádán zájezd 

československých poslanců, senátorů a žurnalistů. Velkou pozornost vzbudila i návštěva 

chicagského starosty Antonína Čermáka, rodáka z Kladna.88 

  Dále bych mohla jmenovat desítky takovýchto zajímavých událostí, ale raději se v této 

části práce budu zabývat možnostmi, jak se občan či host lázní mohl vzdělávat a poučit, tedy 

nejen bavit. Dříve než jednotlivými sjezdům a návštěvám, ke kterým se ale často vážou také 

přednášky, se budu věnovat spolkům, jejichž činnost vedla ke vzdělání a poučení posluchačů. 

Možnost rozšířit si obzory o světě se neomezovala samozřejmě jen na přednášky pořádané 

spolky a jinými organizacemi. Kdokoli mohl navštívit místní muzeum či výstavu výtvarných 

uměleckých děl nebo také využít možností knihovny. 

 Jedním z prvních spolků, jehož funkcí mělo být rozšiřování obzorů, bylo 

Sdružení žen ku pořádání přednášek o právech a povinnostech ženy v republice 
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československé a o jejím kulturním, sociálním a národohospodářském poslání z roku 1919.89 

Ten zanikl toho samého rok, kdy byl založen.90 V tentýž rok také znovuobnovuje svou činnost 

Okresní vzdělávací sbor.91  Na výroční valné schůzi tohoto vzdělávacího sboru, mimo jiné 

i z podnětu spolku Studující Poděbradska, bylo projednáváno, aby sbor utvořil společnost 

pro postavení divadla.92 Tím se dostáváme k dalšímu a tj. spolek Studující Poděbradska. 

Ten se především podílel na různých dobročinných akcích. Všechny tyto aktivity měly za cíl 

podporovat a vytvářet sbírky na pomník, akademie, přednášky apod. Aktivním členem byl 

i Ludvík Kuba.93 Spolek byl založen už roku 1863 a pořádal již od svého počátku výlety 

a zábavy, nevyjímaje divadelní hry, a to jak samostatně, tak ve spolupráci s divadelním 

spolkem Jiří. Do jeho činnosti patřily také přednášky pro lid a šíření záliby v knihách.94 

 Podobnou činnost vykazoval i spolek Řemeslnická beseda, který měl kromě již 

zmiňovaných bálů a tanečních večerů pro širokou veřejnost vytyčené kulturní charitativní cíle. 

Zprvu otevíral členům větší možnosti v oblasti četby knih, zřídil za tímto účelem i vlastní 

knihovnu. Když byla ustanovena obecní knihovna ve městě, daroval jí tyto shromážděné knihy. 

Mimo jiné také podporoval finančně své členy v nemoci i stáří.95 

 Částečně se vzdělání svých členů věnoval i spolek na první pohled možná působící 

jako pouze tělovýchovný. Kdo byl členem klubu poděbradských skautů, se sice v prvé řadě 

věnoval tělesné výchově, ale klub měl i cíle kulturní – spolek vzdělával své členy přednáškami 

a hudbou.96 

 Další ze spolků byl Okresní sbor osvětový založený počátkem roku 1905 pod názvem 

Vzdělávací sbor. Zřízen byl proto, aby za podpory delegátů místních kulturních spolků pečoval 

přednáškami, šířením četby, uměleckými výstavami a dalšími aktivitami o prohloubení 

mimoškolního vzdělávání obyvatelstva. Ani válka nedokázala zcela utlumit činnost tohoto 

sboru, a tak na staré radnici byla roku 1915 odhalena Husova deska. Spolek byl po válce 
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přeměněn na Okresní sbor osvětový.97 Dne 25. října 1919 sbor zahájil pravidelné týdenní 

přednášky. Ty měly plnit úkol lidovýchovných kurzů. Byly zdarma a z finančních důvodů 

se konaly ve školách v Poděbradech.98 V rámci lidovýchovných kurzů proběhla 

dne 3. února 1922 přednáška jednatele Klubu československých turistů v Praze o turistice 

v Československé republice. Přednášky na totéž téma dokonce proběhly dvě. Jednalo 

se o přípravnou akci k založení místního odboru organizace turistické.99 Dne 13. března 1922 

potom vznikl Klub československých turistů i v Poděbradech.100 Okresní osvětový sbor 

se často ujímal organizací přednášek při příležitosti různých výročí, zval do Poděbrad 

významné umělce, hudební soubory a pořádal výstavy.101 

 Okrašlovací spolek pro Poděbrady a okolí znovuobnovený roku 1932 pořádal 

také veřejné přednášky. Jak se uvádí v dobovém průvodci: „…přednášky budící lásku k přírodě 

a smysl pro zkrášlení domoviny.“102 Kromě nich se zasloužil i o zkrášlení prostředí 

kolem Havířského kostelíčka nebo zřízení zoologického koutku, který se těšil zájmu především 

u dětí a lázeňských hostů. Postaral se také o pořízení pamětní desky Zdeňce Havlíčkové, dceři 

Karla Havlíčka Borovského. Spolek však zanikl na počátku okupace.103 

 Ve druhé polovině 30. let visela ve vzduchu hrozba války. K roku 1935 se tak váže 

vznik civilní protiletecké obrany, která podnikala školení, cvičení a přednášky pro příslušníky. 

Roku 1936 vznikla Národní garda jako polovojenská organizace. Počátkem roku 1937 

uspořádala jednota Československé obce legionářské manifestaci pod heslem „Mobilizace 

mravních sil národa na obranu státu“.104 

 Kde se dále mohl vzdělávat každý občan a host lázní? V muzeu, knihovně 

anebo na výstavě. V neposlední řadě tedy musím zmínit muzeum, v jehož čele stál 

do roku 1931 jeho předseda a zakladatel Jan Hellich. Po jeho smrti nastoupil 

na jeho místo Jan Kvíčala, tehdejší starosta.105 Po připojení soukromé sbírky právě 

Jana Hellicha k prvním sběrům národopisného charakteru vznikl roku 1902 muzejní spolek. 

                                                           
97 Nový průvodce městem Lázně Poděbrady a okolím 1934, str. 67. 
98 Pamětní kniha pro město Poděbrady (1918-1921), str. 78. 
99 Pamětní kniha pro město Poděbrady (1921-1925), str. 14. 
100 Tamtéž, str. 17. 
101 Šmilauerová 2005, str. 163. 
102 Cit. dle: Nový průvodce městem Lázně Poděbrady a okolím 1934, str. 69-70. 
103 Hrabětová 2013, str. 236-237. 
104 Šmilauerová 2005, str. 194. 
105 Tamtéž, str. 166. 



 

31 
 

Jan Hellich se stal zakladatelem muzea a postaral se o vystavení všech sbírek v prostorách 

záložny.106 Byl velice aktivním člověkem, mnoho let stál v čele Občanské záložny 

a ve výborech různých poděbradských spolků. Během jeho starostování byla obnovena 

knihovna, ochotníci získali stálou scénu v Jiříkově divadle, byl obnoven Havířský kostelíček 

a odhalen pomník krále Jiřího z Poděbrad, na kterém se podílel jako předseda 

Spolku pro zbudování pomníku.107  

 Zpátky k samotnému muzeu. Později po uvolnění staré chlapecké školy byla 

postoupena celá budova školy muzeu, dodnes se zde nachází Polabské muzeum.108 

Muzeum Poděbradska bylo institucí s dobrovolnými pracovníky, většinou učiteli. V roce 1920 

se stalo členem Svazu československých muzeí. Ten i ve třicátých letech kritizoval, 

že tato instituce neodpovídá významu města a vyzval jej, aby byl přijat odborně vzdělaný 

kompetentní úředník. Roku 1921 převzalo muzeum archiv poděbradského velkostatku. Vzápětí 

ale bojovalo s prostory. Tento problém pomohla zčásti vyřešit městská rada, jež měla 

k dispozici volný prostor v poděbradském zámku.109  Poděbradské muzeum se stalo příkladem 

pro ostatní česká muzea a Jan Hellich byl zvolen prvním předsedou 

Svazu československých muzeí.110 

 S muzeem úzce souvisí i vznik knihovny. Již první neveřejná knihovna v Poděbradech 

byla zřízena roku 1851 místními měšťany při Měšťanské besedě. V roce 1869 vznikla 

spolková knihovna, která čítala téměř čtyři sta knih. Třetí, která měla asi tři sta svazků, patřila 

místnímu ochotnickému spolku Jiří. Všechny bohužel záhy zanikly. Toho využil spolek 

Studující Poděbradska a začal propagovat založení veřejné knihovny. Prozatímní výbor nového 

spolku Knihovna občanská zahájil svou činnost vydáním letáku s heslem Osvětou k svobodě. 

Lidé byli vyzváni, aby přinášeli nejen knihy, ale i přírodniny, starožitnosti apod. To se pak stalo 

i základem pro již zmiňované muzeum. Prvním předsedou Knihovny občanské byl zakladatel 

lázní Bohumil Bouček. Ten zajišťoval ve spolupráci s pražskými knihkupectvími různé výhody 

a slevy. Sesbíralo se kolem dvou tisíc knih, našel se prostor a od roku 1872 si občané 

z Poděbrad a okolí mohli půjčovat knihy. Zájem o knihovnu kolísal, dokonce byl na čas 

její provoz i přerušen. Několikrát se stěhovala a postupem času jí vznikla konkurence v podobě 

                                                           
106 Hrabětová 1999, str. 48. 
107 Hrabětová 2013, str. 199. 
108 Hrabětová 1999, str. 49. 
109 Šmilauerová 2005, str. 166. 
110 Hrabětová 2013, str. 200. 
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několika nových spolkových knihoven. V roce 1920 bylo však zákonem ukládáno každé obci, 

aby vybudovala veřejnou knihovnu. Poděbradská Občanská knihovna se stala novou 

veřejnou knihovnou a začala se rozrůstat. Sídlila v přízemí zámku a v roce 1930 byla přesunuta 

do budovy staré radnice. Do roku 1939 plnila řádně svou vzdělávací a osvětovou funkci 

a nepřerušila svou činnost ani v obtížnějších letech za fašistické okupace.111 

 Ani na výtvarné umění se nezapomínalo. Ludvík Kuba,112 poděbradský rodák, byl 

s Poděbrady ve spojení po celý život a již roku 1907 se podílel na instalaci prvních expozic 

ve městě, které více méně přežily až do poloviny minulého století. Sám dal muzeu řadu 

písemností a několik svých obrazů Poděbrad.113 Jeho malířských děl bylo ve městě několik, 

pohledy na Poděbrady, Sadskou a Pečky, objednané bývalým samosprávným okresem 

poděbradským do zasedací síně okresního zastupitelstva; portréty Jana Hellicha (v muzeu 

a Občanské záložně), Charicléy, kněžny z Hohenlohe-Schillingsfurstů (v muzeu), 

prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka (v Občanské záložně) a jednotlivých starostů obecních 

a okresních (v zasedací síni obecního nebo okresního zastupitelstva).114 V průběhu 

let v Poděbradech vystavovalo mnoho umělců, pro představu zmíním skupinu polských malířů 

z Poznaně115 roku 1931 nebo výstavu na lázeňské kolonádě Dobri-Dobreva, 

malíře bulharského.116 

 Důležitým zdrojem informací byl tisk. Prostřednictvím jakých novin se občan Poděbrad 

mohl seznámit s aktuálním děním ve městě a blízkém mu okolí? Od roku 1915 do roku 1945 

vycházely Poděbradské noviny jako vlastní nezávislý týdeník spisovatele Ladislava Volence. 

Řadu let souběžně vycházel zpravodaj Lázně Poděbrady. Ten vznikl s týdeníkem Nezávislost 

roku 1910.117 Zprávy o městě a kultuře se bylo možné dočíst také v Polabských novinách. 

                                                           
111 Tamtéž, str. 155-157. 
112 Ludvík Kuba, poděbradský rodák, byl spisovatelem, hudebníkem a malířem. Za své rozsáhlé a mnohostranné 

dílo byl jako jeden z prvních jmenován v roce 1946 národním umělcem. V Poděbradech měl příbuzné, mnoho 

přátel a námětů pro své obrazy. Uspořádal tu i několik výstav. Sblížil se zde s lékárníkem a zakladatelem muzea 

Janem Hellichem a jako člen muzejního spolku se v roce 1907 podílel na instalaci prvních expozic, které 

přetrvaly až do 50. let. Zdroj: Hrabětová 1999, str. 46-47. 
113 Hrabětová 2013, str. 160-161. 
114 Lázně Poděbrady, číslo 4, 14. květen 1933, str. 1. 
115 Lázně Poděbrady, číslo 9, 1. květen 1931, str. 9. 
116 Lázně Poděbrady, číslo 17, 27. červen 1931, str. 9. 
117 Hrabětová 2013, str. 209-211. 
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2.3 Radost z pohybu 

 Ve 20. století se i v Poděbradech objevil obecný trend a tím byl zájem o pěstování 

kultury těla, tedy o sport. Postupně byly zakládány spolky, které se jím zabývaly. A nejen 

spolky, ale i rubriky v místních novinách se věnovaly sportovnímu duchu v Poděbradech. 

 Na úvod připomenu, že Poděbrady jako lázeňské město specializované na léčbu srdce, 

cukrovky a pohybového ústrojí přímo vybízely k aktivnímu odpočinku. Pěší turistika se stávala 

součástí léčby a Poděbrady nabízely krásná místa, kam se podívat. Kromě lázeňského parku 

zde byl i park městský. Ten byl založen roku 1929, začínal u budovy nádraží a končil v těsné 

blízkosti lázeňského parku. Dále byla možnost jít do zámeckého parku, který vlastnila 

lázeňská společnost, městského sadu nedaleko Riegrova náměstí, podél Labe k vodárně 

Františka Jandy a na mnoho dalších míst. Bylo opravdu z čeho vybírat.118 Na tzv. procházky 

a výlety v okolí lákaly dobové průvodce po Poděbradech a okolí. „Nehledě ke vkusně 

upravenému lázeňskému parku, obklopujícímu bezprostředně budovy lázeňské, kde život 

lázeňský se soustřeďuje a koncerty každodenní pořádány jsou, poskytuje nejbližší okolí 

Poděbrad vhodnou příležitost ku pohodlným procházkám po upravených a za každého počasí 

schůdných cestách…“119 

 Jaké spolky ve městě se věnovaly sportu? Mezi nejstarší ze spolků věnujících se pohybu 

patřila sokolská jednota a Klub velocipedistů z roku 1893. V roce 1914 přibyl Sportovní klub, 

k němuž patřil fotbalový a tenisový oddíl. Roku 1929 vznikl z tenisového oddílu samostatný 

Lawn-tennisový klub120, který ve městě uspořádal několik mezinárodních turnajů. 

„I. mezinárodní lawn-tennisový turnaj o mistrovství Lázní Poděbrad 

koná se ve dnech 29. VI. -2.VII. 1929.“121 Také již na začátku první Československé republiky 

se ustavila Dělnická tělocvičná jednota, která byla orientována politicky na sociálně 

demokratickou stranu. Od ní se poté oddělila Federovaná dělnická tělocvičná jednota, která 

byla závislá na KSČ. 

 Rok 1925 je spojený s ustavením fotbalového klubu Sparta, složeného z dělníků. 

V roce 1931 vznikl v Poděbradech další fotbalový klub – SK Lázně Poděbrady. Zároveň 

                                                           
118 ZADINA, M. Poděbradské procházky. In: Lázně Poděbrady, k 25letému jubileu objevení zřídla Poděbrady. 

1930. Nepaginováno. 
119 Cit. dle: Průvodce po Poděbradech a okolí 1921, str. 41. 
120 Tenis na travnatém povrchu. 
121 Lázně Poděbrady, číslo 13, 1. června 1929, str. 11. 
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pro něj bylo slavnostně otevřeno nové hřiště v Oboře. To bylo majetkem lázeňské 

společnosti.122 „Účast veřejnosti na zahajovacím utkání na starém hřišti v Oboře byla 

obrovská, protože se začínajícími místními fotbalisty se utkala pražská 

„Burianova jedenáctka.“123 Vlasta Burian124, který Poděbrady často navštěvoval, a natáčel zde 

i film, provedl slavnostní výkop a byl rovněž brankářem. Jeho mužstvo ve výsledku 

vyhrálo 12:3.125 V těchto informacích dochází povětšinou ke shodě. Až na jednu zásadní věc, 

a to časovou, ve které se rozchází dva mé zdroje. Kniha Poděbrady – město mého srdce II. 

místní historičky Jany Hrabětové se liší zásadně v dataci s Evou Šmilauerovou, která 

ve své knize Poděbrady v proměnách století II. uvádí, že nové hřiště bylo otevřeno 

v roce 1931.126 Naopak z formulace Jany Hrabětové se dozvídáme, že slavnostní zápas proběhl 

roku 1931, ale nové hřiště bylo postaveno až roku 1933, kdy při jeho slavnostním otevření 

proběhl zápas s SK Mladou Boleslaví.127 Rozuzlení nám však poskytuje 

Pamětní kniha města Poděbrad, kde ze zápisu kronikáře Milana Zadiny vyplývá, že hřiště bylo 

otevřeno roku 1931. „16. srpna (v neděli) otevřeno u Obory, vlastně ještě v ní samé, 

nové fotbalové hřiště, majetek to lázeňské společnosti.“128 Zároveň si zde dále potvrzujeme 

informaci, že divácká účast byla skutečně nevídaná. Dne 18. června 1933 byl odevzdán 

veřejnosti stadion v Oboře, tj. na hřišti, které tam zřídila lázeňská společnost roku 1931.129 

Odtud nejspíše pramení dezinformace, která je v knize Jany Hrabětové. 

 Zpátky ale k nejstaršímu sportovnímu spolku ve městě, sokolské jednotě. Početně 

i co do aktivity se jednalo o nejsilnější sportovní spolek. Členů spolku bylo 

více než umožňovala kapacita tělocvičny, proto byla nedostačující sokolovna zbourána 

a nahradila ji nová, do které byl umístěn i biograf, malá noclehárna, restaurace, šatny apod. 

Jak se dospělo k rozhodnutí o stavbě nové moderní budovy pro spolek? V roce 1926 bylo 

rozhodnuto o stavbě sokolovny. Koncipovala se tak, aby se v ní nacházely místnosti sloužící 

nejen ke cvičení, ale i pro ostatní kulturní činnosti členů. V tomto roce se zároveň stará budova 

                                                           
122 Šmilauerová 2005, str. 170. 
123 Cit. dle: Hrabětová 2013, str. 239. 
124 Vlasta Burian založil vlastní jedenáctku, ve které byli fotbalisté, kteří neměli takové uplatnění v prvním 

mužstvu a byli na tzv. polovičním odpočinku. Burianova XI. v roce 1931 vykonala na českém i moravském 

venkově velikou propagační činnost, která byla úspěchem jak sportovním, tak společenským. Zdroj: Vápenka 

2011, str. 42-48. 
125 Tamtéž, str. 239. 
126 Šmilauerová 2005, str. 170. 
127 Hrabětová 2013, str. 239. 
128 Cit. dle: Pamětní kniha pro město Poděbrady (1930-1938), str. 76. 
129 Pamětní kniha pro město Poděbrady (1930-1938), str. 155. 
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začala bourat. Návrh nové budovy projektoval František Krásný. Stavba pokračovala rychle 

a byla dokončena v termínu, proto se stihl uskutečnit i župní slet. Tohoto sletu se zúčastnilo 

sokolstvo z širokého okolí a čítal přes 1 800 účastníků. Nově tu byl kromě velké tělocvičny 

i kinosál, přednáškový sál, restaurace, výčep či šatny.130 

 V roce 1932 poděbradský Sokol pořádal slavnost stého výročí narození 

Miroslava Tyrše. Oslavy trvaly několik dní, konaly se průvody, přednášky a lehkoatletické 

závody pátého okrsku Tyršovy župy. To vše se odehrálo 17. a 18. září. Následující týden, 

25. září, se konal průvod, v jehož čele byli zástupci poděbradské obce a zdejších úřadů, za nimi 

hudba a místní sportovně zaměřené spolky včetně Dělnické tělocvičné jednoty. 

Při této příležitosti byla v nové sokolovně otevřena noclehárna. Mimo jiné sad na Ohradě 

dostal nové jméno, Tyršovo. Sedmdesáté výročí trvání oslavila jednota v červnu roku 1933 

závody jak na nářadí, tak v prostém tělocviku.131 

 Z druhé poloviny třicátých let je třeba zmínit, že byla ve městě vybudována závodní 

dráha pro koňské dostihy ve spolupráci s pražským Jockey clubem. První jezdecké závody 

se konaly v červnu roku 1936, kdy se slavnostního otevření zúčastnilo na deset tisíc diváků. 

„Závodní dráha a koňské dostihy jsou však nesporně tou nejlepší reklamou naší lázeňské 

sezony a vhodným rozptýlením pro zdravé, a hlavně mladé návštěvníky lázní,“132 tvrdí 

zpravodaj Lázně Poděbrady v září roku 1936. Své stanovisko opírá o diváckou úspěšnost všech 

vrstev i známých osobností. Od roku 1937 byla poděbradská závodní dráha využívána i jinými 

sportovci. Konaly se zde například motocyklové závody.133 

 Na závěr nelze opomenout chodecké závody, které každoročně pořádal hlavně pražský 

Pedestriánský (chodecký) klub. Úplně poprvé se šlo závodně z Prahy do Poděbrad 

již roku 1894, podruhé v roce 1901. Teprve v roce 1929 pražský chodecký klub uspořádal 

první ročník československého šampionátu Praha-Poděbrady. V té době se začaly ročníky také 

odpočítávat. Od té doby se změnili několikrát pořadatelé závodu, avšak můžeme konstatovat, 

že od roku 1945 až do současnosti se závod udržel téměř nepřetržitě.134 

                                                           
130 Šmilauerová 2005, str. 170-171. 
131 Tamtéž, str. 170-171. 
132 Cit. dle: Lázně Poděbrady, číslo 23, 13. září 1936, str. 10. 
133 Šmilauerová 2005, str. 173. 
134 Hrabětová 2013, str. 239. 
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 V Poděbradech vznikla také plovárna, kde si člověk mohl nejen zaplavat, 

ale i podiskutovat se svými přáteli. Hosté mohli využít především plovárnu na Primátorských 

ostrovech, která byla založena v devadesátých letech devatenáctého století zásluhou 

spolku Kneipp. Jeho účelem bylo pěstovat přírodní léčbu a utužovat tělo. Když se spolek 

ve dvacátých letech rozpadl, získalo plovárnu město, které ji následně pronajalo lázeňské 

společnosti.135 Tato plovárna byla pro potřeby filmování ve třicátých letech rozšířena 

a zvelebena. V dobové podobě ji můžeme spatřit ve filmu Hrdinný kapitán Korkorán 

s králem komiků – Vlastou Burianem.136 V roce 1923 vznikla soukromá plovárna Ostende, 

navštěvovaná především domácími obyvateli.137 

 Sportovní zprávy a nadšení se nešířily jen ústně mezi lidmi, ale události, úspěchy 

a motivace ke sportu patřily mezi nejoblíbenější témata novin. Především zpravodaj 

Lázně Poděbrady se věnuje sportu téměř v každém vydání. Titulky „Jak máme pěstovati 

sport“138 či „Sport pro dámy“139 jsou běžnou součástí skoro každého čísla a snažily se tak 

vybízet a motivovat ke sportovní aktivitě místní. 

 Možností aktivního odpočinku bylo tedy bezpočet. Ať už se jednalo o pěší turistiku 

po městě a okolí nebo výběr širokých sportovních aktivit, které nabízely jednak spolky, 

ale i město samotné. V Poděbradech se konaly různé turnaje, soutěže či dostihy. A kdo 

se nemohl zúčastnit, ať již jako soutěžící či divák, v následujících dnech se dočetl o výsledcích 

a průběhu akce v dobovém tisku. 

  

                                                           
135 Šmilauerová 2005, str. 137. 
136 Hrabětová 2013, str. 241. 
137 Šmilauerová 2005, str. 137. 
138 Lázně Poděbrady, číslo 10, 19. května 1928, str. 5. 
139 Lázně Poděbrady, číslo 15, 22. června 1929, str. 3. 
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3 Ohlédnutí za významnými dny 

 Událostí, která jako první zasáhla do městského dění, a již nelze opomenout, byla 

bezesporu zpráva o samostatnosti československého státu. „První, ještě neurčitá, ale přesto 

hluboce vzrušující zpráva o nové samostatnosti došla před 11. hodinou dopolední, kdy na poště 

v soukromé telefonické rozmluvě oznámeno, že Rakousko-Uhersko uzavřelo samostatný mír 

s dohodou, přistoupivší na všechny odstavce Wilsonovy noty ze dne 18. t. m., mezi nimiž bylo 

i uznání samostatného státu Českého.“140 Takto zní jedna z prvních vět v kronice 

města Poděbrady z let 1918–1921. Jednalo se nejdříve o soukromou zprávu, která dorazila 

do Poděbrad, a není tak divu, že se zprvu potýkala se silnou dávkou nedůvěry a nějaký čas 

se sháněl důkaz, který by její pravdivost potvrdil. Telefonického spojení s Prahou ale nebylo 

možné docílit, a tak byla novina potvrzena až v poledne. Téměř okamžitě se strhla vlna nadšení, 

která zaplnila náměstí i vedlejší ulice města. Většina práce byla zastavena, obchody zavřeny 

a pomník Jiřího z Poděbrad byl obratem vyzdoben červenobílými prapory, trikolorami 

a květinami. Shromáždily se zde zástupy lidí a zpívaly národní písně.141 

 Po šesté hodině večer promluvili u pomníku starostové města a okresu Jan Kvíčala 

a Vojtěch Kerhart. Za zpěvu národních písní a volání slávy Tomáši Garriguu Masarykovi 

se dav přesunul k domu poslance říšské rady ve Vídni, Vladimíra Hráského, který přednesl řeč 

z balkonu svého domu. Poté se průvod vrátil na náměstí, kde nadále slavil nově nabytou 

samostatnost za zpěvu písní. Později večer se dav pokojně rozešel, ale předtím byl ze státních 

úřadů odstraněn rakouský znak a na nádraží zamazány německé nápisy. Většina těchto znaků 

byla utopena v Labi a znak vzatý z pošty byl vydražen ve prospěch spolku České srdce. 

 V úterý 29. října byl ustanoven Prozatímní okresní národní výbor, jenž si zvolil 

za předsedu okresního starostu Vojtěcha Kerharta. Odpoledne byl tímto výborem uspořádán 

tábor lidu v lázeňském sadu a nebyl zdaleka posledním. Další se konal záhy, v neděli 

3. listopadu. Jeho účelem bylo projevit radost a jednotu lidu v poděbradském okrese. Ze členů 

spolků Sokol, Studující Poděbradska a sboru dobrovolných hasičů byla ustavena tzv. národní 

stráž, jejíž úkolem bylo udržování pořádku ve městě. Postupně se začali vracet vojíni, kterým 

bylo zdarma nabízeno jídlo z Polévkového ústavu za finanční podpory Českého srdce.142 

Konec války přinesl samostatnost, avšak také potřebu řešit velké množství otázek. Už pár dní 
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po převratu se slavnostní nálada u většiny obyvatel vytrácela. Začalo se projevovat vyčerpání 

z nekonečných válečných útrap, nedostatku potravin i ostatních životních potřeb. Kromě řešení 

problémů se zásobováním, nedostatkem uhlí, pracovními podmínkami a jinými technickými 

a finančními otázkami vyjednávala městská a lázeňská rada konečné znění smlouvy o prodeji 

lázní nové akciové společnosti, jelikož se ukázalo, že obec není schopna nadále lázně 

spravovat.143 Jedním z důvodů bylo, že před válkou mnoho peněz investovala do výstavby 

nových budov a zařízení, na což neměla dostatečné množství financí, a musela si tak peníze 

vypůjčit. To však neznamená, že by se lázním vůbec ve válečných letech nedařilo. Nemusely 

příliš omezovat svůj provoz a zásobování se jim vzhledem k době také poměrně dobře dařilo 

zajišťovat.144 Byly však i tak oficiálně předány do rukou nové akciové společnosti Uhličité 

lázně a zřídla v Poděbradech 23. prosince 1918 a tím byla ukončena činnost 

lázeňské rady obecní.145 

 Nebyly to jen potraviny, které trápily město, ale přicházející zimu provázel nedostatek 

uhlí a dříví. Ze skladu na poděbradském nádraží se začalo vytrácet palivo, které bylo potřeba 

hlídat. V souvislosti s tím došlo dne 12. prosince k tragické události. Vojín Josef Nezavdal, 

který měl dohlížet na to, aby se nerozkrádaly vlaky s uhlím, nejspíše nedopatřením zastřelil 

třináctiletého chlapce Františka Kotvalda z Hráze, který s několika dalšími dětmi vylezl 

na vagon, aby kradl uhlí a dříví. Josef Nezavdal utekl před shromažďujícím se davem 

na četnickou stanici, odkud byl převezen do Kolína. Dav obrátil pozornost na dům starosty 

Jana Kvíčaly, násilně se dostal do jeho domu, kde ležela na smrtelné posteli jeho žena. Muselo 

zasáhnout četnictvo, jelikož hrozilo další krveprolití. K uklidnění davu došlo až po osobním 

setkání starosty s Josefem Nezavdalem, kdy se dohodli, že chlapcův pohřeb bude vypraven 

na útraty obce. Dalšího dne, 13. prosince, docházelo k napadání a rabování obchodů, především 

s potravinami, kterého se účastnily i jiné než jen nejchudší vrstvy společnosti. Trvalo 

až do konce roku než se situace pomalu uklidnila. Podobná situace však nebyla 

jen v Poděbradech, ale i v dalších místech v okresu – Nymburku, Pečkách nebo Sadské.146 

* 
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 Významnými dny pro Poděbrady byly bezpochyby návštěvy prezidentů 

první Československé republiky. S osobou Tomáše Garrigua Masaryka bylo spojeno hned 

několik událostí veřejného života. Jeho jméno se oslavně skloňovalo ve všech pádech nejen 

při výročí samostatnosti, ale i jiných událostech. Každoročně si město připomínalo 

i jeho narozeniny a na jeho počest byla uspořádána například dětská akademie v divadle. 

V roce 1919 pořádala dětská akademie čtyři představení, všechna vyprodaná. Výtěžek z této 

akce putoval ve prospěch žijících legionářů a sirotků po legionářích.147 V roce 1920 oslavu 

Masarykových 70. narozenin pořádaly sdružené místní organizace všech politických stran 

v Jiříkově divadle, kde působily spolek Hlahol a Spolek divadelních ochotníků Jiří, který 

zahrál hru Páni od Abigail Horákové.148 Podobně tomu bylo i v dalších letech. 

Tomáš Garrigue Masaryk Poděbrady navštívil v čase prezidentování pouze jedenkrát, ačkoli 

se jeho žena Charlota v roce 1920 v Poděbradech léčila a rovněž jeho dcera Alice tu pobývala 

často.149 „24. června (ve čtvrtek) odpoledne přijela do Poděbrad na návštěvu choť 

prezidenta republiky pí. Masaryková, která v zdejších lázních meškala už za války v r. 1916. 

Po krátkém pobytu opustila Poděbrady ještě téhož dne večer.“150 To je jedna ze zpráv 

zaznamenávající jednu z jejích krátkých návštěv města. 

 Jediná návštěva prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka byla považována za velkou 

slávu a veřejnost na ni pak vzpomínala ještě velice dlouho. Dne 9. května 1923 na prezidenta 

čekali zástupci okresu a města, a to už na okraji okresu před Sadskou. V Poděbradech 

jeho návštěvu očekávalo náměstí plné lidí. Náměstí bylo slavnostně ozdobené prapory. Pečlivě 

naplánovaný program, který si mohl dopředu přečíst každý čtenář Poděbradských novin, 

se naplnil podle očekávání.151„Ve 4 hodiny přijel prezident na náměstí poděbradské. 

Tam už delší dobu kupily se husté zástupy funkcionářů a korporací všeho druhu, zejména 

v plném počtu členstva shromážděné spolky a zástupci obecních správ z celého soudního, 

ba částečně i politického okresu, za nimi pak nepřehledné davy ostatního obyvatelstva, jež 

s oddaným zájmem očekávalo slavnostní uvítání.“152 
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 Prezidentův příjezd provázela vojenská hudba, zazněly i obě národní hymny. Krátce 

na to byl Tomáš Garrigue Masaryk uvítán proslovem starosty města Josefa Kocha a předsedou 

akciové společnosti lázní i dalších zástupců města. Poté se odebral na prohlídku zámku 

a do parku, kde na něj opět čekaly davy lidí. Prohlédl si lázně, navštívil také 

Ukrajinskou hospodářskou akademii, Riegrovo náměstí, kostel Povýšení svatého kříže, 

v jehož sousedství si prohlédl vodní elektrárnu, a odjel k chlapecké škole, kde vyčkávalo 

žactvo obecných a měšťanských škol s učitelskými sbory. Zde zazněla píseň 

Buď zdráv prezidente náš! Odtud se vydal zpátky do parku do restaurační místnosti, 

kde se podával čaj, zatímco v parku hrál koncert vojenské hudby. Vydal se na procházku 

a po půl sedmé večer opustil město.153 

 Jak tuto návštěvu komentují Poděbradské noviny? „Středa 9. května zůstane 

nezapomenutelným dnem v myslích našeho občanstva, neboť dne toho vítali jsme ve zdech 

staroslavného Jiříkova města velikého osvoboditele, prvního prezidenta republiky, všemi 

upřímně milovaného tatíčka Masaryka.“154 Takové příspěvky, konkrétně tento nazvaný 

Poděbradský svátek, v novinách nenajdeme jediný, naopak. Jak jsem již uvedla, Poděbrady 

z návštěvy prezidenta žily dlouho. Přestože Tomáš Garrigue Masaryk navštívil Poděbrady 

pouze jednou, nebyla to poslední návštěva osoby stejného postu. Město navštívil 

i jeho následovník Edvard Beneš. 

 I přestože prezident Edvard Beneš navštívil město vícekrát, v Poděbradech se častěji 

oslavovalo a skloňovalo jméno prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. K jeho osobě 

je nutné uvést nadále alespoň 28. říjen 1928, kdy proběhlo odhalení jeho pomníku, které 

se uskutečnilo k příležitosti desátého výročí vzniku republiky. Slavnost měla trvat tři dny, 

na večer byla ohlášena přednáška tehdy ještě ministra zahraničí Edvarda Beneše s názvem 

Světová válka a naše národní osvobození. Ta ale na poslední chvíli odpadla. V předvečer svátku 

bylo místním ochotnickým spolkem Jiří nastudováno představení Jiráskovy Lucerny. 

Dne 28. října se konal velkolepý průvod vlajkami ozdobeným městem za účasti školní mládeže, 

zástupců města, okresních institucí i všech spolků z Husovy třídy ke staré radnici, kde byly 

odhaleny desky padlých, a po projevu starosty města průvod pokračoval dále k místu, kde 

proběhlo odhalení nového pomníku Tomáše Garrigua Masaryka, kde se opakovaly projevy 

starosty a zástupců státní správy. Kdo stál za vznikem pomníku? Byl to Vojtěch Kerhart, jenž 
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přišel s nabídkou akademického sochaře Otty Gutfreunda, že by vytvořil bronzový pomník 

prezidentův. Městská rada s návrhem souhlasila a dohodla se s autorem pomníku 

na ceně 40 000 Kč.155 Od té doby se každoročně stal součástí oslav tohoto dne průvod vedený 

právě přes tento nový pomník, kde se pokládaly věnce. 

 Druhý prezident Edvard Beneš Poděbrady navštívil několikrát. Poprvé to bylo v srpnu 

roku 1930, kdy přijel na oficiální návštěvu ještě jako ministr zahraničí. Jeho druhá cesta 

19. května roku 1936 byla už návštěvou hlavy státu na českém venkově. Provázela 

ho jeho choť Hana a program návštěvy byl podobný předcházející návštěvě prezidenta. 

Po prohlídce města, lázní a setkání s občany se rozloučil slovy: „Děláte to v Poděbradech 

velmi dobře. Jen to dělejte tak dál.“156 Po osvobození a Benešově návratu z emigrace 

Poděbrady uvítaly prezidentskou návštěvu ještě jednou. Jeho návštěva roku 1936 byla ale přeci 

jen pro Poděbrady určitým vyznamenáním, jelikož se jednalo o jeho vůbec první oficiální cestu 

jakožto prezidenta. Poděbrady se na jeho návštěvu nemohly ale dlouho připravovat, zpráva 

o jeho příjezdu byla publikována až 14. května ráno, tedy ani ne týden před jeho příjezdem. 

Město bylo rychle vyzdobeno, oba vchody do lázeňského parku i obě lázeňské budovy 

slavnostně upraveny a na náměstí byla připravena tribuna. Počasí v den vzácné návštěvy bylo 

od počátku příznivé. Postupně se scházely zástupy lidu z města i nejširšího okolí na náměstí 

Jiřího z Poděbrad, sešly se zde i všechny vlastenecké, dobročinné a obranné spolky, tělocvičné 

jednoty, skauti i děti z celého okresu. Následovalo několik proslovů k uvítání prezidenta, ať už 

z úst okresního hejtmana, poděbradského starosty nebo žáků škol. Prezident v jednom z mnoha 

poděkování sám uvedl, že Poděbrady již navštívil vícekrát. Od náměstka starosty dostal 

na památku odlitek Schnirchovy jezdecké sochy krále Jiřího a album města Poděbrad.157 

Hned poté přivítali prezidenta a jeho choť dva žáci měšťanské školy, přičemž na toto uvítání 

prezident zareagoval slovy: „Pane starosto, paní a pánové! Za upřímné uvítání vám srdečně 

děkujeme. Vaše město jsem navštívil vícekráte. Znám je, znám jeho význam pro nás všechny. 

Přicházím-li sem dnes po prvé jako prezident republiky, je to, skoro bych řekl, symbolické. 

Poděbrady jsou městem, kde se živě spojuje aktuální přítomnost s tradicemi naší historie. 

Jiří Poděbradský jest veliký dějinný svědek pro náš národ. Naše lidovláda není z poslední 

doby: Byli jsme demokraty již před pěti stoletími.“158 Mimo jiné se setkal s přednostou 
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Vyšetřovacích a léčebných ústavů lázeňské společnosti Václavem Libenským, zástupci správní 

rady lázeňské, lékaři ústavů a vedoucí úřednicí společnosti. Prohlédl si ústav, navštívil moderní 

kabiny, vodoléčbu, zařízení pokojů a odjel přes náměstí do parku, kde byl uspořádán čaj, 

podobně jako tomu bylo za návštěvy předešlého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Krátce 

poté odjel na zpáteční cestu do Prahy.159 

 Již jsem nastínila jednu z oslav samostatnosti 28. října 1928, která nebyla samozřejmě 

první ani poslední, proto je patřičné uvést i to, jak vypadal průběh slavení tohoto dne i v jiných 

letech. Úplně první oslavu popisuje dobová kronika tak, že byla dvojí. V hlavní den, skoro 

v tutéž hodinu, ubíraly se městem dva průvody a konaly se dva tábory. Jeden v lázeňském sadu, 

kde se sdružily národně-sociální a agrární strana i národní demokraté a živnostenská strana. 

Druhý na náměstí, kde byli jen sociální demokraté. Na táboru v lázeňském parku se vystřídali 

ve svých projevech všichni zástupci stran až na živnostenskou. Před řečmi i po nich zazpíval 

národní hymny spolek Hlahol. Večer bylo první výročí samostatnosti oslaveno opět skoro 

každou stranou zvlášť přátelskými zábavami, které se netěšily ale příliš hojné účasti. Důvodem 

bylo asi také to, že ochotnický spolek se mohl radovat z vyprodaného sálu, jelikož zahrál 

slavnostní představení k výročí dne, a to Jiráskovu Lucernu. Rovněž tak se vydařil i slavnostní 

večer, který v předvečer svátku uspořádal v Záložně spolek Hlahol. „Školní oslavy 28. října 

v Poděbradech (až na nepatrné výjimky), nezúčastnily se děti příslušníků sociálně 

demokratických, poněvadž prý měly svoji oslavu zvlášť. I tomu se dnes říká politika!“160 

Tak cituje v dobové kronice kronikář Milan Zadina Poděbradské noviny. V roce 1920 byl 

svátek oslavován všemi politickými stranami společně pod vedením městské rady. Na druhém 

zámeckém nádvoří byl v dopoledních hodinách uspořádán tábor lidu, kde mělo pár vyvolených 

osob proslov. Kromě toho se konala oslava školská a sokolská.161 V dalších letech probíhaly 

oslavy podobným způsobem, ačkoli účast a stupeň organizovanosti kolísala. V roce 1922 byla 

k oslavám poprvé přizvána, na popud Okresního sboru osvětového, školní mládež, jejíž průvod 

se uspořádal za slavnostního osvětlení města v předvečer státního svátku. Děti s lampiony 

prošly městem k pomníku Jiřího z Poděbrad, kde měl proslov učitel Josef Robovský. 

Večer téhož dne uspořádal slavnostní koncert Hlahol. Dne 28. října se konal pak již tradičně 

průvod dospělých a večer zahrál Spolek divadelních ochotníků Jiří Vrchlického veselohru 

                                                           
159 Tamtéž, str. 4-5. 
160 Cit. dle: Pamětní kniha pro město Poděbrady (1918-1921), str. 80. 
161 Tamtéž, str. 145. 



 

43 
 

Rabínská moudrost.162 Jinak, bohatěji probíhala oslava desátého výročí samostatnosti, která 

je spojena s odhalením pomníku prezidenta. Program se tento rok rozkládal do tří dnů a byl 

podpořen krásným počasím, které tak vylákalo ven mnoho lidí.163 Následující léta vypadala 

oslava opět již jako v předchozích letech, navíc s tím, že se průvod vydával k novému pomníku 

a deskám padlým legionářů. Tuto slavnost ale často trápila nepřízeň počasí, proto se nikoli 

každý rok vydařilo splnit všechny vytyčené body programu.164 Až zase v roce 1936 se slavilo 

ve větším rozsahu, a to již od 25. října, kdy byla oslava v lázeňském parku zahájena střeleckými 

a lehkoatletickými závody, které uspořádal Výbor pro oslavy 28. října pod záštitou 

městské rady. Dne 27. října se konal lampionový průvod dětí od chlapecké školy k pomníku 

Tomáše Garrigua Masaryka a dál na náměstí Krále Jiřího, kde po přednesení básně zazněla 

státní hymna. Hlavní průvod u pomníku prezidenta položil věnec, spolek Hlahol zazpíval 

Chorál národa českého a průvod pokračoval pak k deskám padlým, kde byly rovněž položeny 

věnce a zazněla píseň Kdo jste boží bojovníci. Pak se pokračovalo na náměstí, kde za zvuku 

státní hymny byla vztyčena vlajka a starosta města přednesl svůj projev. Odpoledne byl 

v lázeňském parku, bohužel za deště, koncert kapely národní gardy, různé závody pořádané 

pro mládež a jiné podobné aktivity. Večer si tentokrát divadelní spolek Tyl připravil činohru 

Vojnarka od Aloise Jiráska. 165 

* 

 Bezesporu je důležité podniknout alespoň sondu do průběhu oslav dalších událostí 

ve městě. Mezi důležité dny v kalendáři patřily významné památné dny a svátky jako například 

Svátek práce, svátek svatého Václava nebo den vzniku nezávislého státu 28. října. 

Některé z oslav jsem již uvedla a některým se teď budu nadále věnovat, nikoli však všem. 

Vyzdvihuji zde především ty, které jsou nejvíce komentovány a řešeny v době a městě, které 

charakterizuji. Nelze tedy na základě tohoto kritéria vynechat oslavu Svátku práce, jenž 

se datuje k prvnímu květnu a k jehož příležitosti se roku 1919 sdružily strany 

sociálních demokratů a československých socialistů. V předvečer bylo na programu slavnostní 

představení Válka bohů v provedení ochotnického spolku Jiří v Jiříkově divadle. Následujícího 

dne se konal průvod dělnických organizací na náměstí Krále Jiřího, kde byl uspořádán tábor 

lidu s programem zvaným Požadavky pracujícího lidu a socializace republiky. Promluvili 
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řečníci obou stran a českoslovenští socialisté měli kromě toho večer akademii v sále 

Na Záložně.166 V dalších letech se už neslavil Svátek práce společně. Například v roce 1920 

připadal první květen na neděli a ze společného slavení sešlo, jelikož „levice“, sociálně 

demokratická strana, ohlásila, že uspořádají oslavu samostatnou. To se také stalo.167 Roku 1922 

to probíhalo podobně, dobová kronika to komentuje takto: „Oslava „svátku práce“ konána 

ve znamení politické roztříštěnosti dělnictva každou ze socialistických stran samostatně. 

Komunisté měli tábor lidu na náměstí, kdežto sociální demokraté, rozchodem s komunisty 

oslabení, shromáždili se jen v uzavřené místnosti (v sále hostince U lva).“168 Podobný průběh 

oslav tohoto svátku se opakoval každý rok a účast v jednotlivých průvodech kolísala také 

se zřetelem k měnící se oblíbenosti různých politických stran. Změna přišla až v roce 1938, kdy 

poprvé od převratu byl Svátek práce slaven jednotně veškerým občanstvem bez rozdílu 

politického smýšlení. Pořadatelem oslavy již nebyly jednotlivé místní strany, ale městská 

rada.169 

 Dalším zajímavým dnem v roce byl svátek upálení mistra Jana Husa. V roce 1919 

se tento den slavil poprvé od vzniku nového státu, a to podle vzoru z předválečných let. Oslavu 

měl na starost Okresní sbor osvětový. V předvečer dne bylo odehráno divadelní představení, 

které se dočkalo velice nízké účasti, a kromě tohoto představení se konal i lampionový průvod. 

Vlastní oslava, pod záštitou městské rady, se konala u pomníku Jiřího z Poděbrad. Oslav 

se účastnil spolek Hlahol, který sborově zazpíval za doprovodu kvarteta, dodaného vojenskou 

hudbou, chorál Kdo jste boží bojovníci. Účast na tomto svátku byla mizivá, o čemž vypovídají 

i Poděbradské noviny.170 Následujícího roku se situace, alespoň co se týká návštěvnosti, 

změnila. Byla uspořádána přednáška českobratrského evangelického faráře Františka Šustra 

na téma Mistr Jan Hus a jeho význam pro dnešek. Aktivně se účastnil slavnosti i spolek Hlahol. 

Zájem o přednášku a stanovený program byl především díky venkovskému obyvatelstvu velmi 

vysoký, četnému návalu lidí divadlo nestačilo. Mimo jiné se vybíral dobrovolný příspěvek 

ve prospěch Husova fondu a Husovy lidové univerzity.171 Podobně probíhaly oslavy tohoto 

dne i v následujících letech, program se postupně mírně měnil, návštěvnost kolísala, vznášela 

se čím dál silnější kritika neúčasti představitelů státních úřadů. V roce 1924 se například 
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ve slavnostní den pořádal průvod od sokolovny k Husově desce na radnici, před níž zazpíval 

spolek Hlahol Kdo jste boží bojovníci a náměstek starosty pronesl kratší proslov.172 

Tento průvod se v dalších letech opakoval pravidelně. Oslava ale postupem let upadala, 

a až v roce 1932 byla pořádána opět ve větším rozsahu. V předvečer hlavního dne, 

5. července 1932, uspořádala za velké účasti obecenstva svou vlastní oslavu 

Dělnická tělocvičná jednota. Na jejím hlavním cvičišti u řeky Labe promluvil poslanec 

Josef Stivín, po jeho řeči byla zapálena hranice. Dne 6. července pak vyšel tradičně průvod, 

tentokrát z Vlašského náměstí k Husově desce. Milan Zadina přečetl 

Manifest společného výboru pro oslavy Husovy a byla zazpívána jedna sloka písně Na břehu 

Rýna hranice vzplála. Dále pokračoval průvod k zámku, kde měl proslov 

doktor Ladislav Kliment z Prahy, a odpoledne Kostnická jednota uspořádala přednášku v sále 

Občanské záložny na téma Co nám praví Husova osobnost dnes? Od tohoto roku úroveň 

slavení svátku opět nabývá lepší úrovně. Nadále se však vznášely nad oslavou tohoto dne 

obvyklé stesky po mládeži, úřednictvu, učitelstvu apod.173 

 Samozřejmě by bylo možné se nadále zabývat dalšími podobnými událostmi, které 

hýbaly městem, ať už by se jednalo o výročí různých spolků, oslavy spisovatelů i jiných 

umělců, nebo sportovní závody a návštěvy slavných osobností. Avšak byly by to příliš malé 

jednotlivé dílky z mozaiky, která by tvořila jeden velký celek, na který se v této práci 

soustředím. Patřilo by se ještě vyzdvihnout rok 1936, který byl pro poděbradské lázně jedním 

z nejúspěšnějších. Konal se zde například tradiční sjezd pražských motocyklistů a automobilů, 

město navštívil Edvard Beneš s chotí, v květnu tohoto roku také proběhla návštěva 

německých československých lékařů, v červenci turnaj předních evropských šachistů, v srpnu 

návštěva vojenských delegátů z různých zemí, a v září město hostilo kongres 

světové protestantské ligy. I po celou tuto dobu se konaly pravidelné akce u Labe včetně 

ohňostroje apod.174 A protože jsem začala tuto kapitolu radostnou událostí, která pohnula celým 

městem, tj. vznikem samostatného státu československého 28. října 1918, slušelo by 

se kapitolu uzavřít alespoň nastíněním událostí a atmosféry ve městě, která panovala krátce 

před a po přijetí mnichovské dohody na konci září roku 1938. 
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 Hrozba války ze strany fašistického Německa a rostoucí nacistický fanatismus 

německého obyvatelstva v pohraničí přinesly jinou atmosféru do veřejného života. 

V Poděbradech se v roce 1936 ustavila Národní garda jako polovojenská organizace, jejímž 

účelem bylo zajistit obranu v nebezpečí a pomocné služby při událostech ohrožujících život. 

Roku 1937 uspořádala jednota Československé obce legionářské v Poděbradech manifestaci 

pod heslem Mobilizace mravních sil národa na obranu státu. Kromě toho se konaly i praktické 

kroky k přípravě obyvatel. Byla zřízena civilní protiletecká obrana, pro příslušníky organizace 

se konala školení, přednášky a cvičení. Roku 1938 bylo zřejmé, že je válka na spadnutí, 

a poprvé se konaly oslavy 1. máje společně jako jednotná protiválečná demonstrace.175 

Jako reakci na nebezpečí, které v této době hrozilo Československu, byla uspořádána 

manifestace dne 28. srpna 1938 jednotou Československé obce legionářské a všemi 

politickými stranami. Promluvili na ní představitelé obce i politických stran 

a za Komunistickou stranu Československa také básník Stanislav Kostka Neumann, který 

ve městě od roku 1934 bydlel. Ve všech projevech byla zdůrazňována věrnost republice 

a prezidentu Benešovi. Také oslavy 20. výročí Československa v Poděbradech proběhly již 

s předstihem dne 11.  září.  Za velké účasti vojáků, legionářů a všech korporací ve městě 

i ostatního občanstva byla vložena do pomníku krále Jiřího prsť z bojiště u Zborova a opět 

zazněla slova o věrnosti republice a odhodlání za ni bojovat. Z této slavnosti byl poslán 

i telegram prezidentu Edvardu Benešovi. A jaká byla všeobecná situace a nálada ve městě 

v době mobilizace vyjadřuje dobře vyhláška městské rady z 26. září 1938 přepsaná v knize 

Poděbrady v proměnách staletí II. „Rada našeho města ve své mimořádné schůzi v sobotu 

25. září t. r. učinila nutná opatření pro nerušený provoz městských veřejnosti sloužících 

podniků a pojednala o pomoci rodinám těch, kteří nastoupili nejtěžší a nejsvětější vlasteneckou 

povinnost. Všem narukovavším spoluobčanům posíláme nejvroucnější pozdrav. Ty, kteří doma 

zůstali, prosíme o lásku a pomoc jednoho k druhému. Bojujeme všichni o nejspravedlivější 

a nejsvětější věci našeho národa. Mějte víru v prezidenta naší republiky, v naši novou vládu, 

v naši armádu a sami v sebe. Pravda vítězí.“176 Po podepsání mnichovské dohody muselo 

československé vojsko opustit hranice i odtržené pohraničí. Jedna z vyhlášek ze 17. října 1938 

konstatuje zajímavou informaci pro město Poděbrady, a to že po ztrátě 30 lázeňských míst 

v odtrženém pohraničí se Poděbrady staly největšími českými lázněmi. Do Poděbrad přišli 
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první uprchlíci počátkem října roku 1938 a zůstali zde, i když ve vyhlášce zemského prezidenta 

stálo, že se uprchlíci z pohraničí nesmí usazovat na Poděbradsku. Důvodem by mohla být snad 

obava z poškození jména lázní či zabrzdění jejich vývoje. Realita byla však taková, 

že na počátku prosince zaznamenáváme přes 600 nových osob, z toho nejvíce Čechů, ale také 

několik desítek Židů a Němců.177 
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4 Propagace lázní – Vlasta Burian i jiní lázeňští šviháci 

4.1 Propagace lázní 

 V této kapitole se věnuji tomu, jakými způsoby se město dostávalo do povědomí širší 

veřejnosti a jaké známé osobnosti navštívily poděbradské lázně, které se opakovaně a hrdě 

hlásily k tomu, že se nachází v blízkosti Prahy, na rozdíl od jiných slavných lázní v republice. 

Tento fakt považovaly právě za jednu ze svých předností. Poděbrady pro svou propagaci 

vydávaly desítky plakátů, brožur i průvodce pro hosty. Vedení lázní si také zajistilo velké 

množství významných českých spisovatelů, kteří se o lázních pochvalně vyjadřovali. Jedním 

z nich byl český spisovatel Ignát Hermann. Tento návštěvník Poděbrad napsal 

do Národních listů fejeton Prut zlatý a železný, kde právě pruh zlatý znamenal pruh země české, 

v němž popsal poděbradskou krajinu, a pruh železný mu připomínal virguli von Bülowa.178 

 Už před první světovou válkou přijela do Poděbrad řada známých osobností za lepším 

zdravím. Ty zprvu patřily povětšinou do okruhu známých Bohumila Boučka. Do Poděbrad 

jezdila například herečka Marie Hübnerová se svým manželem Václavem, redaktorem pražské 

Národní politiky. K prvním hostům patřil mimo mnoha jiných také jeden ze zakladatelů české 

poezie pro děti Josef Václav Sládek, se kterým tu strávil jednu sezonu i básník 

Adolf Hejduk.179 

 Po první světové válce se začali ve městě objevovat váleční zbohatlíci. Dostatek 

poválečných prostředků vedl i k rozkvětu a rozvoji lázní, přičemž na začátku první republiky 

správu lázní přebrala od města nově založená akciová společnost. Ve městě se vyskytovaly 

v hojném množství reklamy na lázně, a to nejen na uhličitou vodu, ale i na sluneční a železité 

lázně, divadlo, taneční zábavy a další aktivity, nevyjímaje různé pavilony a zábavní místa, které 

měly připomínat v malém českém vydání lázeňská místa světová.180 

 Takto lázně lákaly mnoho návštěvníků, což vyhovovalo místním podnikatelům, kteří 

dělali vše pro to, aby hostů přijelo co možná největší množství. Pořádaly se tak podle vzoru 

jiných úspěšných lázní automobilové rallye, závody motocyklů, rychlostní silniční závody, 

soutěže o nekrásnější úsměv, divadelní představení i vystoupení nejrůznějších koncertních 

těles. Do města se začali sjíždět herci, spisovatelé, pěvci i filmaři. Návštěvníci lázní, pacienti 
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či obyvatelé města se mohli vidět například se spisovateli Gabrielou Preissovou, 

Ignátem Herrmanem, Ivanem Olbrachtem nebo básníkem Karlem Tomanem, 

Františkem Halasem, profesorem Albertem Pražákem, Bedřichem Hrozným (zakladatelem 

oboru chetitologie) a mnoha dalšími. Také se tu mohli setkat s Vlastou Burianem a dalšími 

jeho hereckými kolegy, jelikož se zde natáčel film.181 Mnoho let pobýval v Poděbradech 

univerzitní profesor estetiky Otakar Zich i jeho stejnojmenný syn, který byl profesorem logiky 

na Univerzitě Karlově v Praze. Další známou osobností byl František Křižík, který Poděbrady 

navštívil dokonce i několikrát za sezonu. Z oblasti hudby pak zmíním skladatele 

Josefa Bohuslava Foerstera a z malířů Alfonse Muchu. Další skupinu hostů tvořili ruští 

návštěvníci, jako byli spisovatelé Alexandr Jablonský 

nebo Vasilij Ivanovič Němirovič-Dančenko.182 

 Je potřeba také zmínit Stanislava Kostku Neumanna coby známého básníka, prozaika, 

publicistu, který byl jedním ze zakladatelů Komunistické strany Československa. Když 

se usadil v Poděbradech, měl za sebou několik známých básnických sbírek jako Rudé zpěvy 

či Nové zpěvy. Poprvé přijel do Poděbrad na léčení v dubnu roku 1934. V červnu 

toho roku se ve městě ubytoval i s Lídou Špačkovou, svou důvěrnou přítelkyní 

a spolupracovnicí. Usadil se zde a psal dílo Anti-Gide aneb Optimismus bez pověr a ilusí. 

Za pobytu zde vytvořil také rozsáhlou báseň Poděkování Sovětskému svazu a básnické sbírky 

Srdce a mračna (1935), Sonáta horizontálního života (1937) a Staří dělníci (1937).183 

Stanislav Kostka Neumann v Poděbradech bydlel u městské vodárny. Nedaleko míst, kam 

chodil v Poděbradech rybařit, stojí obelisk s jeho bustou od Jana Laudy a menší busta od téhož 

autora je umístěna na domě, kde básník žil v letech 1934–1939.184 

4.2 Poděbrady ve filmu 

 Zatímco české divadlo stálo před rokem 1918 na svém vrcholu a rozkvétalo společně 

s Evropou, film stál teprve na počátku svého vývoje. Za raných let první republiky však vznikla 

spousta nových navzájem si konkurujících společností, s čímž rostl počet filmů natočených 

za rok.185 Poděbrady se za první Československé republiky objevily ve filmu hned několikrát. 

Nejčastějším filmovaným prostředím byla budova nového poděbradského vlakového nádraží 
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z třicátých let 20. století. Od počátku minulého století v souvislosti s rostoucí proslulostí lázní 

byla stavba nového, většího nádraží nevyhnutelná. Projekt výstavby nádraží byl ministerstvem 

železnic schválen už v roce 1920, ale se stavbou se příliš nespěchalo a dokončena byla 

až roku 1931. Projektantem budovy byl architekt Vojtěch Krch z Prahy.186 Již v předešlých 

řádcích jsem nastínila, že ve městě byl natáčen film Hrdinný kapitán Korkorán s komikem 

Vlastou Burianem, ale to nebyl první ani jediný natáčený film ve městě. Film Kantor ideál 

natočený v roce 1932 nám poskytuje pohled na exteriér právě poděbradského nádraží. Film 

režíroval Martin Frič a hlavní postavy ztvárnili Karel Lamač a Anna Ondráková. V tomto filmu 

se objevuje jen budova již zmíněného nádraží, které ale vystupuje jako nádraží ve smyšleném 

městě Paganov.187 

 Noviny Lázně Poděbrady komentují kromě průběhu a výsledku filmování ve městě 

právě již nastíněný důvod, proč se Poděbrady tímto snímkem nezpropagovaly. „Žel ke škodě 

našeho města i lázní, snímky brané na nádraží i v jeho okolí (sady, pohled na město, výstup 

četného obecenstva z nádraží, přibylého posledními vlaky) jsou ochuzeny o naši příslušnost, 

jelikož naše nádraží přejmenováno bylo při filmování na mezinárodní „Paganov“ patrně 

z obavy, aby naše české „Poděbrady lázně“ nebrzdily průchod filmu zahraničním směrem.“188 

Poděbradské nádraží bylo tedy tímto filmem zamlčeno, avšak nejednalo se o jediný film, který 

by tuto budovu filmoval. 

 Komedie Hrdinný kapitán Korkorán z roku 1934 nám již nabízí širší pohledy na město. 

Režisérem tohoto snímku byl Miroslav Cikán a hlavní postavu ztvárnil opěvovaný 

Vlasta Burian. Jak už jsem zmínila, Vlasta Burian pobýval od roku 1931 v Poděbradech často, 

a to z nejrůznějších důvodů. Spolu s ním se ve filmu objevila řada známých umělců své doby – 

Theodor Pištěk, Jiřina Štěpničková nebo František Šlégl. Film se natáčel na nově dokončeném 

poděbradském nádraží, v Lázeňském hotelu a v přilehlém, nově vzniklém parku a především 

také na dnes už neexistující plovárně na Labi. Tento film přispěl k zesílení popularity lázní.189 

K natáčení tohoto snímku se několikrát vyjadřují noviny z roku 1934. Takto například 

informují a lákají své čtenáře na připravovaný film: „V Lázních Poděbradech byly natáčeny 

společností Elektafilmu exteriéry filmu „Hrdinný kapitán Korkorán“ za režie M. Cikána, 
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v němž titulní roli hraje Vlasta Burian. Děj veselohry, který nesmíme sdělit, je položen většinou 

do našich lázní.“190 

 Hosté a občané Poděbrad měli možnost nejen přihlížet k natáčení filmu, ale měli 

i příležitost účastnit se jej přímo před kamerou, zejména v jedné z hlavních scén na plovárně. 

K filmování byla pozvána především mladá generace lidí, aby svou přítomností doplnila 

filmované prostředí. Toto přání bylo vyslyšeno, ale v menším rozsahu, než se očekávalo.191 

O natáčení se Lázně Poděbrady vyjadřují několikrát, a to jak o jeho přípravách, tak v reflexi 

po natáčení za doprovodu fotografií. „Filmování Hrdinného kapitána Korkorána obohatilo 

náš archiv snímků, zejména z našich říčních lázní velmi zajímavými obrázky, z nichž postupně 

čtenářům našeho zpravodaje přineseme ukázky ze slavnosti „Hold slunci“, v níž titulní úlohu 

hráli Vlasta Burian a sl. Štěpničková.“192 Některé fotografie jsou k nalezení v příloze. 

 Avšak prvním celovečerním filmem natočeným v Poděbradech nebyl ani jeden 

z uvedených dvou. V roce 1928 tu byl natočen ještě němý film 

Pramen lásky aneb Láska kvete v každém věku. Režisérem byl Josef Kokaisl. Natáčení 

podporovala lázeňská společnost, aby film pak mohla využít k propagačním účelům, avšak to 

se nestalo, jelikož snímek velmi brzy upadl v zapomnění. Zachovala se pouze jeho část, ale 

i ta je z dokumentárního hlediska zajímavá, jelikož nám skýtá pohled na autentické záběry 

z lázeňského parku a plnírny minerálky.193 

4.3 Vlasta Burian a Poděbrady 

 S Vlastou Burianem jsou Poděbrady propojené rovnou v několika odlišných sférách, 

což je i důvodem, proč stojí za to zdůraznit jeho aktivity na několika řádcích této práce. 

Je s městem propojen jak natáčením filmu Hrdinný kapitán Korkorán, tak závody na koních, 

které několikrát vyhrál, procházkami po kolonádě či fotbalovým zápasem. 

 Vlasta Burian přezdívaný král komiků byl znám i v zahraničí, protože největší 

popularity v té době dosahovaly právě filmy s ním. Po úspěchu jeho filmu 

C. a k. polní maršálek natočeného režisérem Karlem Lamačem pak následovala dlouhá série 

Burianových filmů, například filmy Pobočník jeho výsosti nebo To neznáte Hadimršku.194 

                                                           
190 Cit. dle: Lázně Poděbrady, číslo 14, 24. června 1934, str. 3. 
191 Tamtéž. 
192 Cit. dle: Lázně Poděbrady, číslo 13, 17. června 1934, str. 5. 
193 Hrabětová 2013, str. 243. 
194 Bosl a Siebt 1982, str. 117. 
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V Poděbradech natáčel film Hrdinný kapitán Korkorán. Velká část děje tohoto snímku 

se odehrávala na poděbradské plovárně, která byla krátce před filmováním za tímto účelem 

rozšířena a vylepšena. Scéna zvaná Hold slunci byla natočena právě tam a tvořila jednu 

z nejdůležitějších ve filmu. Je pro nás důležitá taktéž z dokumentárního hlediska, jelikož 

tuto plovárnu ve městě již dávno nenajdeme. K této scéně na Labi vystrojily lázně dokonce 

několik alegorických lodí, které vpluly za zvuků pochodu Korkorán k místu slavnosti.195 

 Když se film natáčel, Vlasta Burian Poděbrady již dobře znal, jelikož je navštěvoval 

od roku 1931 jako host a účastník různých akcí.196 Např. v roce 1931 bylo otevřeno 

v Poděbradech nové fotbalové hřiště, a to dne 16. srpna u Obory jako majetek lázeňské 

společnosti. K užívání bylo propůjčeno nově ustanovenému 

Sportovnímu klubu Lázně Poděbrady. Při této příležitosti proběhl slavnostní zápas tohoto 

klubu s Burianovou jedenáctkou. Kronika města informuje o přivítání Vlasty Buriana ve městě 

při příležitosti otevření nového hřiště takto: „Život na tomto novém hřišti zahájen byl dnes 

zápasem tohoto klubu s pražskou „Burianovou jedenáctkou“197, s níž jako brankář hrál 

populární komik Vlasta Burian. Výbor jmenovaného klubu jel mu dopoledne 

naproti do Chlumce n. C., před lázeňským hotelem ho očekával m. j. předseda lázeňské správní 

rady prof. Jan Vlad. Hráský, hudba v parku mu zahrála pochod z jeho málo vkusné parodie 

„C. K. polní maršálek“ (která letos i v Poděbradech provedená ochotnickým spolkem) 

a lázeňský host p. Horský (patrně pseudonym, v úředním seznamu lázeňských hostí toho jména 

vůbec není) uvítal jej bombastickými verši. Na záložně mu Sportovní klub vystrojil 

oběd…I o vlastní zápas v Poděbradech projevilo obecenstvo netušený zájem.“198 

 Vítězem zápasu se stal Vlasta Burian se svým týmem 12:3. „Hřiště bylo přímo nabito, 

přišli lidé, kteří ani nevědí, co kopaná je, ale že to byla Burianova jedenáctka, stali se z nich 

rázem přívrženci kopané…“199 Vlasta Burian zaplnil nejenom titulky v novinách, 

ale i kolonádu a stadion, a stal se tak nesmazatelně propojen s městem, přestože to není příliš 

veřejně známou skutečností. 

                                                           
195 Lázně Poděbrady, číslo 14, 24. června 1934, str. 3. 
196 Hrabětová 2013, str. 241. 
197 Vlasta Burian založil vlastní jedenáctku a vždy po odehraném zápase pořádal své umělecké show. To trvalo 

asi dva roky, pak se vrátil do Sparty a jedenáctka zanikla. Zdroj: Věčná Slavia [dokumentární film], 19 minuta. 
198 Cit. dle: Pamětní kniha pro město Poděbrady (1930-1938), str. 76. 
199 Tamtéž, str. 77. 
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Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo nastínit sociokulturní pohled na město Poděbrady 

v době první republiky, a to co možná nejcelistvěji a nejpřehledněji. Kultura vždy byla 

nedílnou součástí lidského života, podílela se jak na tvorbě lidské identity, tak spoluutvářela 

uznávané a respektované hodnoty společnosti.  

 V rámci první kapitoly jsme se dozvěděli, že si město prošlo během své existence 

různými proměnami, avšak tím nejdůležitějším impulsem k opravdové změně bylo objevení 

minerálního pramene. Došlo tedy k transformaci Poděbrad v lázeňské město. Přestože se město 

potýkalo s nejrůznějšími problémy, kterými byla např. poválečná drahota či špatné zásobování, 

jeho kulturní kalendář byl přeplněný. Kapitola nám tedy nastínila obraz Poděbrad v různých 

rovinách. 

 O pořádaných divadelních i koncertních představeních, přednáškách, slavnostech, 

programech v biografech a v podstatě celé kulturní lince informuji ve druhé kapitole. 

Společenský život v Poděbradech byl velmi bohatý, ale zároveň jsme narazili na potíže, které 

byly spjaté s přemírou poskytovaného programu. Dozvěděli jsme se, že kulturní osvěta 

a vzdělávací instituce v Poděbradech existovaly i mimo školu a byly spjaty s důležitými jmény 

občanů města. 

 Dále zachycuji průběh nejrůznějších událostí a oslav nevyjímaje návštěvy prezidentů 

první Československé republiky. Kdo nepochybně změnil atmosféru ve městě, byl 

první prezident Tomáše Garrigue Masaryk. Jeho návštěva byla pro město významná a dlouho 

vzpomínaná. Ani druhý prezident, Edvard Beneš, nebyl malou návštěvou pro město. 

Z příslušné kapitoly vyplývá, jak hluboký odraz zanechali ve společnosti a jaký vztah k nim 

občané města měli. Především vazba občanů Poděbrad k Tomáši Garriguu Masarykovi byla 

pevná a nezměnila se ani v průběhu přibývajících let. První prezident byl pilířem vzniklé 

republiky, a proto není překvapující jeho vliv na Poděbrady. 

 Poslední kapitola je věnována propagaci Poděbrad, při níž je využito oblíbenosti tehdy 

nově vybudovaného poděbradského nádraží. To bylo užíváno filmaři, a tak se Poděbrady 

jakožto lázeňské město měly možnost ukázat i v biografech. Film byl nedílnou součástí 

propagace Poděbrad za jejich hranicemi a i známé osobnosti (Vlasta Burian) podlehly kouzlu 

města. Hrdinný kapitán Korkorán byl významným filmem, který přispěl k rozšíření povědomí 

o Poděbradech. 
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 Jak jsem již jednou uvedla, mé téma je v podstatě rozbito na střepy nacházející 

se v nejrůznějších pramenech. Jednotlivé kousky jsem se však pokusila seskládat a poskytnout 

tak čtenáři sondu do dané doby, avšak zda se mi podařilo dosáhnout vytyčeného cíle, tedy 

objektivně podchytit sociokulturní realitu doby, nechám na čtenáři. 

 Možností i materiálu je stále mnoho, avšak na základě prozkoumané vydané literatury 

musím konstatovat, že prozatím žádná publikace nevykazuje hlubší zájem o takto stanovené 

téma. Období první republiky zde tak zůstává nadále ne zcela vyčerpané a ještě asi dlouho 

v takovém stavu zůstane. 

 Přínos mé práce spočívá v poskytnutí náhledu do poměrů, které panovaly. Pokládám 

za zásadní umět si představit dobu a její společenský obraz. Nestačí jen mechanicky znát data 

a velké klíčové události, které jsou důležité pro společnost, avšak nepřinášejí nic přímo 

blízkého našemu reálnému životu. Díky osobnímu přístupu k historii a v jejím propojení 

i s naší rodnou lokalitou dostáváme jiný pohled na celkové dějiny. Je potřeba v rámci výuky 

dějepisu zdůrazňovat nejen výjimečnost, ale i prostou každodennost. 

 Ve výuce by tak mohlo dojít k využití filmu jako vizuálního prostředku pro snadnější 

představení doby. Jelikož sledování filmů je v dnešní době populární, není důvodu, proč s ním 

nepracovat jako s pedagogickou pomůckou více i v rámci regionální historie. Sice je potřeba 

se orientovat v zásadních faktech, ale důležité je znát i místo, kde se narodíme, vyrůstáme 

a žijeme. To je nám mnohem blíže a tvoří část našeho života. 
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Příloha č. 4 Plovárna ve filmu Hrdinný kapitán Korkorán. 
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