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Motto:  

Národ, který zanedbává své památky, zanedbává svou vlastní totožnost. Péče o 

hodnoty, které vytvořili naši předkové, je naší povinností. Je to péče o vlastní 

paměť.                                                                                                                        Václav Havel 
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1111 ÚvodÚvodÚvodÚvod    

Cílem této práce je podat a zdokumentovat drobné stavební a sochařské 

objekty, zhodnotit dochované památky dneška s odkazem k roku 1836 sepsané 

farářem Janem Doubravským v Pamětní knize lomnické fary1.  Lomnický farář Jan 

Doubravský popisuje poměrně detailně památky dochované ve městě a okolí, 

jednotlivé památky označuje římskými číslicemi, často sepisovaná díla jsou jeho 

osobou i výtvarně hodnocena. Farář Doubravský umírá v r. 1850 a další památky 

jsou dopisovány jeho nástupcem (pravděpodobně farářem Antonínem Lášem). 

Poslední objekt je označen pořadovým číslem XXVI. a vztahuje se ke kříži ve Staré 

Lomnici. Soupis památek v Pamětní knize lomnické fary je zaznamenáván 

v chronologické řadě. Velmi zajímavé bylo jejich dohledání v terénu, některé 

památky již neexistují, jiné byly přemístěny, z některých zůstala na původních 

místech pouze torsa. Na základě tohoto průzkumu byly k předložené práci 

vyhotoveny tzv. místopisné listy, které podchycují současné umístění památky, její 

základní popis, rok vzniku, odkaz na dostupnou literaturu i současnou 

fotografickou dokumentaci. Tato komparace byla provedena v r. 2009 – 2010 v 

časovém horizontu více jak 170 let, srovnání je v některých případech velmi 

markantní.  

Úvodní kapitoly práce jsou věnovány počátečnímu osídlení Lomnicka, 

okrajově si všímají i stručné historie města a okolí se zaměřením na panství Košíků 

z Lomnice a především hraběcího rodu Morzinů. Tento rod, původně pocházející 

se severní Itálie, v nebývalé míře ovlivnil region nejen výstavbou jednotlivých 

objektů, ale s jeho jménem je spojeno i postupné rozšiřování města. Morzinové 

zakládali nové předměstské osady. Tyto záslužné kroky byly směrovány 

k postupné parcelaci pozemků okolo města v souladu s architektonickou 

skladbou zakládaných sídlišť. Rozšiřování města bylo také zásadně ovlivněno 

                                                        
1 FÚ LnP: Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre anfangend vom 1. Januar 1836 geführt auf 

Weisung des Hochwürdigen Herrn Pfarrens Johann Daubrawský von Joseph P. Kaun Coperator daselbst,       
s. 151 – 157. 
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nastupující průmyslovou revolucí, na Lomnicku byly zakládány mnohé továrny a 

manufakturní dílny. Tento čilý průmyslový rozvoj s sebou přinášel i zakládání 

různých spolků a činorodých aktivit.  

Další kapitoly práce popisují kulturní krajinu Lomnicka, blíže jsou 

specifikovány hlavní vývojové etapy v návaznosti na bohatost zdejšího kraje, 

pozornost je především zaměřena na pískovcové lomy na Semilsku a jejich okolí, 

celkem byly k r. 1932 uváděny 104 lokality, a to s přesným ohodnocením kamene a 

jeho použitím pro zdárné zpracování.  

Lomnicko je úzce spjato s nedalekým městem Jičínem, barokní kulturní 

krajinou severovýchodních Čech i s osobou císaře Albrechta Eusebia  Valdštejna.  

Poměrně větší prostor je věnován vystavění křížové cesty na horu Tábor 

(dříve byl vrch nad Lomnicí nazýván Chlum), která se nachází jižním směrem 

nedaleko od centra města. Zbožná procesní cesta byla dokončena r. 1898 a je 

v okolí Lomnicka jedinou dochovanou ucelenou soubornou památkou, která byla 

již v r. 1963 zapsána do Státního seznamu kulturních památek (nově opravená 

Křížová cesta pocházející z r. 1888 ke kapli sv. Anny na Vyskři u Turnova je 

vzdálená asi 20 km).2   

Východiskem práce mně byly především podklady dohledané ve  Státním 

okresním archivu Semily, a to jak ve farním tak i městském fondu Lomnice nad 

Popelkou. Další významnou pomůckou byla práce od J. J. Fučíka, Historický 

místopis města Lomnice nad Popelkou, vydaná roku r. 1928, která se zabývá 

genealogií rodů, parcel a popisnými čísly, majetkovými převody doplněnými 

původní obrazovou dokumentací.   

Práce si však klade za cíl taktéž hledisko výchovně vzdělávací. Proto je v kap. 

5 vložen kulturně historický dotazník (místopisné otázky k prověření znalostí o 

městě a jeho okolí u žáků ZŠ a SŠ), který se pokusil zmapovat vědomosti žáků na 

                                                        
2 Na vrchol Vyskeře byla prý poutní cesta vybudována již ve 14. století a je označována jako jedna 

z prvních v Čechách. Poutní cesta vede ve směru východním od novorománského kostela Nanebevzetí P. 
Marie na vrch Hůra a obtáčí homolovitý kopec se zastaveními křížové cesty. Vyskeř je označována jako jedno 
z energeticky nejvydatnějších míst celé střední Evropy. Tuto mimořádnou energii lze snad přisoudit 
olivinickému čediči, který potvrzuje jeho výsadní zastoupení (Kroča, J., Holečková M.: Tajemná místa 
Jizerských hor a Českého ráje, s. 82).  
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základní a střední škole, zjistit a vyhodnotit míru vědomostí o městě, ve kterém 

žáci a studenti žijí. Otázky byly koncipované k jednotlivým úsekům historie města i 

v obecné i specifické rovině. Smyslem předloženého výzkumu nebylo pouze klást 

respondentům otázky, ale také podat širší výklad k jednotlivostem ve spojení 

s historickými událostmi města i okolí. Výzkum byl vyhodnocen a byla stanovena 

kritéria při řešení možné nápravy.  

Další možnou variantou popularizace i ochrany památek ve městě a okolí pro 

obyvatele města i jeho návštěvníky je instalace informačních tabulí,  např. 

s historickými fotografiemi a stručným populárně naučným výkladem k dané 

lokalitě (přiložen návrh).  

Domnívám se, že vítaným pomocníkem by mohly pro školy všech stupňů být 

tzv. pracovní sešity spojené s procházkami po městě, které by vedly žáky k aktivní 

spolupráci při  objevování historie a umění přímo v terénu města (přiložen návrh). 

Na každém z nás záleží, jak budeme chtít a v jakém směru objevovat možnosti a 

příležitosti památkám pomáhat, jak je chránit i o ně pečovat.   
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2222 PrologPrologPrologProlog    

Paměť krajiny. 

Oživení míst paměti. 

Krajina je pamětí národa. Paměť krajiny v sobě nese stopy kulturního a 

společenského vývoje, otisky myšlení člověka, jeho filosofii, umění, technickou 

vyspělost, kulturní vývoj i krásno, které do ní člověk vložil. Paměť krajiny je 

specifická svými místy, její stopy a tvář jsou odlišné na vztahu k člověku, někdy 

také na přírodních podmínkách, politických událostech, rozvoji průmyslu i 

osobnostech, které v ní žijí a žili. Krajina je nezaměnitelná, připomíná nám ve 

svých symbolech kulturně-společenské souvislosti doby přítomné i minulosti. Pro 

pochopení krajiny nám může posloužit i život a dílo osobností, které námi 

vnímanou krajinu se svým životem pevně spojili, krajina umí dodávat sílu i 

inspiraci. 

Krajina byla postupně kultivována a přetvářena, výrazné stopy v ní zanechala 

sídelní centra, někde umocněná záměrně komponovanou estetickou skladbou, 

jinde bohužel s prvky devastujícími. Oslovují nás vodní toky i uměle vytvořené 

kanály a strouhy, hráze rybníků a přehrad, panorama vesnic, měst a městeček, 

siluety hradů, ale i vesnické samoty s osamělými stromy. Na našem území se 

dochovala široká škála výrazných typů regionální architektury, mnoho původních 

staveb však zaniklo postupnými přestavbami. 

 Krajina českých zemí je bohatá na množství drobných sochařských děl i 

architektury. Tyto dochované památky mají většinou sakrální původ, jiné měly 

úlohu orientační, např. mezníky a hraniční kameny. Největší bohatství pochází z 

doby barokní, kdy vznik sakrálních objektů i skulptur byl podnícen vlnou 

rekatolizace společnosti. Český barok přetrvával na venkově až do 2. poloviny 19. 

století, na území Pojizeří a Podkrkonoší dostával zvláštní, osobitý, naivně půvabný 

přídech v  tvorbě venkovských sochařů a kameníků.  
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Všechna díla nejsou již dnes bohužel zachována. Některá byla zničena vlivem 

desekularizace společnosti od počátku 20. století, později podnícená ještě 

ideologickou záští a celkovou ignorací společnosti. 

Přesto je více než nutné poničené svědectví paměti krajiny zachovat a ve 

velké míře podle svého svědomí ochraňovat. 

 

Kopce jsou tu nižší než samostatné pásmo nejvyššího českého pohoří 

Krkonoš, zimy mírnější, léto poněkud teplejší. Řeka Jizera3 protéká mezi olšemi a 

často mezi skalnatými vysokými srázy a nese svoje chladné vlny po celý rok. Kraj je 

celkově zalidněnější, osady s městy a městečky byly zakládány v širších lučních 

enklávách a na strmějších kopcích řek, říček a potoků. Řeky a říčky přinášely 

obživu, kolem toků vyrostly zvláště ve 2. polovině 19. století textilní a dřevařské 

závody. Vodní živel pustošil okolí také svými záplavami, někdy bral i životy 

obyvatel.  

Přesto tu můžeme nalézt zapomenutá místa. Úzké zpevněné cesty nedaleko 

města i okolních obcí se klikatí z kopců na kopec, od osady k osadě nebo 

městečku. Jsou vhodné snad jenom pro pěší a cyklisty, autem tu projedeme jen 

obtížně.  Místní komunikace a cesty nás často obohatí a odvděčí dalekými výhledy 

na panorama západních Krkonoš, od Kozákova k Jičínské pahorkatině, s pohledy 

směrem „do kraje“, k Jičínu a Mladé Boleslavi. Silnice, návsi i polní cesty 

doprovázejí drobné kapličky, kamenné kříže i osamělé sochy světců na 

pískovcových pilířích.  

                                                        
3 Jizera (etymolog. vývoj),(1) řeka (170 km) pramenící na jv. úbočí Smrku v Jizerských horách, 

pravý přítok Labe, do něhož se vlévá naproti Toušeni. (2) druhá nejvyšší hora na české straně 
Jizerských hor (1122 m), jv. od Hejnic. - Primární je jméno řeky, ačkoliv je doloženo teprve r. 1297 
(flumen Gizera), je zcela bezpečně již předslovanské (Slované je germánským prostředím přijali od 
Keltů). Má původ v ide. kořeni + eis/--ois/ +is – „bystře proudit, prudce se pohybovat“. Šlo tedy o řeku 
bystrou (Zeměpisná jména Československa, s. 138). 



13 

3333 Region LomnickaRegion LomnickaRegion LomnickaRegion Lomnicka    

3.1 Územní vymezení 

Oblast Podkrkonoší (často také nazývané Krkonošské podhůří)4 představuje 

rozsáhlý geomorfologický celek severních Čech, který je vymezen od západní 

strany Jizerskými horami a uzavřený na východě Broumovskou pahorkatinou. 

Představuje níže položené území jižně od Krkonoš, východním směrem od 

Ještědsko-kozákovského hřbetu s jižním úpatím Jičínské pahorkatiny. Místopisně 

lze Podkrkonošskou pahorkatinu vymezit zhruba v povodí řeky Jizery, Labe, Úpy a 

Cidliny. Jejím nejvýchodnějším bodem je vrch Baba v Mladobucké vrchovině se 

svými 673, 2 m n. m. Komárovský hřbet je menším územím v severovýchodní části 

Kozákovského hřbetu a se svými vrchy Kozákovem (744,1 m n. m.)5, Hamštejnem 

(610,1 m n. m.), Kamenem (439,8 m n. m.), Suchými skalami (521,9 m n. m.) a 

Tatobitským vrchem jsou významnými geologickými a mineralogickými lokalitami, 

které představují i atraktivní turistická území.  

Lomnice nad Popelkou6 se svým okolím leží v západní části Podkrkonoší. 

Město se zhruba 6 300 obyvateli náleží v současnosti do semilského okresu 

Libereckého kraje. Od bývalého okresního města Semily je Lomnice nad Popelkou 

položena jižním směrem ve vzdálenosti asi 15 km. Menší město s příjemným 

                                                        
4 Krkonošské podhůří (Podkrkonoší) je představováno rozsáhlým geomorfologickým celkem 

v severovýchodních Čechách, je vymezeno Jizerskými horami od západní strany, Broumovská 
vrchovina jej ohraničuje od východu. Jmenované území je situované jižním směrem od nejvyšších 
českých hor Krkonoš a východně od Ještědsko-kozákovského hřbetu, jižním úpatím se stýká 
s Jičínskou pahorkatinou, která přechází svými nižšími kopci do oblasti Polabí (Hory a nížiny, 
zeměpisný lexikon, s. 251). 

5 Kozákov (744 m n. m., nejvýchodnější bod Komárovského hřbetu), geologicky i 
mineralogicky významná lokalita, v největší jeskyni Babí peci osídlení v mladší době kamenné (výroba 
nástrojů z místních polodrahokamů), na JZ svahu rozsáhlý melafyrový kamenolom (Tamtéž, s. 241). 

6 Lomnice nad Popelkou, na vznik jména města se setkáváme s několika teoriemi. Podle 
výkladu Antonína Profouse … se jmenoval asi potok Popelka dříve Lomnice. Podle toho kromě Dolní a 
Horní Lomnice u Jílového všechny Lomnice leží nad potoky, které se jmenovaly též Lomnice anebo 
alespoň velmi podobně. Jméno Lomnice samo vzniklo substantivující příponou – ice z adjektiva lomná, 
tj. voda, říčka (= hlučná, lomozná nebo vytékající z lomů nebo tekoucí mezi lomy nebo mající tok 
lomený, tj. se zatáčkami). Současný název města procházel poměrně složitým vývojem, dnešní podoba 
označení města pochází z konce 19. století. V Soudní knize města Jičína se poč. 15. století město 
označuje jako Lompnitz, v 16. a v 17. století je město označováno jako Lomnice nad Popelkou hory 
Tábor, někdy také Lomnice hory Tábor nad Popelkou. V 18. století se setkáváme pouze s označení 
Lomnice nad Popelkou, tj. (vypuštění přívlastku hory Tábor (Profous, A.: Místní jména v Čechách, jejich 
vznik, původní význam a změny, díl II, s. 662 - 663).     
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okolím láká k vycházkám a putováním za historií i současností kulturně 

společenského dění. Je rozloženo v široké nížině řeky Popelky pramenící na 

severním úpatí vrchu Babylon, protékající městem, ve směru východním jej 

opouští a pokračuje směrem k obci Nová Ves nad Popelkou, v Ústí u Staré Paky se 

pak stává pravostranným přítokem říčky Olešky. 

Od severozápadní strany je město ohraničené Ještědsko-kozákovským 

hřbetem, který vymezuje hranici polabských pahorkatin se sopečnou vyvřelinou, 

horou Kozákov. Severovýchodní lomnickou kotlinu uzavírá vyvýšenina Císařova 

hůra (s výškou 542,5 m n. m.) směrem k Nové Vsi nad Popelkou, území je od 

západních poryvů chráněno vyvýšeninami Ředice (648,5 m n. m.) a Černé     

(600,8 m n. m.). 

 

3.1.1 Geologické podmínky Podkrkonoší 

Rozsáhlými svahovými blokovými pískovcovými sutěmi protékají řeky a menší 

říčky. Výskyt hornin využívaných v materiální kultuře českého, moravského a 

slezského venkova dokládá přehledná zákresová mapa převažujících podložních 

hornin.7 Ojedinělé horniny jsou často pohlceny horninami vyskytujícími se 

v souvislé ploše. V tomto přehledném materiálu jsou barevně zakresleny horniny 

využívané v kulturní a stavební sféře jednotlivých zájmových oblastí (oblast 

Liberecka je charakteristická s výskytem růžové žuly, Jablonecko s výskytem 

opuky, Hořicko v Podkrkonoší s lokalitami křídových pískovců atd.). 

Sledované území je nejvíce doloženo křídovými pískovci z okolí Hořicka, 

Velichovek, Turnovska a Jičínska. Zásoby kvalitního pískovce u Hořic 

v Podkrkonoší, města položeného jižně pod hřbetem Chlum, specifikovaly vznik 

rozvoje dobrého kamenického řemesla již ve středověku. Snahy vyvrcholily         

v r. 1884, kdy je v Hořicích zakládána sochařsko-kamenická škola (v témže roce je 

založena také šperkařská škola v nedalekém Turnově a keramická škola v  Bechyni 

                                                        
7 Hanzl, L.: Kámen v rukodělné výrobě českého venkova,  s. 42 - 43. 
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v  jižních Čechách).8 Odborné školy zakládané koncem 19. století byly výrazem 

prozíravé politiky Rakousko-Uherska, které měly obohatit nejenom kulturní život, 

ale i zdokonalit úroveň tehdejší řemeslné produkce.9  

Ložiska břidlice jsou naopak doložena v oblasti Železnobrodska, Náchodska a 

Orlických hor. Přeměněné mramory jsou známé z  Vrchlabska a Železných hor. 

Čedič se těžil v severovýchodních Čechách (v okolí Českého ráje, Semilska a 

Českolipska).  

Oblast Podkrkonoší byla výrazně bohatá na pískovce a příbuzné horniny, 

menší lokální výskyt byl hojně doložen čedičem (Košťálov u Semil, Slapy u Semil). 

Území Krkonoš je zastoupeno především žulou a příbuznými hlubinnými 

vyvřelinami, rulou, magmatity, svory a příbuznými metamorfovanými horninami.  

Geologické podmínky téměř s určitostí rozhodovaly o používání stavebních 

prvků, později i esteticky ztvárněných objektů v kameni. Tyto výsledky vedly i 

k oblasti těžby a zpracování kamene. Dřevo, které bývalo převážně používáno 

                                                        
8 Hořická škola: První specializovaná škola pro výuku kameníků byla otevřena v r. 1874 v Laasu 

v Tyrolsku. Zde bylo středisko těžby a zpracování vysoce kvalitních bílých mramorů. Po státní odborné 
škole v Hořicích byly ve Slezsku zřízeny dvě odborné školy. V r. 1885 byla v Supíkovicích (Saubsdorf) 
otevřena Zemská odborná škola pro mramorový průmysl a následujícího roku v Žulové (Frýdberk) 
začala výuka na Zemské odborné škole pro žulový průmysl. Obě instituce měly tříleté studijní obory 
s vyučovacím jazykem německým. Tyto školy zanikly v r. 1945. 

C. k. odborná škola sochařsko-kamenická v Hořicích byla založena 9. 11. 1883 jmenováním 
Viléma Dokoupila ředitelem školy, ale výuka byla zahájen až 3. 3. 1884. První roky existence školy byly 
krušné pro žáky i nepočetný sbor. Výuka probíhala ve vypůjčených místnostech, později i ve třech 
různých budovách propůjčeným městskou školní radou. V r. 1886 byl doplněn stav žáků na čtyři třídy. 
Na výstavbu jednopatrové školní budovy došlo až poté, co škola prokázala svou životaschopnost. 
Město dostalo od c. k. ministerstva lhůtu do 10. června 1887 pro rozhodnutí o výstavbě budovy. 14. září 
1891 byla budova dostavěna a 4. října slavnostně posvěcena. Stavební práce řídil c. k. inženýr Karel 
Podhajský se zednickými mistry Josefem Poličanským a Karlem Šťastným (Jilemnický, A.: Kámen jako 
událost).  

9 Žádost rady města z r. 1883 o povolení školy sochařsko- kamenické…“ Ležíť město Hořice 
zrovna ve středu kopcovitého pásma, kteréž obepínajíc město v oblouku 2 míle dlouhém, sestává 
naskrze z výborného kamene pískovce. Znalci zkušení vydali o kamenu tom posudek, že je tvrdý, čistý, 
od zrna hrubšího až do nejnižšího, že dá se výtečně zpracovati a že lze ho upotřebiti ke všechněm 
pracím od hrubších až po nejjemnějších sochařských, ježto i únosnost jeho je velmi značnou a kámen 
ten na vzduchu výborně vzdoruje. Kamene toho rozváží se široko daleko po všech vlastech a není 
v Čechách budovy vystavěné, ku které by lomy hořické nebyly přispěly kamennou hmotou svou. Tak 
mezi jinými jmenujeme: chrám sv. Víta, české Národní divadlo, most Palackého a Rudolfinum v Praze, 
které z větší části z hořického kamene jsou vyvedeny. Nejnověji pak chrám sv. Barbory na Horách 
Kutných. V Hořicích a v nejbližším okolí pracuje v lomech: 56 mistrů, 241 kameníků, 157 lamačů a 157 
rumovačů. Sochařů je v Hořicích 6, ve Vojicích 3. Z Vojic odebírá 27 sochařů z okolí kámen. Materiálu 
zde na celá tisíciletí a pilných snaživých hlav více než dosti. Je zde však obyčejem, že chlapci po vyjití 
škol obecné jdou do lomů vydělávat peníze a zabývají se jen otesáváním dlaždic. Snaha vzdělávati se 
v pracích dokonalejších tím již v zárodku svém utlumována. Škola taková by zde pravé divy dělala! V 
celých Čechách, ba snad i v celé Cisleitanii ani jediné odborné školy kamenické nebo sochařské není.“ 
(Tamtéž, s. 74 - 75).  
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jako stavební materiál při výstavbě obydlí bylo postupně nahrazováno trvanlivým, 

nespalným materiálem. Kámen se záhy stále ve větší míře prosazoval především 

při výstavbě topenišť a komínů u obytných stavení, jako např. při stavbě tzv. 

černých kuchyní situovaných v zadní části venkovských i městských domů. 

Dodnes můžeme nacházet u roubených chalup mohutná vyzdívková tělesa 

vystavěná u venkovních nosných zdí staveb, která ochraňovala objekty 

s otevřenými topeništi a bránila vzniku do té doby častých požárů na venkově i ve 

městech.  

Kámen však ochraňoval objekty také před zátopovými vlnami v povodí řek a 

potoků, dřevěné nosné konstrukce byly podezdívány pilíři z kamenů sesazených 

nebo skládaných na suchou nebo vápennou maltu. Z  kamene byly záhy stavěny 

méně větratelné komory i chlévy pro dobytek.  

Při nedostatku kvalitního kamene byl stavební dřevěný materiál postupně 

nahrazován cihlami (sušená nebo pálená cihla).  

V oblastech s bohatým výskytem žuly a jejich příbuzných hornin, které jsou 

sice trvanlivější než pískovec, se tento druh kamene používal především na 

zpevnění cest a komunikací, přemostění toků a své uplatnění našel i při výstavbě 

obytných domů. Často však nám v této krajině chybějí bohatě kamenicky 

opracovaná boží muka, kříže, téměř se nevyskytují figurální skulptury. Žulové 

dříky podstavců s  jednoduchým reliéfem nebo pouze s nápisem rytého textu a 

vročením dochované v těchto oblastech vzácných na pískovcový materiál, bývají 

často doplněny pouze litinovými krucifixy uchycenými do hlavic završujících pilíře. 

Obtížně opracovatelná žula nedala v těchto místech bohužel vzniknout figurálním 

skulpturám, bohatým krucifixům a drobným lidovým sochařským dílům jako je 

tomu ve sledované oblasti Lomnicka, Českého ráje a Podkrkonoší.  

3.2 Dějiny Lomnice nad Popelkou a jejího okolí 

Pro oblast Pojizeří a nedalekého Polabí je významnou dobou počátek 

slovanského osídlení. Slované se objevili v Čechách někdy kolem r. 400 - 550, do 

oblastí dříve osídlených, či jistou měrou kultivovaných. Počátky slovanského 
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osídlení nedaleko Lomnice jsou doloženy v Prachovských skalách, asi 15 km 

jihozápadně.10 

K trvalému osídlení Lomnicka došlo pravděpodobně ve 13. století slovanskými 

kolonisty.11 První dochovaná zpráva o Lomnici pochází z r. 1232 a je obsažena   

v 82. kapitole Kroniky tak řečeného Dalimila napsané pravděpodobně v  letech 

1308 - 1314 neznámým autorem českého původu.12 

Lomnice nad Popelkou byla založena na severním úpatí hory Tábor (dříve 

nazývaný Chlum - 678 m n. m.), s později vystavěným poutním kostelem 

Proměnění Páně, rozhlednou a turistickou chatou.  

Se zakládáním měst v první polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II. a 

se vznikem osad začaly vznikat nové spojovací cesty, které směřovaly k městům a 

vzájemně je propojovaly. Bývalé zemské stezky, i dnes s patrnými skromnými 

pozůstatky, bývaly nejstaršími a důležitými spojnicemi mezi shluky lidských 

osídlení již ve středověku. Krajem procházela známá stezka, později označovaná 

cesta vratislavská, spojující Prahu s Vratislaví. Od Jičína procházela Úlibicemi 

k Lužanskému dvoru, kde se rozvětvila směrem k Nové Pace s  poutním 

paulánským klášterem  severovýchodním směrem, na severozápad vedla stezka 

                                                        
10 Prachovské skály představují jedno z nejstarších sídelních center slovanské kultury 

v Čechách. Starý hrádek v Prachovských skalách, akropole hradiště s úzkou přístupovou šíjí, opevněný 
pouze strmými přírodními skalními útvary. Archeologické vykopávky zde probíhají již od r. 1826, byla 
prozkoumána stovka kostrových hrobů, některé náhrobky byly opatřeny rytinou kříže pocházející 
z 8./9. až 15. století. Hroby obklopovaly snad dřívější církevní stavbu, tomuto místu se od nepaměti říká 
U kostelíka. Okolí bylo hustě zastavěno, ale mnoho cenných materiálů bylo zničeno erozemi a 
odneseno do Javorového dolu (v jižním směru od akropole (Waldhauser, J.: Český ráj očima 
archeologie, turistická mapa s vysvětlivkami, měř.  1 : 25 000, Geodezie On Line, 2006). 

11 Slované, původně žili v prostoru vymezeném zhruba řekami Vislou a Dněprem, snad i 
Poodřím, jejich prvotní expanzi je možné doložit již ve 2. století n. l. 

12 Dalimilova kronika, Kronika tak řečeného Dalimila, v 82 kap. uvádí: O pohanských 
Kartasech/  

Rok dvanáct set třicet dva se píše./ Přes hranice české země tiše/ víc než pět set Kartasů 
k nám kvačí./ Zpytáci, tatarští vyzvědači/ byli to. Chodili po hloučcích/ ve vysokých, divných 
kloboučcích,/ měli mošny, krátké caparty,/ nohavice však až na nárty/ a každý hůl dlouhou svíral 
v dlani/ a každý se od pasu až klaní,/ aby z potoka pít vodu moh,/ chleba prosí slovy kartas bóh./ Jak je 
vidět, jejich přezdívka/ trefná je a jen tak nevzniká./ A též vím, že Kartasem si pak/ ozdobili lomničtí 
svůj znak…V Lomnici byl přistižen v době panování Václava I. tatarský zběh, lomničtí jej odvedli do 
Prahy.  

Když se událosť tato ok. r. 1240 sběhla, zalíbilo se pánům Lomnickým znamení kartasa a vzali 
je do štítu svého, jak se nachází na nejedné jich pečeti. Jakožto dědici pánů z Rožďalovic (srv. Košíkové 
z Lomnice) přibrali k tomuto znamení jako klénot palečné kolo. Městečko Lomnice převzalo štít svůj 
po pánech, ale z nerozumu udělali z něho středověkého oděnce, změnivše čepici na helmu a hůl na 
kopí (Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého, V. díl, s. 224).  
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k Dřevěnicím, Železnici a Lomnici. Zemské cesty křižovaly tzv. příčnice, cesty 

starého původu a jejich šíře se dnes mnohdy nezachovala. Jsou často zarostlé, 

zúženy, některé byly chráněny tvrzemi a hrady. Při nich byly po určitých úsecích 

stavěny zájezdní hospody a kovárny. Příčnice a místní cesty spojovaly okolní 

města a městečka, v našem kraji Jičín s Lomnicí nad Popelkou, Vrchlabím, 

Jilemnicí a Hořice s Novou Pakou. Podle Radana Květa existovala síť dálkových 

stezek v českých zemích, prehistorické dálkové stezky vznikaly nejpozději 

v mladší době kamenné. Badatel R. Květ společně se S. Řehákem sestavili a 

odvodili první mapku prehistorických stezek z území celé České republiky a 

vycházeli z pojmenování historických stezek a doplnili taktéž názvy pro četné 

případy bezejmenných tras. Podle dnešní situace sledované území Lomnicka 

leželo východně od dálkové stezky Nisko-jizerské, v blízkém okolí tato stezka 

spojovala současné město Mladou Boleslav a Liberec, z Turnova směrem 

k Lomnici ve směru jihovýchodním existoval tzv. spoj pokračující dále k Nové 

Pace a Hradci Králové.13 

Při procházení těmito místy nás často překvapí nesjízdná údolí s bažinatým 

terénem, někde naopak cesty vedou po temenech hřbetů a krajinných 

vrstevnicích, které snad umožňovaly bezpečnější přehled při dopravování povozů 

a cestování spojené s možností obrany. Převážení nákladů, nutné cestování a 

obchodní záležitosti bylo snazší absolvovat od jara do podzimu, v době příznivých 

klimatických podmínek spojených s  cykly ročních období během roku. 

V podzimních a zimních měsících v těchto místech přetrvávají nízké mlhy, deště a 

sněhová pokrývka zde zůstává až do pozdního jara. Proto byla pro člověka 

nezbytná orientace v terénu, na které byl často závislý i jeho další osud. 

Částečnou záchranu v krajině představovaly menší vodní toky, ale i orientační 

body v krajině jako byly osamělé mohutné solitérní stromy anebo vysázené aleje, 

kamenné objekty, mohyly, zříceniny hradů a cyrilometodějské kříže (tzv. baby) i 

pamětní kameny. V pozdější době přibyly k orientačním místům i stavby 

dotvářející krajinu, a to především drobné sakrální stavby, kříže a sochy svatých.  

                                                        
13 Květ, R.: Duše krajiny, s. 24 - 25. 
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K největšímu rozvoji stezek, příčnic a komunikací došlo v průběhu 14. a          

15. století, řada měst a osad byla zakládána ve vyšších terénních partiích, 

vzdálených od toků řek a říček. K zakládání nových osad přispěla i těžba 

nerostného bohatství, spojená s těžbou rud a objevením nalezišť s drahými 

kameny (sopečná vyvřelina hory Kozákova a jeho přilehlé okolí).  

Staré stezky jsou většinou zapomenuty, v extravilánu obcí a osad je 

připomínají pouze osamělé křížky uprostřed širých polí, v dnešní době 

nepřemýšlíme o jejich umístění ve městech a při silnicích, po kterých projíždíme 

rychlými dopravními prostředky. Dalšími orientačními body byly okolní kopce, 

často posvátné, později s drobnými dřevěnými stavbami, které byly později 

většinou zahrazeny kamennými stavbami, anebo ještě doplněny sakrálními 

artefakty. Okolní svět a prostředí bylo v době předkřesťanské vnímáno člověkem 

jako okolí posvátné, které mu poskytovalo potravu a úkryt.  

3.3 Kulturní krajina 

Rozdíl mezi krajinou předkřesťanských dob a tou pozdější křesťanskou 

krajinou je zcela zásadní. Zprvu byla posvátná celá krajina, tedy to, co bylo 

samotným dílem přírody. Za křesťanství se stalo posvátným jen to, co vzniklo 

lidskou rukou, co bylo dílem člověka. Z kopce se posvátnost přenesla na kapli 

postavenou na vrcholu. Vymýcené lesy a háje, obdělaná pole, upravené cesty a 

křesťanské symboly na nich. Tak vypadala kulturní krajina, jak ji upravil člověk 

během našeho tisíciletí - do doby osvícenství v 18. století. Právě pro ty křesťanské 

znaky, které jen potvrzují dávnou posvátnost krajiny, se označuje kulturní krajina 

také jako sakrální krajina.14 

S příchodem křesťanství na naše území v r. 863 člověk postupně opouští 

duchovní okolí krajiny, ve které žije, své vyznání a posvátnost okolí vkládá do 

objektů, které sám nebo jeho předci vytvořili. Důležitější význam má pro člověka 

vystavěná kaple, kostel, poutní místo vytvořené svým vlastním přičiněním nebo 

                                                        
14 Květ, R.: Duše krajiny, s. 24 - 25. 
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s pomocí jeho rodiny, přátel, předků, než samotné (i když někdy magické) místo 

nebo prostředí, na kterém se stavba nebo objekt nachází.   

Pokud vnímáme kulturní krajinu jako přetvořenou a často velmi změněnou 

člověkem, souvisí úzce s vybudováním cest, vymýcených lesů, postupně 

obdělávanými poli. V etapě středověku dochází k velikým změnám v kulturní i 

ekonomické sféře. Nastupují rozhodující momenty, které jsou základem chápání 

pojetí kultury obyvatel spojené s možností získávání vědomostí na půdě nově 

založené univerzity. Osídlení obyvatel je spojeno se vznikem měst. V tomto 

období se začíná postupně měnit i tvářnost krajiny, enormní zájem je po poptávce 

dřeva jako výtečném stavebním materiálu, dále je používáno především na tavbu 

železa a sklářského písku.  

Čechy sice byly postiženy v první polovině 17. století třicetiletou válkou, ale 

vládnoucí vrstva podporuje vlnu rekatolizace a snaží se ovlivnit vědomí celé 

společnosti. Představitelé státní moci používají k těmto myšlenkám právě umění. 

Člověk má být ohromen, oslovován myšlenou k Bohu, věčnosti, střídmému životu 

i trestu, který po smrti zákonitě následuje. Tento obrodný proces je plně 

podporován katolickou církví, vrchností i státní mocí. Ve velké míře jsou 

obnovovány a stavěny církevní stavby, dochází k přestavbám gotických kostelíků, 

křižovatky cest a vesnické návsi jsou zdobeny sochami světců a krucifixů, 

pilířovými zvoničkami a kaplemi.  

Výrazná přeměna formální podoby životního prostředí vytváří českou barokní 

krajinu, která se natrvalo udržela spolu se základním rozměrem, který ji dal 

středověk svojí stabilizací vesnice a jejího katastru. Zůstává v našem povědomí 

jako zosobnění české kulturní krajiny.15  

Ve 2. polovině 20. století celkově upadá sakralizace krajiny, i když její 

obrovskou proměnu můžeme sledovat již po celé 20. století, zvláště razantně po 

r. 1950.  

Po r. 1950 se téměř vytratila přirozená tvář krajiny, sakrální artefakty zcela 

ztratily svůj význam a orientační funkci. Do krajiny byly násilně vestavěny velké 

                                                        
15 Krajina v České republice, s. 55. 
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kolosy zemědělských družstev, polní cesty byly rozorány, drobná políčka 

soukromých rolníků byla scelena do obrovských lánů, dosud dochované lesní a 

polní cesty přestaly být využívány. V době využívání těžké mechanizace a 

usnadnění zemědělských prací se dřívější cesty staly nepřístupnými a obtížně 

sjízdnými, zarostly křovinami a náletovou vegetací. V krajině pak bohužel často 

vídáme kamenné křížky a kapličky situované uprostřed lánů s obilím a jinými 

zemědělskými plodinami, které se stávají během roku zvídavým návštěvníkům 

téměř nepřístupné.  

Bohužel ani mapovaná oblast severovýchodního Podkrkonoší není výjimkou 

v porovnání s jinými regiony a je výše uvedenými negativy také poznamenána. 

Většinou přijímáme tuto skutečnost jako neměnný fakt, ale senzitivní pozorovatel 

musí nad proměnou krajiny při svých procházkách v krajině přemýšlet. Zjišťuje, že 

v této jiné rovině se poměrně těžko orientuje a nachází jen kusé logické 

zákonitosti. 

Při pohledu na podrobný geomorfologický reliéf oblasti okolí Lomnicka je 

zajímavá skutečnost vztahující se k mystickým vrchům a kopcům v krajině, které 

dříve měly svoji nezastupitelnou roli a představovaly i důležité orientační body pro 

pocestné a formany s povozy. Kultovní místa byla opředena svými tajemnými 

příběhy. V ose sever-jih najdeme poutní místo Bozkov u Semil (přesněji vrch 

Skalku s  610,5 m n. m.), městečko Lomnici nad Popelkou s nedalekým vrchem 

Tábor s  677,9 m n. m., vrch Železný u starobylé osady Železnice s 369,8 m n. m. a 

vrch Zebín u Jičína s 399,4 m n. m., místa od sebe vzdálená asi 15 km. V ose západ- 

východ hrad Trosky s výškou 488,8 m n. m., vrch Tábor, městečko Novou Paku 

s barokním klášterem paulánů.  

Cesty s  povozy se zajisté různě klikatily, musely překonávat bažiny, rokle i 

močály a opětovně stoupat na kopce s výhledy. Zdejší kraj je poněkud jiný, členitý, 

k rovinatému Polabí je ještě mnoho kilometrů.  

Dnešní turistické cesty však plně nekopírují cesty (příčnice), které byly logicky 

vytvořeny ve své přirozenosti a plně podřízeny místům vzniku a prověřeny 

staletími. Někde dřívější pěšiny zcela mizí, byly nahrazeny novými komunikacemi 
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(zvláště po r. 1950, další vlna výstavby komunikací proběhla kolem r. 1970, kdy 

původní komunikace a průjezdní cesty se staly pouze cestami obslužnými a 

v současné době umožňují příjezdy k obytným objektům, často vystavěným 

v nedávné době).  

Mezi místa s tradičním poutními místy patří bezesporu hora Tábor u Lomnice 

nad Popelkou, novopacký klášter paulánů a Bozkov u Semil. Místa byla ještě 

v první polovině minulého století věřícími vzájemně navštěvována, např. v  r. 1941 

se počet poutníků na hoře Tábor odhadoval asi na 60 tis (!) ročně.16  

Město od r. 2003 vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

 

3.3.13.3.13.3.13.3.1 Město Lomnice nad Popelkou Město Lomnice nad Popelkou Město Lomnice nad Popelkou Město Lomnice nad Popelkou ---- hlavní vývojové etapy hlavní vývojové etapy hlavní vývojové etapy hlavní vývojové etapy    

Dnešní město je rozloženo severním směrem na úpatí hory Tábor. Původní 

osídlení bylo situováno od nynějšího centra města poněkud severněji, a to 

v prostoru tzv. Staré Lomnice. Na mapě stabilního katastru je území Staré 

Lomnice charakterizováno pouze roztroušenými staveními spalného typu 

situovanými po jihozápadní straně v mělké potoční nivě. Stabilní katastr uvádí 

místní pojmenování U Ohrady, Ohrada, na jižní straně se nacházel rybník Mlejnský. 

Na protější straně potoka na straně severovýchodní se domy téměř 

nevyskytovaly, protože většinou byly pobořeny za třicetileté války. 

K osídlení Lomnicka došlo na přelomu 12. a 13. století. Současné město 

Lomnice nad Popelkou se svými 478 m n. m. zůstávalo v době počátku středověku 

                                                        
16 Poutní cesty na Tábor, z Benešova u Semil poutníci vycházeli okolo 4 hodiny ranní. V místní 

části obce, Podolí, přebrodili řeku Jizeru, která už nebývala koncem května a v počátku června příliš 
studená, při nepříznivém a chladném jarním počasí byl využíván dřevěný krytý most pod obcí Bystrá 
nad Jizerou vystavěný místním mlynářem Fr. Janouškem v r. 1922, mj. evidovaná kulturní památka v 
Ústředním seznamu kulturních památek. Cesta od Jizery pokračovala na vrch Bystrá (Na Křibu) a Pod 
Kamínky se stočila ke Košťálovu. Nejkratší cesta vedla košťálovskými lomy k Želechům  okolo Nových 
Dvorů (dříve Xaverovice) do Lomnice nad Popelkou. Cesta z Lomnice po projití spodní strany náměstí 
se stáčela jižním směrem úvozovou cestou k hoře Tábor. Terén stoupal, objevovaly se vrcholky 
západních Krkonoš, město Lomnice zůstávalo v údolí mezi kopci. Polní cesta s kamenným křížem (viz 
popis v příloze), se stáčela mírně k jihozápadu a obcházela okraj smrkového lesa. Na rovinaté louce se 
vzrostlými lípami a dnes umístěnou lavičkou pokračovala strmě do kopce k pramenu vody zvanému 
Křížovka, která byla vystavěna poblíž 1. zastavení křížové cesty. Zde poutníci vždy odpočívali, studánka 
má zázračnou moc, otevřená nika s figurálním sousoším zobrazuje novozákonní výjev Ježíše 
uzdravující mrtvicí nemocného, umocňovala slavnou cestu. Po okraji lesa při cestě jsou rozmístěny 
kamenné kapličky zastavení křížové cesty ve směru ke kostelu Proměnění Páně (z vyprávění mé 
babičky Františky Nečáskové z r. 1984). 
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(tj. při vymezení periodizace léty 500 - 1 000) dlouho neosídleno. Osídlení 

probíhalo v nejteplejších místech Čech, na územích prvního slovanského osídlení 

v okolí řeky Vltavy a Ohře.  Postupně vlivem narůstajících existenčních potřeb 

tehdejší osadníci stále více pronikali do vyšších zalesněných oblastí řek. Počátkem 

rozvinutého středověku, někdy kolem r. 1 200 vstupuje osídlování do své vrcholné 

fáze, přesto však souvislé osídlování nepřekračuje výškovou hladinu 500 m n. m. 

Podkrkonoší a masiv Krkonoš zůstával pro kolonisty po dlouhou dobu 

neproniknutelnou hradbou pro vytvoření souvislého osídlení (např. město 

Vrchlabí při řece Labi bylo založeno až r. 1359, obec Černý Důl se svými 684 m n. 

m. v údolí potoka Čistá až v r. 1556).17 

Páni Lomničtí seděli potom na Rožďalovicích a Dymokurech, vešedše z držení 

svého rodného sídla, ač se druhdy pány z Lomnice psáti nepřestávali. Změna ta 

seběhla se na rozhraní 13. a 14. století. Zdá se, že náležel ke starému rodu Soběhrd 

z Lomnice, který žil r. 1323 a držel ves Bystrý u Libštátu a Olešnici po něm zvanou 

Soběhrdovou jinak Košťálovskou. Ale již r. 1304 připomíná se Albrecht z Lomnice, 

hofmistr královský, jenž snad náležel k rodu pánů z Valdšteina. Od prostředka 

téhož století za dradně let nacházíme pány z Valdšteina v nepřetržitém držení 

Lomnice. Hynek z Valdšteina, pán na Skále, bydlel r. 1353 na Lomnici s manželkou 

svou Annou z Vartenberka, když učinil nějaké dobrodiní klášteru Turnovskému u 

přítomnosti Jarka bratra svého.18  

Oblast Lomnicka se stala významnou českou emfyteutickou kolonizací,19 

která byla později spojována s  rodem rytířů z Košíkova, kteří vlastnili na místě 

současné budovy zámku tvrz.20 Městečko bylo pravděpodobně založeno na 

                                                        
17 Umělecké památky Čech, sv. 4, s. 275. Tamtéž, sv. 1, s. 188. 
18 Sedláček, A.: Hrady zámky a tvrze království Českého, sv. V, s. 224 
19 Emfyteuse (lat. emfyteusis, dědičný nájem), feudální forma dědičného nájmu pozemků, 

pronajímaných na delší dobu nebo navždy. Česky též purkrecht, zákupní právo, forma poddanského, 
ale i městského vlastnictví spojená s povinností platit dávky nebo pracovat, taktéž dědičný svobodný 
pacht, nájem. Na našem území je e. spojena především s obdobím kolonizace ve 13. století (Vykoupil, 
L.: Slovník českých dějin, s. 162 - 163.)  

20 Podle vyobrazení v Městském muzeu v Lomnici nad Popelkou je v expozici umístěna kresba 
Ant. Chmelíka: Lomnice v poč. XVI. století, studijní náčrt rekonstrukce náměstí asi z r. 1520, podle 
popsání Dr. Aug. Sedláčka a J. J. Fučíka. V severozápadní části náměstí je postaven původní hrádek 
Košíků se samostatnou věží k západní straně, sedlovými střechami, který je obehnán hradním 
příkopem s dřevěnou hradbou. Naproti hrádku je vystavěna radnice, mezi radnicí a hrádkem se 
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starším nevelkém sídelním celku, protože nevyhovovalo novým sídelním 

potřebám. Košíkové z Lomnice postavili na jižní hraně svážného návrší tvrz. 

Pravděpodobně při zakládání osady, později městečka, měla i v tomto případě 

důležitou roli osoba lokátora. Často se jednalo o majitele půdy, který přeměnil její 

původní podobu, lokátor zastupoval kolonisty při jednání s vlastníkem půdy, příští 

vrchností, vyměřil polnosti a mnohdy se stal současně i prvním rychtářem.21  

Na Lomnicku bylo ve středověku vystavěno několik hradů a tvrzí. Tato 

opevněná místa měla různou regionální a historickou úlohu.  V Lomnici to byla 

především funkce obranná a správní, obranné úloze byly naopak plně podřízeny 

nedaleké hrady Kumburk a Bradlec jihovýchodně od Lomnice, strážními hrady 

jsou již ve středověku uváděny hrady Kozlov a Košťál. Vyjma těchto větších 

objektů s rozdílnou funkcí se na Lomnicku nacházelo několik menších hrádků a 

tvrzí (Na Chlumu, v Nové Vsi nad Popelkou, ve Stružinci, Na Hrádkách západně od 

města). Postupem doby a centralizace měst se tato místa stávala téměř 

bezvýznamná, i když místopisně do dnešní doby jsou zachována v podrobných 

mapách a u místního označení obyvatel. 

 

Na vyobrazení starých map je Lomnice nazývána jako Lomnitz, tzv. Mapa 

Čech Jana Kryštova Müllera z r. 1720 vznikla na základě správních, vojenských a 

hospodářských požadavků státu rakouské monarchie. Patří mezi nejcennější 

kartografická díla z počátku 18. století a zachycuje schematicky terénní reliéf, 

vodstvo, sídla, komunikace, kostely, mlýny a další cenné informace. Lomnitz je 

vymalována se stavbou farního kostela, v okolí jsou uvedeny osady Alt Lomnitz, 

Rudolphowitz, Libstadt s kostelem, Tample, Biela, Neudorf, Krsmole, Plauschnitz, 

Sirzeniow, Zďiar, Chlum, Tabor s kostelem, Czerny, Wrchy a Skuhrow.  

(Stará Lomnice, Rudolfovice, později nazývané Želechy, Libštát, Tample, Bělá, 

Nová Ves, Krsmol, Loužnice, Syřenov, Ždár, Chlum, Tábor, Černá, Vrcha, Skuhrov). 
                                                                                                                                                              

nacházely pranýř s kašnou. Radnice navazuje ve směru podélném k ploše náměstí na masné krámy. 
V severní straně od náměstí je vybudován val Na hrázi s rybníkem, pod ním je vystavěn pivovar. 
Náměstí je obestavěno dřevěnými domky ve dvou uličních frontách, v severovýchodní straně na okraji 
náměstí se nacházel hřbitovní kostel v ohradní zdi a budova fary.  

21 Vykoupil, L. : Slovník českých dějin, s. 316. 
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Berní rula (Popis Čech z r. 1654), souhrnný index obcí, osad a samot k berní 

rule udává Lomnici jako statek.22 Hraběte Martinu (z Morzinu). Lomici, městečko. 

(sous) 499, n. os. 1, pust. 22 (49 sousedů, 1 nově osedlý, 22 pustých=50/22=72, 

Stará Lomnice 5/7+1+0/2´6/9=15). Suma: Měst(ečko) 1, vesnic 17 měst. Lomnice 

sousedů eff.17 - 406 str. rolí, hospodářů (337) - (2088) + 619 str. rolí, dvorů 

svobodných 2 - 120 str. rolí, kostely farní 2, kostely filiální 2.23 

 

I. vojenské mapování, tzv. josefské z r. 1764 – 1768 s následnou rektifikací    

v r. 1780 – 1783 udává místa okolo městečka Lomnitz: Ratschin, Alt Lomnitz, 

Xaverowitz, Neudorf, Czerny, Rwatzov, Skurov, Wranowsko (Račany, Stará 

Lomnice, Xaverovice - později Nové Dvory, Nová Ves, Černá, Rváčov, Skuhrov, 

Vranovsko). Podrobnost je věnována především komunikacím, řekám, potokům a 

různým typům budov. Mapy byly ručně kolorovány a jednotlivé složky lze 

poměrně snadno určit. Význam 1. vojenského mapování je dokladováno 

podrobným písemným operátem a zachycuje krajinu v době před nástupem 

průmyslové revoluce v českých zemích i obraz o kulturní barokní krajině. Dobře je 

čitelný rynek (náměstí), uprostřed se sochou Panny Marie, bývalá tvrz přestavěná 

na zámek s rybníkem, na jižní straně náměstí se nachází kostel sv. Mikuláše. 

Zastavěné domy jsou ve směru pod náměstím k jihovýchodní straně, další 

zástavba je situována především v dnešní ulici Hálkově ve směru ke Karlovskému 

náměstí. Patrná hustá zástavba je taktéž ve směru ke Staré Lomnici. 

 

Cenný doklad představuje mapa tzv. stabilního katastru, povinných 

císařských otisků, které zachycují mapování Čech v období let 1826 - 1843 

v Čechách, na Moravě pak v období let 1824 - 1836. Mapy jsou uvedeny v měřítku  

1 : 2 880. Od jiných map byly císařské otisky vyhotoveny pro každé katastrální 

                                                        
22 Velkostatek Lomnický o rozloze 1190 ha 14 a 59 m2 s pozemky v obcích Cidlině, Chlumu, Košově, 

Kotelsku, Lhotě, Lomnici, Staré Lomnici, Rudolfovicích, Rváčově, Stružinci, Tuhani a v obvodu bývalého 
panství hruboskalského ve Veselí a Žernově. Uváděny jsou dva revíry, doubravicko-lomnický a tuhaňský.  
Okolo Tábora v katastru Chlumu, Cidliny, Lomnice a Košova  je rozsáhlá obora knížete Rohana ve výměře 764 
jiter. Písemné zprávy o této oboře jsou doloženy a ž  k r. 1593.  

23 Doskočil, K.: Berní rula 2, s. 246 - 247.  
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území, pozemky jsou barevně rozlišené a označeny parcelními čísly, která 

odpovídají písemnému operátu. Každé katastrální území je většinou zobrazeno na 

několika listech, klady listů jsou označeny na deskách, které přísluší jednotlivým 

katastrálním územím.  Městečko Lomnice je označováno již jako Lomnitz an der 

Popelka, mezi části města patří Unter Lomnitz, Vorstadt Neustat, Vorstadt 

Ratschin, Unter Lomnitz a Vorstadt Karlshof.  

Stará Lomnice (Alt Lomnitz) je udávána samostatně, až od r. 1921 je vedena 

jako osada obce Lomnice nad Popelkou. V r. 1930 jsou osada a obec sloučeny, 

zachováno je však její katastrální území a neuvádí se jako místní část obce. 

 Na mapě stabilního katastru jsou dále označeny významné stavby, a to St. 

Johann der Täufer, St. Nicolaus, místní části U Wobor, Karlowsky Grunt, Za 

Račaný, Zameckeg (rybník), Za Karlowem. Sytě červenou barvou jsou zakresleny 

objekty kostel sv. Mikuláše s farou, hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele, budova 

radnice a zámek. Většina objektů okolo náměstí je zděných, pouze dva domy 

v jihovýchodním směru od radnice jsou dřevěné, další skupina podsíňových 

dřevěných domů stávala naproti kostelu v dolení části náměstí.  

Karlovské náměstí dokládá převážně dřevěnou zástavbu okolo náměstí, 

uprostřed se sochou sv. Prokopa, který byl zde postaven r. 1795, socha P. Marie 

Karlovské pochází až z 2. poloviny 19. století, autorem je pravděpodobně Josef 

Zeman z Tatobit. 

 

Košíkové dostávají Lomnici zpět v r. 1397, rytíř Jan Košík společně s  Hynkem 

Krušinou z Lichtenburka patřil k odpůrcům krále Václava IV., a proto Lomnici 

oblehlo r. 1417 královské vojsko a dobývalo především místní tvrz. Z té doby 

pochází také první zmínka o zdejším panském sídle. Za období husitských válek 

Hynek Krušina zastává místo na straně husitské šlechty. Z dalších majitelů se 

připomíná k r. 1437 Aleš ze Šanova, panství zdědila Šonka, jeho manželka.            

Od r. 1482 je Lomnice v držení Jana Černína, v roce 1524 prodal Jan Bílský 

z Kařišova Lomnici Vilémovi Štěpanickému z Valdštejna. Po Vilémově smrti          

v r. 1557 držel panství jeho syn Václav, který přestavěl starou tvrz na zámek. Za 
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podpory jeho ženy, Elišky z Martinic, vznikl v letech 1578 – 1583 tzv. Lomnický 

graduál (jedna z nejkrásnějších iluminovaných památek českého písemnictví) 

s přispěním místních měšťanů a cechů při kostele sv. Mikuláše z Bari. Po smrti 

Elišky získává lomnické panství její dcera Apolena a její sestra. V r. 1630 bylo 

panství přenecháno Albrechtovi z Valdštejna. Eliška Žerotínová po smrti 

Valdštejnově v r. 1634 získává panství zpět. Lomnické panství kupuje Jan hrabě 

z Morzinu od jejího synovce Jana Viktorína z Valdštejna v r. 1654, které zůstává 

v rodovém držení až do r. 1796, roku 1834 dědicové Ignáce Falgeho z Trutnova  

prodávají panství knížeti Karlu Rohanovi. V letech 1850 – 1855 patřila Lomnice pod 

okres (podkrajský) úřad Jičín, v r. 1855 zde vzniká okresní úřad, který byl po 13 

letech zrušen a město Lomnice přechází pod okresní hejtmanství v Semilech.24 

Hejtmanství Semilské měří 314,02 km2, z čehož obsahuje soudní okres 

Železnobroský 98 km2, Lomnický 127 km2 a Semilský 89.02 km2. Obsahuje tudíž 

skoro 156. díl či 0.6% veškeré půdy království Českého a jest mezi 89 

hejtmanstvími co do velikosti na 81. místě, tak že nejblíže větším jest hejt. 

Mostecké (316 km2) na 80. místě a nejblíže menším hejt. Liberecké (305 km2) na 

82. místě.25 

                                                        
24 Pamětní kniha lomnické fary uvádí tzv. Poslaupnost panuw a držiteluw Lomnického panství: 

Zdeněk z Lomnice 1350, 2. Trčka z Lomnice 1457, 3. Krušina z Kumburku 1434, 4. Jan Smiřický 1450, 5. Jindřich 
z Waldštejna 1452, 6. Waclav Štěpanický z Waldštejna 1532, zemřel 20. srpna 1579, 7. Eliška z Martinic wdova 
po Wacl. Štěpaneckym z Waldštejna, zemřela 14. unora 1605, 8. Apolena Šternberkowa z Waldštejna  
provdaná za Adama Šternberka, paní na Lomnici a Tuři Austi, Zaběhlinach 1605, zemřela 1628, 9. Victor 
z Waldštejna syn Adama z Waldšteina, nejvyššího purkrabí v Čechách, 1650 ten prodal Lomnici, 10. Janu 
Hraběti z Morzinu 1654, který za 9 měsíců zemřel, 11. Pawel Hrabě z Morzinu + 1689, 12. jeho syn Adolf Hrabě 
z Morzinu  1689 +1700, 13. Maxmilián Hrabě z Morzinu 1700 +1707, 14. Wáclav Hrabě z Morzinu bratr 
Maxmiliána hraběte z Morzinu roků 1707 +1735, 15. Karel Joseph hrabě z Morzinu syn Waclawa Hr. z Morzinu 
zemřel 1746, 16. Franz Xaver Hrabě z Morzinu, syn Karla Jos. Hraběte z Morzinu 1746 - 1796. Téhož roku 
Lomnici a statek Čistou prodal, 17.  Ignatz Falge kupec z Trutnova +21 Janu: 1805,  18. Ignatz Falge syn 
předešlého  1805 +9 zaří w Miletíně. 1825 Téhož roku 1. Janu: 1834  administroval Lomnici jeho syn, 19. Ignatz 
Falge nato Lo mnici a Čistau koupil, 20. Jarek kníže z Rohanu 1834 + 24 dubna 1836, 21. Berta kněžna z Rohanu 
dcera knižete Karla z Rohanu provdaná za bratra svého otce Karla z Rohanu Victora knížete z Rohanu 
+1822/741. 22. Kamil, kníže Rohan + 183/992, 23. Alain kníže Rohan (FÚ LnP: Memorabilien Buch der Lomnitzer 
Pfare, 1836, s. 86)   

25 C. k. okresní hejtmanství v Semilech náleží k dozorčímu obvodu c. k. okr. hejtmana Jičínského, 
s nímž jest podřízeno c. k. místodržitelství v Praze. V čele hejtmanství stojí c. k. okr. hejtman, jemuž hlavně 
pomáhají: c. k. okr. komisař, c. k. okr. školní inspektor, c. k. berní inspektor, c. k. okresní zeměměřič, c. k. 
okresní tajemník, c. k. okresní správce finanční kontrolní stráže a c. k. šikovatel. C. k. okresní hejtman 
vykonává politickou moc, vede záležitosti zdravotní a vojenské, je předsedou okr. školní rady a stará se o 
veřejnou bezpečnost.  

C. k. berní úřady v Brodě Železném, Lomnici a Semilech jsou podřízeny c. k. bernímu inspektorátu 
v Semilech, jenž s nimi přísluší k c. k. finančnímu okr. řiditelství v Jičíně. Berní okresy čítají celkem 63 berních 
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Lomnický zámek byl vystavěn na místě bývalé gotické tvrze Košíků 

z Lomnice, která zde stávala pravděpodobně ve 13. století a nacházela se v hoření 

části rynku (dnešního Husova náměstí). Valdštejny byla tvrz přestavěna do 

renesanční podoby, a to Václavem Štěpanickým z Valdštejna na zámek (Vácslav    

+ 1579, 20. Aug. Na Lomnici).  

Mocný kníže Frýdlantský Albrecht z Valdšteina potřeboval Lomnici k zacelení 

svého knížectví, pročež ji na sebe mocně převedl, dada sobě ode všech dědiců n. 

Vácslavových spravedlnosti jich juxtami ve dskách zemských postoupiti……Když 

byl kníže r. 1634 v Chebě zavražděn, zničeno tím též knížectví Frydlantské a 

Lomnice dostala se již dotčené Elišce Žerotínské z Valdšteina, a to snad proto, že 

kníže nebyl statek zaplatil. Po její smrti (+ r. 1650) zdědil statek Jan Viktorin 

z Valdšteina na Hrádku nad Sázavou, synovec její, ten r. 1651 potvrdil Lomnickým 

výsady předešlými držiteli udělené a prodal panství roku 1654 Janovi hraběti 

z Morzina, v jehožto rodu se až do r. 1796 drželo.26 

Rod Morzinů adaptoval stavbu zámku do barokní podoby, který se nachází 

v hoření části náměstí.  

 

Morzinové vtiskli Lomnici neopakovatelný ráz. Podporovali především místní 

lnářství a tkalcovství. Doposud poměrně nevýhodné drobné zemědělství, které 

bylo plně vázáno na drsnější klimatické podmínky oblasti Podkrkonoší, bylo 

postupně vytlačováno tkalcovstvím a přinášelo zdejším obyvatelům snadnější 

způsob obživy. Stavební rozvoj města se za nových držitelů, Morzinů, soustředil 

především do centra městečka. Roku 1713 byl na náměstí vztyčen sloup se sochou 

P. Marie, o kterém svědčí i nápis na sloupu „Anno 1713 Ex Voto“.27 Sloup se sochou 

                                                                                                                                                              
obcí, a sice Železnobrodsko 18, Lomnicko 26 a Semilsko 19 obcí, v nichžto daně vybírá buď starosta nebo 
k tomu zřízený obecní úředník (Mizera, Frant.: Popis okresního hejtmanství Semilského, s. 77).  

26 Sedláček, A.: Hrady zámky a tvrze království Českého, sv. V., s. 227. 
27 Mariánské sloupy měly i význam praktický. V dobách, kdy nebylo doporučováno shromažďovati se 

v chrámu (při epidemiích zvl. choleře), konány u sloupu bohoslužby. Když v Lomnici nad Popelkou 
přestavován kostel v r. 1787, konány zatím bohoslužby rovněž u Mariánského sloupu na náměstí. Světlo u 
sloupů těch udržované. které bývalo před dvěma stoletími jediným světlem na náměstí přes noc hořícím, bylo 
důležitým orientačním bodem pro formany  městem projíždějícími (Šorm, A., Krajča, A.: Mariánské sloupy 
v Čechách a na Moravě, s. 93).  
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P. Marie a světci na nárožních pilířích byl jistě podporován i novými majiteli 

panství, jak udává text ze Sbírky kronik, uložených v SOkA Semily.28 

Lomnický zámek byl původně gotickou tvrzí Košíků z Lomnice, stavba byla 

Valdštejny přestavena v duchu renesančním a Morzinové29 jí vtiskli plně barokní 

ráz. Pravděpodobně v letech 1730 – 1737 se o přestavbu zámku zasloužil Václav 

hrabě z Morzinu, ale nedostatek finančních prostředků mu bohužel nedovolil 

přistavět další zrcadlové křídlo zámku k jihozápadní straně s čestným dvorem 

uprostřed.30  

Od dubna r. 2009 do října r. 2010 proběhla generální rekonstrukce stavby 

zámku včetně sklepních prostor, opravy střechy a klempířských konstrukcí i pláště 

stavby v celkové výši 53,9 mil Kč, slavnostní otevření rekonstruovaného zámku 

proběhlo 8. 10. 2010.31 Objekt je v současné době ve správě Kulturního a 

informačního střediska Lomnice nad Popelkou, svoje zázemí zde má loutkářský 

                                                        
28 Léta 1713 až do 1714 do posledního měsíce martzi v země České byl veliký mor, v kterém 

přes 20 tisíc lidu zemřelo a dobytka hovězího jeden milioven  a čtyrykrát sto a devadesát tisíc a sedm 
set a padesát devět kusů padlo, téhož léta stanovena byla v zdejším rynku kamenná štatue k cti a slávě 
Boží a Panny Marie bez poškvrny počaté s-ho Jana Nepomuckýho a s-ho Šebestiána, též s-ho Vavřince 
a svatý Rozálie (původně místo Rozálie uvedeno Maří Majdalény), které štatue slušné a ozdobně až 
dosavad v rynku lomnickém spatřují, sloup, na kterým figura Nepoškvrněné Panny Marie se spatřuje, 
jest asi 15 loket vysoký a dělá pěknou ozdobu městu, ta štatuje jest vystavena z obecních užitků, toliko 
vrchnost fůhry a lešení darovala, na poděkování, že Bůh městečko Lomnici a celý panství lomnický od 
moru a pádu dobytka zachovati ráčil (SokA Semily, Sbírka kronik, sign. KR-385, s.121-122). 

29 Morzinové, italský šlechtický rod původem z Friaulska. Po příchodu do Čech počátkem 17. 
století byli kolem r. 1630 povýšeni do panského a hraběcího stavu. Příslušníci rodu zastávali významné 
posty u královského dvora, nezastupitelnou úlohu sehráli v habsburských službách v období třicetileté 
války. Válečné zájmy přivedly do českých zemí (Kamila) Rudolfa Morzina, který se stal zakladatelem 
jeho české větve. V r. 1632 se svým mladším bratrem Pavlem byli povýšeni do šlechtického stavu. 
Manželství Rudolfa se Sabinou z Vřesovic bylo bezdětné. V r. 1644 k sobě povolal svého bratra a předal 
mu správu svých statků. Po Rudolfově smrti v r. 1646 se Pavel Morzin stává na více jak 40 let hlavou 
morzinského rodu, přikoupil řadu statků a ze dvou manželství zplodil deset dětí, 4 Morzinové vlastnili 
m. j. Lomnici, Vrchlabí, Hostinné, Čistou, Dolní Lukavici, Merklín, Maršov, Benešov aj.  

Po koupě lomnického panství počali nejprve s přestavbou zámku, k zámku byl v r. 1660 
přistavěn panský pivovar s vinopalnou (Mašek, P.: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,   
díl I, s. 665)  

30 Roku 1737 byl dostaven nynější, vrchnostenský Lomnický zámek dle tehdejšího obzoru (tj. 
způsobu), ale jen do polovice toho stavení postavena jest. On měl býti do čtyř úhlů, ve prostřed 
okrouhlý dvůr a veskrz průjezd. Toto stavení má pěkné sklepy, kolem vnitř jde šíje, odtok do kozího 
rynku, při zemi má pohodlné příbytky, vše dobře sklenuté, ale hoření pokoje tento čas velmi spuštěné 
a zanedbané jsou (Sedláček, A.: Hrady a zámky království Českého, díl V, s. 223.)  

31 Při záchranném archeologickém průzkumu, který byl proveden v létě a na podzim r. 2009 
našli archeologové z Muzea Českého ráje v Turnově až v pětimetrových výkopech doklady z osídlení 
nejen ze 13. a 14. století, ale i nálezy, které lze datovat do období mezolitu. Je tedy patrné, že nálezy 
nebyly na Lomnicko dovezeny a spolu s keramickými střepy jsou dokladem pravěkých lidských aktivit 
v této lokalitě. „Kromě zdí jsme našli i množství hloubených objektů, v jejichž výplni jsou mimo jiné i 
místní a okolní polodrahokamy s prvky opracování. Tyto nálezy datujeme do období mezolitu, tedy 
střední doby kamenné.“ (MF Dnes, 14. 8. 2009, s. B2) 
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soubor Popelka a místní knihovna, další prostory včetně hlavního sálu budou 

sloužit k  reprezentačním a společenským akcím i dalším kulturním a 

podnikatelským aktivitám.   

S hraběcím rodem Morzinů je spojená také výstavba radnice. Původní 

dřevěná radnice stávala uprostřed rynku do r. 1590, po zhoubném požáru 

městečka byla v r. 1608 postavena radnice nová na stejném místě. V r. 1706 nechal 

Jan hrabě Rudolf z Morzinu dřevěnou radnici strhnout a pořídil radniční dům na 

místě současné radnice. V r. 1724 byla na tomto místě postavena radnice zděná, 

která byla již opatřena hodinami, v přízemí s podloubím, později přibylo vězení i 

divadelní sál. V r. 1862 radnice opět vyhořela, projekt současné stavby byl zadán 

knížecímu stavebnímu správci Josefu Prevotovi a stavba byla dokončena v r. 1865.  

Dvoupatrová, osově řešená stavba umístěná v severní části uliční fronty náměstí, 

uprostřed s průčelní věží, která je kryta osmibokou jehlancovou střechou. Vstupní 

portál se nachází v rustikovaném přízemí, ve kterém jsou uplatněna segmentově 

zakončená okna. První patro je pojednáno sdruženými obloukovými okny, druhé 

patro s okny obdélníkového tvaru. Průčelí stavby s bohatou štukovou výzdobou 

doplněnou znaky s vyobrazením měšťanských cechů. Opěrný systém přechází nad 

hlavní římsu, který je zakončený fiálami s nízkou atikou. 32 

Kostel sv. Mikuláše na dolní části náměstí je barokní stavbou z let 1781 - 1782 

vystavěný nákladem Františka Xavera Morzina. R. 1781 za působení faráře Václava 

Hegera se přistoupilo ke stavbě kamenného chrámu, základní kámen byl vysvěcen 

13. 6. 1781, až 29. 6. 1786 byl kostel konsekrován královéhradeckým biskupem pod 

                                                        
32 Velké měřítko radnice bylo zdůvodněno současným umístěním městského muzea i divadla (Kibic, 

K.: Historické radnice, s. 112 - 113).  
33 Kaple sv. Jana Křtitele, podrobnosti Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre, 1839, FÚ LnP, s.149  
34 Fundatis Eva Constantiae Comitishae de Mořin: Z kšaftu co se od 4. července léta 1700 

začíná.  Za dvanácté./ Kapli na hoře Tábor, což k panství  / Lomnickému patří odkazuji já 600 zl. tím 
způsobem, aby nynější jak všíchni budoucí lomničtí / farářové věčně zavázáni byli každý týden za duši 
mou jednu mši svatou sloužili. Tomu chudému kostelu mají taky pro santis tertis ročně 5 zl. zůstati. 
Dotýkajíce se docínování na interes se těch 600 zl. má s těmi podobně, jak v punktu 18 zmíněno bylo 
každého času zachováno býti, a aby snad skrze státi se mající zapůjčení toho kapitálu na 6 procento 
vypadající emolumenta k dobému též kaple přijíti má. Za dvacáté první. Též ta za mou duši ubohou 
udělána fundaci, aby tím věk svůj neprůtažlivý prospěch míti mohla, tedy jeho biskupské milosti panu 
biskupu královéhradeckému a jeho sukce forum moc dávám, aby taky hned po mé smrti takové předně 
spasení mé ubohé duše pak taky k obživení (FÚ LnP.: Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre, 1836,     
s. 378). 
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jménem Mikuláš. Současná podoba je z r. 1849 (budova kostela byla zachvácena 

požárem). 

 

Patrová barokní fara v blízkosti kostela sv. Mikuláše byla vystavěna 

v barokním slohu r. 1743. Fara v Lomnici náležela pod vikariát Jičínský, zásluhu na 

stavbě měl především farář Antoním Hanke, který zřídil ve 2. polovině 18. století 

každoročně procesí na Velký pátek před velikonočními svátky. Tento církevní 

obřad Lomnici velmi proslavil.   

 

Mezi další stavby založené rodem Morzinů patří hřbitovní kaple sv. Jana 

Křtitele z r. 1767 - 1768.33 Po založení nového hřbitova v  r. 1562 (dosavadní hřbitov 

se nacházel okolo původního kostela ve městě), byl hřbitovní prostor zvl. po 

třicetileté válce zcela zaplněn. Proto byl založen nový hřbitov severovýchodně od 

kostela sv. Mikuláše pro Lomnici, Starou Lomnici, ves Stružinec, Pohoř, Tuhaň, 

Rváčov, Skuhrov, Černou, Košov, Chlum, Ploužnici. Původně dřevěná kaple byla 

nahrazena kamennou barokní jednolodní stavbou, na východní straně uzavřenou 

segmentovým presbytářem. Mansardová střecha byla v hřebeni nad presbyteriem 

odsazena sanktusovou hrotitou věžičkou, průčelí stavby zdobeno prolamovaným 

štítem přecházející v pilastry. 

 

Z dalších staveb, které Lomnicko proslavily, byla výstavba kostelíka 

Proměnění Páně na hoře Tábor. Původně stará ves Chlum, postavená na úbočí 

kopce, se připomíná již k r. 1417. V době husitské dostala hora jméno Tábor, pouti 

a husitské pobožnosti se tu konaly téměř 200 let s malými přestávkami, a to až do 

r. 1608. Ve 2. polovině 14. století zde původně stávala dřevěná kaple, upravená 

v počátku 15. století. V 1. čtvrti 16. století zde nechal Vilém z Valdštejna postavit 

dřevěný kostel, který byl zasvěcen sv. Václavu. V r. 1704 zakládá Václav hrabě 

z Morzinu s manželkou Konstancií kamenný kostel dochovaný v nynější podobě, 

který je zasvěcen Proměnění Krista. Traduje se, že valdičtí kartuziáni nalezli 

v hromadě kamení dřevěný kříž, který vynesl na horu Chlum Arnošt z Pardubic při 
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své pouti do Slezska. Kostel byl vnějškově obnoven (dataci dokládá vročení nad 

hlavním vchodem, r. 1836), později ještě v r. 1897.34 

Morzinové však nejsou na Lomnicku spojeni pouze s jednotlivými stavbami, 

ale osvědčili se také jako znamenití urbanisté. Jihozápadní, spodní část náměstí se 

postupně rozšiřovalo a dávalo slibné předpoklady pro rozvoj dřevěné sídelní 

lokality zvané Karlov, která představovala dřevěnou řemeslnickou kolonii západně 

od náměstí s pozoruhodnými, barokně výraznými dřevěnými domy s podloubími. 

Karlshof, Karlov byl pojmenován po tehdejším majiteli panství, Karlu hraběti 

Morzinovi, který poskytl městu dvorské pozemky a v r. 1739 – 1740 vzniká toto 

pozoruhodné území. Lokalita představuje i malebný urbanistický celek, bohatě 

vyřezávané štíty jsou orientovány do malého náměstí. Na něm je situována socha 

P. Marie Karlovské a sv. Prokopa (socha sv. Prokopa je umístěná v horní části 

náměstíčka).  Do dnešních dnů jsou zachovány objekty čp. 243, 245, 247, 248, 253, 

254, 255, 259, 262, 263, 265, 678.  

Morzinové však později, kolem r. 1780, zakládají další osady na původní 

parcelaci vrchnostenských dvorů, a to Košov, Rváčov a Bezděčín. Některé 

dostávají jména podle vrchnosti: Morzinov, Xaverovice  (Nové Dvory), 

Rudolfovice (Želechy).   

Koncem 18. století je Morziny zakládáno předměstí Račany. 

 

Po r. 1825 jsou zakládány nové předměstské čtvrti, městečko se rozrostlo o 

horní část Karlova v JZ směru od náměstí ve směru ke Hrádkám a Košovu. 

Novostavby v centru města byly bohužel zachváceny několika požáry, zvláště 

požárem v r. 1862, dřevěné domky shořely a na jejich základech byly stavěny 

především klasicistní zděné domy.  

 

Proces průmyslové revoluce je doprovázen hospodářským vývojem celé 

společnosti, do které výrazně zasahuje i proměna dopravní sítě českých zemí. 

V současném vymezení Libereckého kraje je budována železnice již po r. 1850, 

která se stává novým výrazným fenoménem doby. V období 60. let 19. století 
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dochází k  budování a zahušťování komunikačních silničních sítí okresního a 

obecního rázu. Krajinné změny, které v důsledku staveb komunikací nastaly, jsou 

trvalé a do dnešních dnů dobře zachované. S výstavbou železničního nádraží 

v Lomnici v r. 1906 je spojen nebývalý rozvoj průmyslu, začínají se stavět továrny s 

rozměrnými továrními halami, které mění tvář městečka. Základ průmyslu 

podhorské oblasti byl však položen mnohem dříve. Okolo Lomnicka se pěstoval 

především len, již v r. 1808 je zakládána Petrem Augustem Šlechtou firma 

zpracovávající tuto textilní surovinu, Šlechtova firma velmi prosperovala a           

v 1. polovině 19. století zaměstnávala až 12 tis. domácích tkalců.  

V r. 1805 je zakládána Janem Mastným firma Mastný, kterou založil Jan 

Mastný. Po jeho smrti přebírá firmu jeho synovec Vincenc, v r. 1855 otevírá na 

území Lomnicka továrnu s ručními stavy a o tři roky později ji vylepšuje na 

mechanickou tkalcovnu. Firma zpracovávala dováženou bavlnu.  

Za zmínku jistě právem náleží firma Josefa Horáka, který zakládá v r. 1865 

továrnu na textilní stroje, v r. 1880 rozšiřuje výrobu o slévárnu. Firma Josefa 

Hornycha vyrábí od r. 1873 brda, paprsky a člunky.  

Věhlasného významu dosahuje v Lomnici výroba varhan, která je zakládána 

Josefem Kobrlem v r. 1876.35 

Území města mění svou tvář především výstavbou nových továren, oblast 

zasahuje průmyslová revoluce probíhající po celé 19. století.36 Ve městě byly 

vystavěny vedle továren i vily průmyslníků, často obklopené většími zahradami, 

do r. 1950 vzorně udržované.  

Ve 2. polovině 19. století dochází však vlivem zhoubného požáru města 

k výstavbě nových klasicistních domů, oheň tehdy 29. srpna 1862 poničil 13 domů 

na náměstí s radnicí a v okolí náměstí shořelo celkem dalších 42 domy. Stavba 

                                                        
35 Z Českého ráje a Podkrkonoší, sv. 10, s. 39- 56. 
36 Průmyslová revoluce–historická etapa rozvoje výrobních sil, soustava ekonomických a 

sociálních přeměn v českých zemích zhruba od r. 1820.  Důsledkem průmyslové revoluce bylo vítězství 
kapitalistického způsobu výroby nad způsobem feudálním. Patrné je zvýšení produktivity práce 
v průmyslu se zaváděním strojové výroby, která je spojena s řadou vynálezů. Průmyslová revoluce 
přinesla i odlišný způsob života dělníků, zvýšila práci žen a dětí, vznikly třídy buržoazie a průmyslového 
proletariátu. V českých zemích velký rozvoj nastává především v textilní výrobě, potravinářském 
průmyslu a strojírenství, které je spojeno s výstavbou železnic.  Svého vrcholu dosahuje koncem 19. 
století (r. 1890).  
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nové radnice byla svěřena stavebnímu správci rohanského panství Josefu 

Pruvotovi, dokončení stavby je datováno r. 1865,37 stavbu prováděl stavitelský 

mistr Jan Šroubek z Lomnice nad Popelkou.38 

Naproti radnici, v západní části náměstí byl vystavěn ve dvou vlnách tzv. 

Hrubý dům (dnes městské muzeum), a to koncem 18. století a v počátku 19. století 

arch. Johanem Herknerem. Secesní sloh je v dnešní době dochován pouze na 

několika stavbách, a to u čp. 136 (Bártova vila), u čp. 400 (Křížova vila), 

sochařskou tvorbu dokládá pomník M. Jana Husa z r. 1900 od sochaře Jindřicha 

Říhy z Prahy.  

Významné architektonické stavby vystavěné v počátku 20. století jsou 

spojeny s kulturní osvětou města. Stavěna je budova polikliniky, léčebna 

dlouhodobě nemocných, objekt tzv. Mizerák, spořitelna, divadlo, restaurace. 

Významným společenským činem pro město a okolí je výstavba chlapeckých škol 

a dívčích škol na dnešním Školním náměstí ve 30. letech 20. století, které 

projektoval arch. Viktorin Šulc z Prahy.   

Po r. 1950 došlo k necitlivým opravám některých objektů přímo v centru 

města, velikých prohřešků bylo povoleno především při výměně oken, otlučení 

secesních omítek, zanedbání okolí u továrních vil necitlivých konstrukčních 

přístaveb. Bohužel došlo i k demolici tří roubených domů na jihozápadní straně 

náměstí, na jejich parcelách byl vystavěn zděný, utilitární blok prodejny potravin, 

v 1. a 2. NP s byty nájemníků.39 Ministerstvo školství a kultury ve svém dopise pod 

                                                        
37 Josef Pruvot (1806 Řepín u Mělníka - 1888 Sychrov), rohanský stavitel francouzského 

původu, který působil v Řepíně, Praze, Sychrově a ve Štýrsku.   
38 Stavitelský mistr Jan Šroubek si vedl přesné záznamy Účtu příjmu a vydání stavby Radního 

Domu v Lomnici, dat. 12. Mai 1864, kde jsou zaznamenány např. práce truhlářské v obnosu 856,52, 
práce kovářské ve výši 111, 27, pokrývačské 727,34 atd. Projekt J. Pruvota je dochován, vč. výkresů 
základů a sklepů, obydlím pro policajta, dvěma šatlavami, chodbou, kuchyní a sklepy, v projektu 
přízemí se světnicí, kuchyní, krámy, záložnou okresní, v I. patře byly kanceláře, poradní sál, úřadující sál 
a archiv, ve II. patře obydlí učitele, nájemníka, dále spižník, kuchyň a divadelní sál (SokA Semily, Archiv 
města Lomnice nad Popelkou, inv. č. 449, kn 266).  

39 Rada místního národního výboru v Lomnici nad Popelkou dne 14. července 1960 žádala o vyjmutí 
domu čp. 28, 29, 30 a 31 od další ochrany památky z mimořádných závažných důvodů. Odbor školství a 
kultury rady ONV v Semilech: „Rada místního národního výboru v Lomnici nad Popelkou projednala ve své 
schůzi výběr staveniště pro výstavbu prodejny samoobsluhy potravin v Lomnici nad Pop. a k návrhu komise 
míst přicházejících v úvahu shodla se jednomyslně v názoru komise, že nejvýhodnějším místem pro výstavbu 
samoobsluhy potravinářským zbožím jsou zastavěné parcely č. kat. 185/1 s domem čp. 28, č. kat. 169 s čp. 29, 
č. kat. 171 s čp. 30 a č. kat. 172 s čp. 31 a to z těchto důvodů: Stavební místo vyhovuje po všech stránkách 
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č. 33.602/60-V/2 ze dne 10. 10. 1960 na základě odborného vyjádření Státního 

ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze ze dne 23. 9. 1960, čj. 5361/60 

hodnotí dřevěné stavby v Lomnici nad Popelkou jako vysoce hodnotné, dnes 

v tomto urbanistickém útvaru ojedinělé na území ČSSR. 

 Po další korespondenci ze strany MNV Lomnice nad Popelkou a Ministerstva 

školství a kultury je vydáno Okresním národním výborem Semily, čj. Výst 1647/1961 

dne 16. 10. 1961 Územní rozhodnutí k výstavbě prodejny - samoobsluhy v Lomnici 

nad Popelkou. Dřevěné roubené stavby podlehly demolici, v dnešní době by 

vhodně dotvářely náměstí a byly ozdobou města.     

Architektonická skladba krajiny České republiky je bohužel vázána i na 

klimatické podmínky, někteří vědci zabývající se touto problematikou dokonce 

hovoří o klimatickém rozvratu naší krajiny. Situace se obzvláště emočně vyhrotila 

při letních povodních počátkem srpna roku 2010 zvláště v Libereckém, Ústeckém 

a Jihočeském kraji, kde bylo zdevastováno mnoho obydlí, komunikací a několik lidí 

přišlo o život.  Vztah člověka ke krajině není obecně od druhé poloviny minulého 

století příliš pokorný. Při návštěvě rozhledny anebo při prohlídce satelitních map 

nás jistě zarazí obrovské lány polí vystřídané velkými plochami smrkových lesů, 

                                                                                                                                                              
výstavbě samoobsluhy potravin a to jak z důvodů frekvenčních tak i umístění s ohledem na světové strany, 
což plně vyhovuje provozním podmínkám. Samoobsluha nahradí stávající roztříštěnost maloobchodní sítě 
v místě, zhospodární provoz a uspokojí z výšené požadavky na maloobchod potravinářským zbožím se strany 
spotřebitelů. Staveniště bylo shlédnuto zástupci ministerstva vnitřního obchodu, kteří se vyjádřili jedině pro 
toto stavební místo. Podle vyjádření zástupce Odboru výstavby a VH rady ONV v Semilech uvedené místo 
splňuje všechny předpoklady pro umístění samoobsluhy velkoprodejny potravinářského zboží i s hlediska 
urbanistického, neboť podobné prodejní střediska lze umísťovat pouze ve středu města na 
nejfrekventovanějších místech. Toto staveniště jest zastavěno starými zchátralými dřevěnými domky, které 
jsou chráněny Krajským vlastivědným ústavem – Krajským střediskem památkové péče a ochrany přírody. 
Zmíněné domy nejsou však vzhledem k jejich ochraně udržovány v takovém stavu, aby splňovaly 
representační účel jako památka. Jsou v desolátním stavu, vnitřní zařízení jest znehodnocováno špatným 
stavebním stavem, nehledě k tomu, že stavby ohrožují bezpečnost. Podélná zeď domu čp. 29 jest vykloněna 
směrem do ulice Antala Staška. Opravy domů vyžádaly by si značně velkých nákladů pro uvedení do 
postačujícího stavu a v městě jest mnoho dalších chráněných staveb usnesla se rada MNV, aby tyto domy byly 
zbourány, čímž by se uvolnilo staveniště pro výstavbu samoobsluhy. Tím by se vyřešila i komunikační závada 
v křižovatce silnice č. kat 2234 ústící do náměstí. Směrný územní plán města Lomnice n. Pop. předpokládá 
zrušení objektu čp. 28 jako této komunikační závady. Komunikace směrem Lomnice nad Pop. – Košov kudy 
prochází autobusová doprava mezi domy výše uvedenými v šíři 3 m, což naprosto neodpovídá dopravním 
předpisům a požadavkům dopravy. Také v těchto místech došlo k několika haváriím. Tato komunikace slouží 
nejen pro dopravu motorovými vozidly, ale též pro pěší a matky s kočárkami. V těchto stavbách nevidí rada 
MNV žádné památky. Z takových domů jest zde celé tak zvané Karlovské náměstíčko. Z uvedených důvodů se 
žádá, aby od ochrany památky bylo z mimořádně závažných důvodů upuštěno a byl dán souhlas k demolici. 
Podepsal:  Tajemník MNV Antonín Morávek a Předseda MNV Jan Drbohlav (Uveden originální přepis). Archiv 
SÚ Města Lomnice nad Popelkou, 1960.       
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které slouží především k těžbě a dalšímu zpracování. Mezi poli a lesy se však 

přirozeně neklikatí řeky a říčky, ale majestátně tečou poměrně klidně vodní toky 

se svými nepřirozenými regulacemi. Krajině povšechně chybí její pestrá skladba, 

která nenávratně zanikla po roce 1950. Zmizela menší pole lemovaná remízky a 

mezemi. Smíšené lesy, které lépe zadržují přívaly vody, se téměř vytratily. Krajina 

ve své substanci pozbyla svou malebnost, pro člověka se stává v některých 

regionech dokonce nebezpečnou. Řeky se i v minulosti volně rozlévaly do okolní 

krajiny v místech, kde nebyla obytná zástavba, voda neohrožovala životy, 

nepáchala materiální škody.40  

      

3.3.23.3.23.3.23.3.2 Historické, kulturně historické události a tradice utvářející specifikum Historické, kulturně historické události a tradice utvářející specifikum Historické, kulturně historické události a tradice utvářející specifikum Historické, kulturně historické události a tradice utvářející specifikum 

sledovaného sídlasledovaného sídlasledovaného sídlasledovaného sídla    

S rozvojem průmyslu v českých zemích je úzce spojen výrazně rostoucí  

kulturně společenský život a zakládání mnoha spolků.  Spolková činnost se začíná 

rozvíjet především ve 2. polovině 19. století a je úzce vázána na  průmyslovou 

revoluci. Spolek je jedna z nejstarších organizací veřejného života, ve které se 

sdružují lidé se společnými zájmy, především v oblasti kulturní, sportovní a 

společenské, zpravidla bez cíle zisku. Spolky byly podpořeny tzv. Říjnovým 

diplomem v r. 1860, který vydal císař František Josef I., který umožňoval spolky 

zakládat. 

Mezi významné spolky v Lomnici nad Popelkou patří Pěvecký sbor Bořivoj, 

který byl založený počátkem r. 1862, pouhý rok po pražském Hlaholu. Činnost PS 

Bořivoj byla od počátku spojena s městem Lomnicí nad Popelkou (PS účinkoval  

v r. 1863 při položení základního kamene při výstavbě nové novogotické radnice, 

při odhalení sochy M. Jana Husa v r. 1900 atd.).  Zvláště po 1. světové válce dosáhl 

sbor svého uměleckého vrcholu při nastudování 1. dějství Dvořákovy Rusalky 

                                                        
40 Zveřejněná data Statistického úřadu z 9. srpna 2010 v Libereckém kraji: Bleskové povodně, které 

postihly Liberecký kraj v srpnu r. 2010, si vyžádaly pět lidských životů. Postiženo bylo 81 měst a obcí a voda 
dosáhla území o rozloze 1 800 km čtverečních, což je více než polovina rozlohy kraje. Velká voda zničila 
silnice, mosty, na 2 000 lidí vyhnala z jejich domovů. Voda vzala také sedm domů, dalších 55 objektů muselo 
být strženo. Celkové škody na severu Čech přesáhly částku 10 mld. korun a byly od r. 1997 třetí nejničivější 
povodní v republice.  



37 

anebo Smetanovy Hubičky. Divadlo se v Lomnici hrálo od r. 1825, kdy zdejší 

studenti sehráli několik českých her, divadelníci si založili vlastní spolek v r. 1875. 

Mezi další spolky patřil Spolek čtenářský (r. 1861), tkalcovský (1863), průmyslo-

hospodářský (1864), střelecký (1866), TJ Sokol (1870), Učitelská jednota 

Komenský (1878), Spolek literární jednoty (1881), SDH (1897) a další.    

 

3.4 Urbanisticko - architektonická skladba 

V Čechách nalezl porozumění radikální proud italského baroka, který v 

 architektuře sledoval zvláště pohyb a ve figurativních uměních výraz, že tu byly 

po  r. 1700 dovedeny do důsledku některé myšlenky tohoto barokového proudu a 

nalezena nová řešení, která se opět setkala s širokým ohlasem v pozdním 

středoevropském baroku. Tu zazněla naplno polyfonie slohové syntézy 

v příznačném souzvuku všech složek. Tehdy už se stal barok výtvarným projevem 

prostředí, v němž byl původně cizí, prosákl až do lidové tvorby a tam posléze i 

vyzněl, když byl z tzv. velkého umění vytlačen na sklonku 18. věku opětovaným 

náporem klasicismu. Tento děj zanechal v Čechách podivuhodný nános památek, 

který má málo srovnání, který dosud svědčí o mimořádné tvořivé síle a živé účasti 

prostředí, který dosud umělecky vzrušuje a poutá. Barok tu nezmizel dodnes 

z jeviště denního života. Značí se v dominantách i ve výstavbě měst, v útvaru 

vesnic a krajinných úseků, v architektuře i náplni kostelů a zámků.41 

 

Zdejší kopcovitá krajina okolo města byla předělem mezi oblastí Krkonoš a 

rovinatých území, na okolních kopcích byly stavěny hrady, které na pomezních 

horách tvořily zemskou hranici. Mezi mě patři bezesporu hrad Kozlov (vznikl 

pravděpodobně ve 14. století, po husitských válkách se zde usadila loupeživá 

tlupa a plenila okolí, při jeho obléhání vojskem v r. 1442 byl hrad zničen, po             

2. polovině 17. století se uvádí jako zřícenina), na západní straně s nedalekým 

kopcem Chlum (Tábor), v severozápadním směru vrch Kozákov (nejvyšší kopec 

                                                        
41 Blažíček, O. J.: Umění baroku v Čechách, s. 7. 
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České pahorkatiny, který je spojen s pověstmi o nálezech drahých kamenů 

použitých např. při výzdobě Svatováclavské kaple v chrámu sv. Víta na Pražském 

hradě), na severní straně od města Lomnice hrad Košťálov (hrad vybudován na 

výšině okolního terénu lomnickými Valdštejny, r. 1514 je Košťálov uváděn již jako 

pustý, podle místní pověsti se skrývá pod základy hradu veliký poklad, který hlídá 

duch hraběnky Markéty Slavatové, roz. Smiřické, která zahubila své sourozence 

z chorobné touhy po majetku). Na jihovýchodní straně od města se tyčí rozlehlý 

hrad Kumburk (patřil mezi největší hrady na Jičínsku, byl založený na počátku     

14. století rodem Markvarticů, nejvýznamnějšími držiteli hrady byli Trčkové z Lípy 

a používali jej jako vězení, zde byla vězněna po dobu dlouhých deseti let dcera 

Zikmunda Smiřického, Eliška Kateřina) a Bradlec (hrad z počátku 14. století,         

v r. 1417 byl hrad obléhán královským vojskem, po polovině 16. století byl už pouze 

zříceninou). 

Zdejší romantická krajina přímo předurčovala plnému vyznění barokní doby. 

Vyvýšená místa s panoramatickými rozhledy se stávala dominantními prvky, 

barokní krajina vytvářela podmanivé krajinné celky se svými stržemi, vyvřelými 

sopkami, skalními městy a rybníky. 42   

Barokní doba je nejvíce patrná při sledování otevřené, venkovské krajiny. 

Návrší a kopce jsou často doplněny stavbami kostelů a kaplí. Rozcestí luk, polních 

a lesních cest jsou ozdobeny sochami světců a kamenných či kovových krucifixů. 

Vesnice a větší osady stavějí anebo přestavují kostelíky, budují fary. Dochází 

k rozšiřování a přestavbě zámků, na návsích se osazují kapličky, v okrajích měst 

boží muka. Krajina nabývá nevšední rozmanitosti, je postupně dotvářena 

křesťanskou symbolikou. Život člověka je ve své světské podstatě doplněn 

posvátnem okolního prostředí, krajiny blízké i vzdálené… 

                                                        
42 Okolí města Lomnice nad Popelkou bylo v r. 2005 zařazeno do seznamu sítě evropských 

geoparků s názvem Geopark Český ráj s rozlohou zhruba 700 km2. Území zahrnuje geologické, 
paleontologické, mineralogické, archeologické a historické fenomény. Nejhodnotnější území geoparku 
se nachází na území CHKO Český ráj. Geopark je vymezen lokalitami Železný Brod, Bozkov, Jilemnice, 
Nová Paka, Železnice, okrajem Jičína, dále Sobotkou a Turnovem. Evropské geoparky představují jasně 
vymezené oblasti, podporují rozvoj regionu, turistiku, vzdělávání. Síť evropských geoparků byla 
založena v r. 2000, o rok později vznikla celosvětová síť geoparků organizace UNESCO. Bohemian 
Paradise Geopark byl vyhlášený pod pořadovým číslem 25.   
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S pozdějším osídlením této podhorské oblasti přichází do těchto míst i 

barokní umění poněkud opožděně, naplno vyznívá na Jičínsku, kde je spojeno se 

jménem Albrechta Eusebia Valdštejna, se jmény architektů Andrea Spezzy a 

Giovani G.  Pieroniho. Barokní umění však dostává v tomto regionu zvláštní 

přídech nastupujícího lidového barokního umění spojené s nastupujícím 

klasicismem.  

 

3.4.13.4.13.4.13.4.1 Hlavní městské útvary včetně historického jáHlavní městské útvary včetně historického jáHlavní městské útvary včetně historického jáHlavní městské útvary včetně historického jádra, čtvrtí, předměstí, dra, čtvrtí, předměstí, dra, čtvrtí, předměstí, dra, čtvrtí, předměstí, 

zámku, zámku, zámku, zámku, hřbitovahřbitovahřbitovahřbitova    

Původní historické jádro města je spojeno s výstavbou tvrze, která se 

nacházela severozápadním směrem na vyvýšeném hraně náměstí. Po požáru 

tvrze je na místě vybudován kamenný zámek kruhového půdorysu. Mapa 

stabilního katastru z r. 1842 dobře dokladuje výrazný mohutný val 

severozápadním směrem od zámku, který byl od severovýchodní strany chráněn 

Zámeckým rybníkem, který jej napájel od západní strany a obtékal stavbu 

bývalého pivovaru od západní strany. Trojúhelníkové náměstí v ose SZ – JV je ve 

spodní části ukončeno stavbou kostela sv. Mikuláše z Bari (viz kap. 2.1.2). 

 

Radnice vystavěná v r. 1724 z kamene a cihel Janem Rudolfem z Morzinu byla 

včleněna do uliční fronty po severovýchodní straně náměstí a ztratila své centrální 

umístění uprostřed náměstí, které měla do r. 1706.  

Na mapě stabilního katastru již plně funguje hřbitov okolo kaple sv. Jana 

Křtitele, místo posledního odpočinku lomnických se nachází nad barokní budovou 

fary z r. 1743, severovýchodně od náměstí. Kaple byla vystavěná v r. 1767, je 

osazena mansardovou střechou. Po vyhoření kostela v r. 1849 zde byly pořádány 

bohoslužby.43  

                                                        
43 Zajímavý doklad o vlastnických vztazích kaple na hřbitově je veden z r. 1928, který se týká 

opravy provedeným Vácslavem Slabou, stavitelem v Lomnici nad Pop.: Městský úřad ze dne 6. 7. 1928, 
pod č.j. 1976/28 upozorňuje Patronátní úřad panství JUDr. Alaina Rohana v Sychrově o špatném 
stavebním stavu kaple. Kaple působí ve svém okolí velmi příjemně. Nepůsobí však tak její nynější stav, 
protože je zubem času tak ohlodána, že může i bezpečnost občanstva ohroziti (podepsán starosta 
města Rudolf Bartoš). Kaple byla kompletně opravená z dobrodiní mnohých lomnických občanů v r. 
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Mapa stabilního katastru dokládá poměrně hustou zástavbu okolo 

trojúhelníkového náměstí, směrem jihovýchodním, k místní části zvané Unter 

Lomnitz (Podměstí) je obytná zástavba rozložena především okolo komunikace 

ve směru k Jičínu, pod kostelem se stéká potok Popelka se Zámeckým potokem, 

který odvádí vodu z rybníka nad náměstím. Zpevněné komunikace dokládají cesty 

vedoucí z náměstí ve směru jihozápadním ke Karlovu a do Wobory, bývalému 

loveckému zámečku Rohanů. Na dnešním Školním náměstí44  se nachází budova 

školy z r. 1932, výrazná městská dominanta orientována průčelím k východní 

straně menšího (tzv. Doleního, Školního náměstí).    

Industriální architektura změnila v předměstí tvář území, koncem 18. a 

v průběhu 19. století byly vystavěny tovární objekty, v parcích tovární vily. Město 

se proměnilo i po 1. světové válce, došlo k výstavbě divadla, spořitelny (projekty 

od arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové).45 

 

3.4.23.4.23.4.23.4.2 Městské dominanty, Městské dominanty, Městské dominanty, Městské dominanty, architektonickéarchitektonickéarchitektonickéarchitektonické so so so soubory a objektyubory a objektyubory a objektyubory a objekty46464646    

Přirozené centrum dnešního města 5 896 obyvateli (r. 2008) se nachází na 

Husově náměstí (dříve Lomnické),47 obec má v současnosti celkem 12 částí – 

                                                                                                                                                              
1811, celá oprava stála 450 zl. Dále je v SokA Semily uložena urgence z 6. února 1930, č. d. 1976/28, a to 
odpověď Rohanského patronátního úřadu…dle vašeho názoru se zde jedná o hřbitovní kapli, která 
slouží jako márnice a pitevna, a v tomto případě by bylo udržování a opravování kaple té povinností 
příslušné městské obce…, dále kaple byla dne 10. 3. 1921 neprávem starostou města propůjčena c. 
československé a po rekursech byla začátkem roku 1926 katol. vrácena (SOkA Semily, Fond Města 
Lomnice nad Popelkou, inv. č. 449, kart. 41).  

Biskupská konzistoř v Hradci Králové, dne 16. června 1930 rozhodla: V záležitosti oprav 
hřbitovní kaple v Lomnici n. Pop. dovolujeme si sděliti, že náklad oprav těch vede dle přiložených 
dokladů městský úřad v Lomnici n. Pop. sám. Budiž proto v tomto smyslu zakročeno. 

44 Školnímu náměstí dominuje od r. 1932 komplex škol, které byly postaveny v letech 1930-1932 
nákladem města a přiškolených obcí Chlum a Ploužnice podle návrhu Ing. arch. Viktorina Šulce z Prahy 
staviteli Ing. Vácslavem Slabou a Františkem Kovářem za technického dozoru městského architekta Františka 
Pivce. Stavba byla na svou dobu neobyčejně moderně řešená a prostorově velmi účelná. Umožnila vzdělání 
dětem z města a okolních obcí ve škole obecné i měšťanské, chlapci a dívky se učili odděleně, chlapecká a 
dívčí škola měly svá vlastní ředitelství.  

45 Křížek, J., Potůček, J.: Tylovo divadlo v Lomnici nad Popelkou 1930-2010, s. 14 - 15. 
46 MPZ Lomnice nad Popelkou (městská památková zóna), území sídelního útvaru nebo jeho 

části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které 
vykazují významné kulturní hodnoty, může Ministerstvo kultury po projednání s krajským úřadem 
prohlásit za památkovou zónu a určit podmínky její ochrany (§ 6 zák. č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči).  

47 Dopis okresnímu hejtmanství v Semilech od faráře Fencla z r. 1891: Slavné c. k. okresní 
hejtmanství v Semilech! Dne 27/11 usneslo se slavné zastupitelstvo města Lomnice 14 proti 8 hlasům, že 
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Lomnice nad Popelkou, Černá, Dráčov, Chlum, Košov, Morcinov, Nové Dvory, 

Ploužnice, Rváčov, Skuhrov. Tikov a Želechy.  

Památky města a okolí, vedené v ÚSKP ČR, jsou významné svou kulturně 

historickou hodnotou a zaslouží si právem ochranu veřejnosti a státu.  

Práce se však také věnuje drobným památkám, na první pohled zcela 

nevýrazným, často zdevastovaným. Cenným podkladem této práce je soupis od 

faráře Jana Doubravského z r. 1837, kterému je v příloze věnován další prostor. 

                                                                                                                                                              
náměstí lomnické má se jmenovati náměstím Husovým a jednotlivé ulice že se mají jmenovati dle jmen 
mužů poněkud sice proslulých ale o město Lomnici žádných zásluh nemajících.  

V hluboké úctě podepsaní sobě proti tomuto nevčasnému, příkrému a nepotřebnému 
usnesení podati protest a prosí snažně, aby slavné c. k. okresní hejtmanství to umíněné a měšťané 
urážející usnešení městského zastupitelstva zrušili a zamítnouti ráčilo, a to z následujících důvodů: 
Když v roce 1713tém po celých Čechách smrtonosná morová rána přehrozně řádila, bylo tehdáž 
městečko Lomnice a celé lomnické panství od této metly Boží uchráněno. Tehdejší naši zbožní 
předkové slíbili na poděkování Pánu Bohu za tu milostivou ochranu postaviti sochu Panny Marie na 
městské náměstí, kterýž to slib také v roce 1714 vyplnili, a tak městečko a jeho náměstí Rodičce Boží 
Marii Panně a svatým mučedníkům při té soše se nalézajícím zasvětili. A nyní by mělo to Marii Panně a 
svatým mučedníkům zasvěcené náměstí jmenovati se náměstím Husovým jakožto zuřiví stoupenci 
blízký poutnický chrám na hoře Tábor vandalským způsobem rozbořen? Nebylo by to nové 
pojmenování nejhrubším zneuctěním Marie Panny a těch svatých mučedníků? My jsme katoličtí 
křesťané a nejsme Husité, a nechceme tedy také, aby tím novým pojmenováním město naše před 
světem bylo zlehčeno a posměšné učiněno. V Lomnici jest v prostředí města jenom jedno náměstí, jest 
to tedy náměstí lomnické a nemá jiného pojmenování zapotřebí, a patří městu a ne Husovi. V celém 
království českém není ještě města, které by náměstí své pojmenovalo dle nějaké osobnosti, vždy a 
všude se náměstí jmenuje dle města, ve kterém se nalézá, říkává se náměstí Turnovské, Jičínské, 
Králové-Hradecké, Mnichovo-Hradištské a.t.d. a jenom Lomnice byla by snad být tím prvním městem, 
která by od pravidla měla dělat výminku, a to výminku směšnou, pošetilou a zpozdilou? Když před 
dvěma roky náměstí lomnické novou dlažbou bylo opatřeno, byla také socha Panny Marie a to ostatní 
sousoší více do prostředka toho náměstí velikým nákladem přemístěna, kde nyní v pravé kráse a 
ozdobě města slouží. Ta dlažba stála mnoho tisíc zlatých, tak že město má značný dluh, a to přenešení 
toho sousoší a celá jeho oprava vyžadovaly také velikého nákladu. Město má tedy dost a dost vydání, a 
není zapotřebí nových zbytečných, jen libovolných výloh na znobožené poplatníky uvalovati, aby 
jenom nerozumná chouťka několika přemrštěnců a štváčů se ukojila. Vždyť celý ten nemístný a 
prožluklý návrh není nic jiného nežli protináboženská demonstrace způsobená od lidí, kteří jen svaté 
náboženství a svatou víru podrývají, a vše, co katolickému křesťanu svaté a ctihodné jest, blátem hany 
a potupy pohazují.  

Ulice města Lomnice mají již svá pradávná a známá pojmenování a není žádné nutnosti nová 
jména jim dávati. Pojmenování ulic děje se tu a tam podle osob, když tá nebo ona osoba pro město 
něco zvláštního učinila, blaho a prospěch města svým působením povznesla, zásluhy o město byla 
sobě získala. Tážeme se ale, jakých zásluh o naše město ty osobnosti podle nichž mají ulice 
pojmenované býti, sobě vydobyly? Co učilily pro dobro a blaho města našeho? Zásluh o město nemají 
žádných, a pro město učinily veliké nic! A kvůli takovým osobnostem má míti v návrhu nějakého 
přemrštěnce město tak značných výloh? Má zbytečně 50 nebo 60 zl. vyhoditi? Lomnice není tak veliké 
město, aby snad někdo v něm mohl zblouditi a nemá tudíž žádných nových tabulek ulice naznačujících 
zapotřebí. Bylo by to zbytečné peněz vyhazování o kteréž jest v nynější kruté době dosti veliká nouze. 
Z těchto uvedených důvodů dávají se v hluboké úctě podepsaní té blahé naději, že slavné c. k. okresní 
hejtmanství ty samé náležitě uváží a poplatníky proti těm a podobným nemístným a nepotřebným 
návrhům ve svou milostivou ochranu vezme, ty samé navrhne a přenáhlené usnešení městského 
zastupitelstva zruší.  

 V Lomnici u Jičína dne 8. prosince 1891. Eman. Fencl, farář (doslovný přepis). SokA Semily, 
Fond Města Lomnice nad Popelkou, inv. č. 109, kart. 43. 
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Mapované kříže, sochy a kaple nejsou většinou ani v dnešní době  

podchyceny, některé byly identifikované pouze v torzu, jiné zcela zanikly. 

Je patrné, že tvář krajiny a města byla v drobných sochařko-kamenických 

pracích ovlivňována na zdejším území okolnostmi a společenskými změnami 

především v průběhu 18. a po celé 19. století.48 Kolem r. 1900 s nastupujícím 

kultem M. Jana Husa nastává určitá stagnace, sochařská díla zaměřená k oslavě 

života Krista v jeho podobenstvích, P. Marii i ostatním světcům téměř mizí (socha 

M. Jana Husa byla pro lomnické náměstí vytvořena v r. 1900). Poslední zápis 

v oddíle Kroniky farního úřadu Sochy, Kříže a Kaple je datován r. 1881 (procesí ke 

kříži ve Staré Lomnici) a  r. 1888, který se váže k posvěcení nového kříže 

v Ploužnici, pokračovatelem těchto zápisů je pravděpodobně farář Ant. Láš.  

Zhruba od 80. let 19. století nastává stagnace umísťování církevních památek a 

oživování jejich kultu, těžiště se pozvolna přesouvá na horu Tábor a s ním spojené 

postavení křížové cesty v r. 1998. 

Městskou architekturu dokreslují pomníky a pamětní desky vzniklé především 

po 1. a 2. světové válce. K výročí vzniku Československé republiky je 28. října 1921 

odhalen pomník obětem 1. světové války, postavený zásluhou Družiny česko-

slovenských legionářů v Lomnici nad Popelkou a z dalších příspěvků od sochaře F. 

Vejse z Hořic, kamenické práce provedl Deyl. Původně byl pomník umístěn 

v sadech Svatopluka Čecha, dnes se nachází v centru města u městského divadla.   

 

V období po r. 1970 dochází především k doplňování, obměnám a vytváření 

kultu oslav výročí osvobození Rudou armádou a k oslavám výročí novodobých 

dějin spojených s  komunistickou stranou a internacionálním chápáním doby. 

V architektonické podobě města jsou bohužel ničeny prvorepublikové domy 

s výraznými zdobnými fasádami, továrnické vily jsou velmi necitlivě 

                                                        
48 Prohlížíme-li staré kresby, rytiny a dřevoryty z 15., 16. a počátku 17. století, překvapuje nás, jak 

málo bylo ve starých městech, vesnicích a v jejich okolí velkých dřevěných křížů. …Krajina, protkaná 
nepohodlnými cestami a primitivními silnicemi, postrádala jakýkoliv projev monumentálního řezbářského 
umění: poblíž měst stály jen šibenice, okrouhlé popravní podezdívky a dřevěné nebo kamenné sloupky s 
kaplicemi. Na náměstích bývaly nanejvýš pranýře a dřevěné nádrže na vodu, z nichž se postupně vyvíjely 
náročné kamenné kašny (Scheybal, J. V.:  Umění lidový tesařů, kameníků a sochařů v severovýchodních 
Čechách, s. 209 - 210).  
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rekonstruovány a často jsou přestavovány pro společné ubytovny pracujících. Na 

náměstí po jeho jihozápadní straně byly po r. 1960 strženy tři unikátní podsíňové 

roubené domy a na jejich místě bylo vystavěno fádní nákupní středisko. 

 

3.4.33.4.33.4.33.4.3 Program Program Program Program regeneraceregeneraceregeneraceregenerace MPZ Lomnice nad Popelkou MPZ Lomnice nad Popelkou MPZ Lomnice nad Popelkou MPZ Lomnice nad Popelkou    

Na území města Lomnice nad Popelkou je dochováno poměrně velké 

množství kulturních památek, ať již stavebního anebo sochařského zaměření. 

Urbanismus města se vyvíjel postupně. Podobně jako jiná menší města 

severovýchodních Čech, tak i centrum Lomnice nad Popelkou bylo rozloženo 

okolo náměstí. Výstavba domů byla převážně dřevěná, město bylo sužováno 

častými požáry (r. 1590, 1610, 1749, 1862), které pohltily většinu domů. 

Z kamenných objektů se v různých podobách následných přestaveb dochoval 

pouze kostel, tvrz a pivovar.  

 

Hlavní náměstí (dnes nese název náměstí M. Jana Husa, resp. Husovo) patří 

společně s náměstím Školním a Karlovským mezi rozměrné městské plochy. 

Husovo (hlavní) náměstí s rozlohou 84 arů patří mezi největší v okolí, předčí svou 

plochou nedaleká náměstí v Jilemnici, Semilech (tzv. Hoření náměstí, dnes 

Komenského), Sobotce, dokonce i v Turnově a Nové Pace.  

Husovo náměstí a Školní náměstí je orientováno v podélné ose S – JV, 

Karlovské náměstí s dochovanou dřevěnou zástavbou pocházející z 2. poloviny  

18. století je orientováno v ose S – JZ.  

Menší město se vyznačuje rozmanitou architekturou různých slohových 

období, kterou vhodně doplňují výrazné sochařské památky. V r. 1998 vydal 

Okresní úřad Semily, referát kultury pod č. rozh. R/112/98 Veřejnou vyhlášku ve 

věci vyhlášení ochranného pásma souboru nemovitých kulturních památek 

v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, které jsou zapsány v ÚSKP ČR.49  

                                                        
49 Veřejná vyhláška k vyhlášení ochranného pásma souboru nemovitých kulturních památek 

v k. ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou zapsány v ÚSKP ČR. Na území kolem souboru nemovitých 
kulturních památek pod rejst. č38347/6-2660 (zámek č. p. 4), 368026-2661 (kostel sv. Mikuláše z Bari), 
36025/6-2662 (kaple sv. Jana Křtitele), 16243/6-2664 (radnice č. p. 7), 20181/6-2665 (kašna na náměstí), 
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Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Města Lomnice nad Popelkou, a od  

1. 7. 1998 byly uplatňovány památkově vhodné postupy pro město s dochovaným 

historickým prostředím. Mezi nejdůležitější právní akty patřilo povolování a 

provádění stavebních úprav na objektech ve vymezeném památkově chráněném 

území, nebylo např. přípustné umístění novostaveb, terénních novotvarů, které 

by mohly narušit půdorysnou a prostorovou kompozici v chráněném prostředí 

nemovitostí. Taktéž bylo ze strany památkových orgánů vyžadováno dodržování 

tradičních materiálů ve slohové a hmotové čistotě, zvláště při používání a 

dodržování materiálů u oprav regionální lidové architektury (sklon a tvar střech, 

materiál střešních krytin, provádění fasád, výměna a použití i členění okenních a 

dveřních otvorů, nepoužívání při opravách a obnově skleněných tvarovek, 

plechových a umělohmotných a keramických obkladů, ocelových konstrukcí, 

velkoplošných úprav plášťů a otvorů budov). Reklamní a informační zařízení byla 

posuzována adekvátně vzhledem k prezentaci kulturních památek a historicky 

hodnotných objektů prostředí. Ochranné pásmo respektovalo platný územní plán 

a vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou z 14. 10. 1994.  

Z pohledu dneška jistě velmi významný počin, který začal chápat památkové 

objekty a konfrontovat je s urbanistickými požadavky, eliminoval rušivé zásahy 

před nepříznivými vlivy, zvláště při stavebních a terénních aktivitách fyzických i 

právnických osob na území vymezeném ochranným pásmem.  

Tento dokument byl základem pro Vyhlášku MK ČR č. 108/2003 Sb., ze dne 1. 

dubna 2003, s nabytím účinnosti od 1. 9. 2003 o prohlášení území s historickým 

prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování 

podmínek pro jejich ochranu. 

                                                                                                                                                              
27686/6-2666 (morový sloup se sochou P. Marie), 19760/6-2665 (pilíř se sochou sv. Jana 
Nepomuckého) bylo vymezeno památkově ochranné pásmo a zároveň stanoveny podmínky 
památkové ochrany. Rozsah ochranného pásma byl vymezen v souladu s § 17 odst. 1 památkového 
zákona č. 20/1987 Sb., dle původního znění a dalších doplnění. Podmínky ochrany byly staveny 
veškerou činností, týkající se nové výstavby a terénních úprav, demolic, obnovy, oprav a údržby 
stávajících rekonstrukcí. Při povolování a provádění stavebních úprav, zásazích do utváření terénu, 
organizace pozemků, zeleně a při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace 
je nutno dbát, aby změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků 
na území ochranného pásma nebyla oslabena nebo porušena historicko urbanistická struktura a 
architektonický ráz historického jádra města Lomnice nad Popelkou (Archiv Městského úřadu Semily, 
odbor kultury, 1998). 
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Památková ochrana památek včetně plošných území je zapracována do 

územního plánu města. Řešené území územního plánu je vymezeno správním 

územím města Lomnice nad Popelkou, které se skládá z katastrálních území (k. ú.) 

Chlum pod Táborem, k. ú. Košovem, k. ú. Lomnice nad Popelkou, k. ú. Ploužnice 

pod Táborem k. ú. Rváčovem a k. ú. Želechy. Rozsah koncepce řešeného území 

představuje rozlohu 2 558 ha.   

 

4444 Památky vPamátky vPamátky vPamátky v    Lomnici nad PopelkouLomnici nad PopelkouLomnici nad PopelkouLomnici nad Popelkou    

4.1 Ochrana kulturního dědictví 

Kulturní dědictví (kulturní památka) je spojena ve vědomí člověka 

s uvědoměním, že objekt (předmět) nebo určitý prostor je projevem jeho tvůrčí 

hodnoty, a jako takový si zaslouží jisté ochrany, je nositelem hodnoty pro budoucí 

příští generace. Předměty kulturního dědictví jsou dokladem jevů, událostí, 

osobností dějin a kultury. Jejich význam není přehlédnutelný, a proto se jejich 

ochrana stala celospolečenským zájmem.  

Za kulturní památku považujeme movité a nemovité věci, popřípadě jejich 

soubory, a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního 

způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy 

tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro 

jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, b) které mají 

přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.50 

V minulosti lze vysledovat úsilí ochrany kulturního dědictví ve dvou rovinách, 

a to v rovině základu prvotních zákonných norem (moc, ochranitelství bylo 

svěřeno panovníkovi, později vládám), a v rovině občansko odborných hnutích 

(spojeným se zakládáním muzeí, spolků, funkcí ochranitelů památek, tzv. 

konzervátorů atd.). Mezi první zákonné dokumenty lze považovat Dekret o 

ochraně archiválií, vydaný za vlády Marie Terezie v r. 1749, za vlády Josefa II. byly 

                                                        
50 Zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péče dle dalších změn a doplnění. 
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zrušené kláštery druhotně využívány pro sociální, školské a manufakturní objekty. 

V r. 1776 byl vydán Dekret upravující nález pokladů a mincí, který byl později 

několikrát přepracován.  

V 1. polovině 19. století, okolo r. 1835 je vydáván pokyn c. k. místodržitelských 

orgánů k vedení pamětních kronik a pamětihodností. Tato snaha byla výsledkem 

inventarizace církevního majetku, kdy církev poukazuje na objekty, které vlastní 

mimo kostely a kaple a její snahou bylo zajištění finančních prostředků na jejich 

údržbu. Hlavním smyslem bylo zjistit vlastníka a přenést na jeho potomky vztah k 

uvedeným pamětihodnostem a zavázat je k údržbě. 

V českých zemích vzniklo již v r. 1814 Slezské muzeum v Opavě, nejstarší 

veřejné muzeum, založené tehdy jako Gymnazijní muzeum.  R. 1818 je spojen 

s iniciativou českých šlechticů, hraběte Františka Kolowrata–Libštejnského, 

hraběte Kašpara Šternberka a dalších osobností, kteří podpořili vznik 

Vlasteneckého muzea v Čechách. Ve 30. letech 19. století se muzeum pozvolna 

měnilo ve středisko české obrozenecké kultury. Časopis Národního muzea začal 

vycházet v r. 1827 po zásluze Františka Palackého. Od r. 1848 se instituce stala 

oficiálně Českým muzeem, v  r. 1854 bylo přejmenováno na Muzeum Království 

českého, které mělo při svém založení tři fondy, a to sbírky historické, přírodní a 

literární. Postupně se vyčlenil archiv (1846), archeologické oddělení (1893) a 

divadelní sbírky (1924).  

Teprve k r. 1850 vzniká císařským nařízením v rakouských zemích při 

Ministerstvu obchodu, průmyslu a veřejných staveb c. k. Centrální (ústřední) 

komise pro výzkum a zachování stavebních památek, která v r. 1873 rozšířila svou 

působnost i na umělecké památky a starožitnosti. Komise se starala o uchování 

architektonických historických významných staveb a svůj cíl realizovala 

památkovými konzervátory, kteří vykonávali svou činnost čestně s délkou období 

na pět let. Konzervátoři byli lidé nejenom s obrovským zájmem o danou 

problematiku, ale především pracovníci s odborným vzděláním. Konzervátoři byli 

jmenování od r. 1853 Ministerstvem kultu a vyučování, jeho působnost byla velmi 

široká a ne vždy příliš důsledná. Již na konci 19. století je připravován první 
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památkový zákon, který však nebyl v r. 1909 schválen. Systematické soupisy 

památek vedla archeologická komise České akademie věd, od r. 1895 byly 

vydávány jednotlivé svazky po politických okresech, k r. 1937 vyšlo 47 svazků.  

V r. 1912 vznikl c. k. Zemský památkový úřad pro Království české, uskutečnilo 

se jmenování zemských konzervátorů pro Čechy, jednoho pro území české, 

druhého pro území německé. V r. 1919 byla ustanovena nová struktura státní 

památkové péče, která byla přičleněna pod Ministerstvo školství a národní osvěty. 

Zemský památkový úřad pro Království české byl přejmenován na Státní 

památkový úřad pro Čechy v Praze, r. 1920 zahájil svou činnost Státní památkový 

úřad pro Moravu a Slezsko v Brně. Tento systém památkové péče navázal 

v mnohém na právní normy rakousko–uherské monarchie, památková péče 

společně s  archivnictvím, knihovnictvím, muzei, archeologií, záležitostmi 

sběratelskými, péčí o kulturu a umění připadla Ministerstvu školství a národní 

osvěty, IV. Odboru, v té tobě označen osvětový (po r. 1928 přináležela správa       

V. odboru, národní osvěty).  

V r. 1919 vzniká Státní fotoměřický ústav jako vědecké a dokumentační 

pracoviště pro potřeby památkové péče.  

Před 2. světovou válkou, v letech 1938 - 1939 byl připravován velký soupis 

památek podle zemí republiky. Dílo Zdeňka Wirtha a kolektivu vyšlo až v r. 1957 

(Umělecké památky Čech, nakl. ČSAV Praha 1957). Toto velkolepé dílo si zaslouží 

jistě i v dnešní době obdiv. Umělecký materiál kunsthistorici však sbírali již v letech 

1895 – 1955 a dokládá nejrůznější vědecké hodnoty, což zejména způsobuje vady 

v datování a popisu objektů. Vzájemně nepoměrný rozsah jednotlivých hesel a 

rozdíly o uváděných podrobnostech pramení z rozličných podkladů. 

Po r. 1945 se změnily podmínky pro ochranu kulturního dědictví, na základě 

konfiskačních dekretů přešlo mnoho památkově hodnotných budov a mobiliáře 

do vlastnictví státu, neexistoval však žádný orgán k zabezpečení a ochraně těchto 

památek. Zemský národní výbor zřizuje již 11. 5. 1945 Sekretariát pro evidenci a 

záchranu památek písemných, historických, uměleckých a přírodních. Tato 

instituce zaměřila svou činnost na ochranu památek v pohraničních oblastech při 
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kontaktech na archiváře, muzejní pracovníky, učitele místních škol a občany, 

činnost tohoto sekretariátu však končí již v červnu r. 1945. Z důvodu ověření 

současného stavu kulturního dědictví si poválečná doba vyžádala provést 

soupisové práce, na popud prezidenta E. Beneše se počalo připravovat vytvoření 

samostatné památkové organizace, zák. č. 137/1946 Sb., vzniká Národní kulturní 

komise a její činnost byla zahájena počátkem r. 1947. Komise převzala do péče a 

správy objekty se statutem státní kulturní majetek, kde se jednalo především o 

konfiskované objekty. V této době lze hovořit o prvním zákonu, který se zabýval 

ochranou kulturních památek. Nový systém po r. 1949 státní správy, který byl 

založený na krajských zřízeních, vytváří reorganizaci v systému památkové péče. 

Výkonná moc přešla na krajské národní výbory, památky celostátního významu 

podléhaly přímo ministerstvu školství, věd a umění, stát se snažil zapojit památky 

do veřejného života na poli kulturním a hospodářském. V r. 1951 dochází k celkové 

reorganizaci Státního památkového úřadu na Státní památkový ústav, kterému 

byla ponechána pouze vědecko výzkumná a odborná činnost. Právní ochrana byla 

předána do působnosti státní správy.  

 

Před více než padesáti lety byl schválen a vstoupil v platnost zák. č. 22/1958 

Sb., o kulturních památkách, až r. 1958 se památková veřejnost dočkala první 

samostatné právní normy, který byl platný až do 80. minulého století. V tomto 

roce došlo ke zrušení Státní památkové správy a vytvoření Státního ústavu 

památkové péče a ochrany přírody (SÚPPOP). Následně byla Krajskými národními 

výbory zřízena krajská střediska státní památkové péče a ochrany přírody 

(KSSPPOP). Výkonná moc příslušela správním orgánům, odborná složka se 

vyjadřovala pouze k určitým záměrům. Z některých formulací lze dobře vyčíst 

stěžejní polický zájem před zájmem odborným, památky byly hodnoceny a 

rekonstruovány především na základě zájmu politického, často chyběl při 

vyjádřeních kompetentních pracovníků odborný zájem. V tomto zákoně nebyly 

přesně definovány území a objekty, na kterých by památková péče uplatňovala 



49 

své cíle a zájmy. Tato skutečnost vedla k častým konfliktům mezi vlastníky, 

architekty, památkáři či představitelů státní správy.   

I přes veškerou snahu nebyla evidence památek soustavná a důsledná. Účast 

okresních národních výborů (ONV) na zabezpečení akcí státní památkové péče 

byla mj. vyjádřena soustředěním zájmu oddělení o památky, muzea a kroniky, při 

příslušném odboru ONV byli jmenováni konzervátoři. Jejich prací bylo především 

podat přehled památkových objektů na území okresu, byly zpracovávány 

evidenční listy kulturních památek, založena a doplňována fotografická 

dokumentace. Taktéž na základě archivních pramenů získáván základní materiál o 

přehledu památek po jednotlivých okresech.  

Kolem r. 1960 začíná vznikat seznam nemovitých kulturních památek, při jeho 

zrodu stojí především dobrovolní studenti fakulty Českého vysokého učení 

v Praze.  

 Zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, účinný od 3. 5. 1958, přímo ve 

svém § 2 stanovil, co je kulturní památkou, kulturní památky se jimi staly přímo ze 

zákona (ex lege), nikoliv na základě nějakého rozhodnutí orgánu. Pouze v případě 

pochybností, zde věc odpovídá dikci zákona, měl o tom, jestli jde o kulturní 

památku, rozhodnout krajský národní výbor. Zákon přímo v § 7, stanovil, že 

kulturní památky jsou tímto zákonem chráněny bez ohledu na to, zda jsou 

evidovány, což potvrdila i vyhláška 116/1959 Úl., o evidenci kulturních památek,   

v § 3 odst. 2. Výběr kulturních památek v  této době byl silně ovlivněn umělecko- 

historickým a architektonickým vkusem navrhovatele (doby), upřednostňovány 

byly stavby s výraznými dochovanými středověkými rysy, ale i ideologicky 

zaměřené (sakrální stavby ve státních seznamech byly částečně uplatněny, jejich 

dochování neodpovídalo evidenci seznamů, evidence movitých památek téměř 

neexistovala). 

S účinností zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, byly převzaty do 

památkové ochrany pouze památky zapsané ve státních seznamech.  

 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, dle dalších změn a doplnění 
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Seznam památek s přijetím nového památkového zák. č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, nabývá účinnosti s platností od 1. 1. 1988. Tato právní norma, 

která řeší problematiku památek v ČR, byla několikrát novelizována. 

V r. 1990 došlo ke zrušení krajských národních výborů a převedení KSSPPOP 

pod Ministerstvo kultury, kromě Pražského ústavu památkové péče. Ochrana 

přírody byla oddělena od památkových ústavů v r. 1991. Vznikl Státní ústav 

památkové péče (z bývalého SÚPPOP) a samostatné památkové ústavy                 

(z bývalých KSSPPOP).  

V r. 2003 dochází ke sloučení Státního ústavu památkové péče a státních 

památkových ústavů v Národní památkový ústav (NPÚ), který se dělí na ústřední 

pracoviště a jednotlivá územní odborná pracoviště. Podle nového krajského 

členění České republiky vznikla územní odborná pracoviště v Lokti (v r. 2006), 

Kroměříži a Liberci (k r. 2007), Josefově a Telči (k r. 2008). 

 

4.2 Architektura Lomnicka 

Sledovaná a mapovaná oblast Lomnicka byla v minulosti poměrně bohatá na 

činné lomy, ať již pískovcové anebo čedičové. Pozoruhodnou práci dokládá Soupis 

lomů ČSR. Okres Semily, jejímž autorem je Dr. J. Gotthard, rozsahem drobná 

publikace vydaná roku 1932 v Praze (Zvláštní opis z časopisu „Stavivo“).51 Autor 

zde s pečlivostí vyjmenovává celkem 104 lomy, z nichž některé jsou hodnoceny 

jako lomy s  kvalitním pískovcem, který je vhodný k opracování. Podává jejich 

                                                        
51 Lomy okresu Semily: Vedle místopisného umístění a označení katastrálního území si autor 

ve své publikaci zvláště hodnotí tzv. Abecední seznam užitkových hornin politického okresu Semily 
(číslo odpovídá pořadovému číslu lomu, resp. číslu poznámky, kde je poznámka přičleněna k popisu 
několika lomů v téže obci je uvedeno pořadové číslo lomu dotčené obce, např. pískovec arkosový 1-4, 5 
p 97 p, 104 a 137 – 139, 154 a p, 160, 161, tzv. 137. č. kat. 38).  

1. Josef Radimský, Syřenov čp. 2. 2. Ž. s. Stará Paka 4, 8 km, 30 m spojka přes můstek k silnici. 
3. Pískovec. 4. Arkosový pískovec. 5. Permokarbon. 6. Šedý a červený. 7. Středního zrna. 8. Hrubé 
lavice, 5 metrů mocné směr h 8 sklon 20 st. Proplástky lupkovitého pískovce až 3 metry mocné. 9. 
Nepravidelně rozpukán. 10. Velmi pevný na suchu i ve vodě. 11. Značně trvanlivý. 12. Není leštitelný. 13. 
Stavební. 14. Dobře osvědčen do zdiva. 15. 1½ x ½ x 1/2 m kvádry. 16. Ručně. 17. V x d = 7 x 25 nelze 
rozšířiti pro vzrůstající skrývku. 18. Ornice a lupkové pískovce celkem 4 m. 19. Otevřen 1926. láme sám 
majitel. 20. 30 m3. Stavby v místě, Nové Vsi a Lomnici nad Popelkou. 

52 V pátek 1. června 1906 zahájena byla jízda na železné dráze z lomnice do Staré Paky: trať 
tato jest dílcem dráhy: Stará Paka – Sudoměř (FÚ LnP: Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre, 1836,  
s. 378). 
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podrobný přehled, v úvodu brožury je uvedeno hodnocení lomu podle různých 

kriterií. (1. Majitel, podnikatel, adresa; 2. Komunikační poměry: nejbližší stanice 

dráhy (ž. s.), vzdálenost lomu od ní, stav cesty a její délka k nejbližší silnici; 3. 

Obvyklé místní pojmenování kamene; 4. Petrografické určení kamene; 5. Stáří 

kamene (útvar geologický); 6. Barva kamene; 7. Velikost zrna a sloh; 8. Způsob 

výskytu a úložné prostory; 9. Rozpukání kamene; 10. Tvrdost kamene; 11. 

Trvanlivost kamene; 12. Leštitelnost kamene; 13. K čemu se kamene užívá; 14. 

K jakým účelům se kámen nejlépe osvědčil; 15. Jak velké kusy lze lámati a 

zpracovati; 16. Způsob dobývání; 17. Rozloha kamene lomem dobývaného, v x d x 

h = výška x délka x hloubka lomu; 18. Skrývka a odpadky; 19. Činnost lomu, počet 

pracovních sil a rok počátku těžby; 20. Průměrná roční těžba; 21. Stavby, při nichž 

bylo kamene použito. Důležitá poznámka: Kámen z lomů, jichž pořadové čísluje 

označeno hvězdičkou, byl podroben technické zkoušce, uvedené v tabulce I.  

Za zmínku jistě náleží připomenout vystavění železniční tratě mezi Starou 

Pakou, Lomnicí nad Popelkou a Libuní v letech 1904 – 1906.52 Vlak vyjíždějící 

z Lomnice do Libuně se klikatí pískovcovým lomem ze zastávky Ploužnice ve 

směru k zastávce Kyje (Ploužnice je uváděna jako nejvyšší bod trati, 530 m n. m. 

s převýšením ve směru od Libuně o 32 % a od Staré Paky 30%.) Trať prochází místní 
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části Ploužnice „Na Smitech“ lomem červeného pískovce v přerušeném úseku 

v délce cca 700 m.53 

Menší pískovcové lomy byly v této oblasti poměrně obvyklým jevem. 

Hospodáři používali kámen často na výstavbu podezdívek a drobných 

hospodářských stavení, ke zhotovení pilířků u oplocení pozemků. Několik mnou 

navštívených lomů je zarostlých divokou vegetací, jejich místo snadno unikne naší 

pozornosti a je v okolním terénu téměř setřeno. Po vytěžení kamene anebo po 

nálezu nekvalitní vrstvy byl často lom opuštěn.  

 

Kámen se odpradávna dobýval v lomech, otevřené lomy vznikaly často 

v sousedství měst a městeček, těžba byla závislá na konkrétní objednávce, např. 

při výstavbě městských čtvrtí, stavbě cest a mostů. Rozmach těžební činnosti je 

v našem kraji spojen především s obdobím konce 18. století, a to s výstavbou 

pevností Josefova u Jaroměře a Terezína, těžební činnost probíhala pod státním 

dozorem, dalším důležitým mezníkem při těžbě kamene byla i výstavba železniční 

sítě (na území Libereckého kraje je nutné připomenout trať liberecko–

pardubickou v r. 1859). Otevření nových lomů probíhalo ještě na konci 19. století a 

v samém počátku 20. století celkem náhodně a intuitivně. Při dlouhotrvajících 

deštích byla například smyta nevysoká vrstva zeminy včetně nízkého porostu, a 

                                                        
53 Železnice, z historie – 1. železnicí na evropském kontinentě byla tzv. konězpřežka vedoucí 

z Lince do Českých Budějovic stavěna v letech 1825 – 1832. Státní správa si vyhradila již v r. 1837 právo 
ke stavbě železničních tratí a v r. 1841 bylo rozhodnuto státem o stavbě železnic podle systematického 
plánu, o tři roky později byla zprovozněna první železnice s parním pohonem na trase Olomouc – Praha 
v r. 1845. Nepříznivé finanční poměry si však vynutily výstavbu drah soukromých, v r. 1854 – 1858 byly 
dráhy prodány společnosti pod názvem „Privil. rakouská společnost státních drah“. Do této doby 
spadá i výstavba první dráhy v tomto kraji, označovaná jako Jihoseveroněmecká spojovací dráha    
(1857 – 1858). Stavba rakouské severozápadní dráhy spadá do období rozvoje železnic v letech        
1868 – 1873. Železniční trať výrazně obohatila počátkem 20. století zmíněný region a byla budována 
pod názvem Mělník- Stará Paka, její celková délka je 130 km. Trať spojovala významná městská a 
obchodní centra, a to Starou Paku, Libuň, Mladou Boleslav a Mělník. Ze Staré Paky vede trať v údolí 
řeky Olešky, po zastávce v Ústí u Staré Paky se odděluje od liberecko-pardubické dráhy a pokračuje 
severozápadně směrem k Nové Vsi nad Popelkou a pokračuje směrem do Lomnice nad Popelkou. Při 
výjezdu z  města mění radikálně svůj směr k jižní straně a pokračuje po jižních svazích Tábora se 
zastávkami Ploužnice, Kyje u Jičína a pokračuje dále směrem k Libuni. Trať byla dříve nazývána místní 
drahou, i v dnešní době poskytuje mnoho krásných výhledů a je zajímavá svým prudkým stoupáním a 
opětovným klesáním. Tato trať se začala stavět v r. 1904, první slavnostní výkop byl proveden dne 26. 
května. O dva roky později byla provedena zatěžkávací zkouška trati včetně mostů a 7. 6. 1906 byla 
trať odevzdána mezi Starou Pakou a Lomnicí nad Popelkou veřejnosti. Ze starých záznamů se 
dovídáme, že „vlak ze Staré Paky dojede do Libuně nejdříve za 43 min., do Mladé Boleslavě za 2 hodiny 
6 minut“. 
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tak se objevila obnažená skála. Často bylo o založení lomu rozhodnuto také 

náročnými kopáčskými pracemi, lom často nebyl kvalitní. Lamači kamene také 

posuzovali založení lomu podle nižšího vzrůstu porostu, barevného odstínění 

půdy, výskytu rostoucích dřevin atd. Těžba prověřených ložisek kamene se 

objevuje až kolem 1. světové války s rozvojem nových technologií. Kamenné lomy 

s rozdílnosti těžby můžeme rozdělit na podpovrchové (hlubinné) a povrchové. 

Povrchově se kámen dobýval ve stěnových lomech nebo v lomech jámových. Již 

v minulých dobách se pískovec nebo vápenec těžil rostlými puklinami ať 

vertikálními či horizontálními pomocí prostých kovových a dřevěných páčidel. 

Kámen v lomech byl dobýván lamači kamene, často zvanými skalníky, kteří při 

dobývání používali dřevěné klíny, které se zalévaly vodou, klíny bobtnaly a trhaly 

horninu. 

Kámen společně s hlínou, ze které se sušily a později vypalovaly cihly, se 

postupně od středověku stával důležitým stavebním materiálem. Úprava 

vylámaného kamene se prováděla často v otevřených lomech tzv. „bosírováním“ 

(tj. přisekání vylomeného kamene do podoby potřebného hranolu daných 

rozměrů). Hotové opracované bloky se dále upravovaly do podoby kvádrů 

zubáky, ryhovačkami nebo zrnováky. Různost kamenických výrobků se vždy řídila 

poptávkou po daném sortimentu (dláždění ulic žulovými kostkami, kotouče 

různých průměrů a tloušťky z pískovce při vybrušování skla atd.). Kámen pro 

sochařské účely byl často vybírán s větší pozorností za účasti sochaře, kameníka a 

dopravován do jeho dílny.  

Kamenické hutě, ze kterých se později vyvinuly cechy a bratrstva, byly ve 

středověku soustředěny okolo velkých staveb, např. chrámů a mostů. Stavbu 

obvykle řídil mistr kamenický, stavitel, kterému podléhal celý provoz stavby a 

dozor nad hutí. Parléři byli technickými zástupci stavby, dalšími pracovníky bývali 

mistři, tovaryši a učedníci. Kameníci často spolupracovali se zedníky.54 

                                                        
54 Příklon venkovského člověka k tvrdému materiálu byl pozvolný a váhavý. Uplynulo celé století, 

než vrchnosti prosadily svou: zprvu bylo nutno vychovat schopné stavební řemeslníky, a to nešlo jinak než 
prostřednictvím pokročilejších měst. Teprve velké městské požáry podnítily v sousedních vesnicích rozvoj 
stavebních profesí a práce na monumentálních zakázkách naučila desítky a stovky poddaných novým, do té 
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4.3 Charakter zástavby historického jádra 

4.3.14.3.14.3.14.3.1 Památky na území MPZPamátky na území MPZPamátky na území MPZPamátky na území MPZ    

V uvedené práci je věnována pozornost kulturním památkám evidovaných 

v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (ÚSKP ČR) na území 

Lomnicka.55  

Za kulturní památky podle tohoto zákona (podle zák. č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči) prohlašuje ministerstvo kultury České republiky nemovité a 

movité věci, popřípadě jejich soubory, a) které jsou významnými doklady 

historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob 

do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších 

oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké 

a technické,     b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým 

událostem.56 

 

Památky evidované v ÚSKP ČR57 

- Kostel sv. Mikuláše z Bari, r.č. 36802/6-2661 

- Farní budova čp. 142, r.č. 101352 

- Hřbitovní zvonice, r.č. 15969/6-2663 

---- Kaple sv. Jana Křtitele na hřbitově s Kaple sv. Jana Křtitele na hřbitově s Kaple sv. Jana Křtitele na hřbitově s Kaple sv. Jana Křtitele na hřbitově s    ohradní zdí, ohradní zdí, ohradní zdí, ohradní zdí, r.r.r.r.č. 36025/6č. 36025/6č. 36025/6č. 36025/6----2662662662662222    

- Mohyla s náhrobky na hřbitově, r.č. 16425/6-4763 

- Náhrobek Dr. Antonína Šlechty, r.č. 47745/6-4762 

- Vila čp. 136 v Jeronýmově ulici, r.č. 102355 

- Zámek čp. 4, r.č. 38347/6-2660 

- Budova radnice, r.č. 16243/6-2664 

- Budova muzea čp. 43 a čp. 44, r.č. 51095/6-6-6239 
                                                                                                                                                              

doby na vesnicích nezvyklým řemeslům. Obrovský vliv na výtvarnou úroveň těchto zkušeností měl také rozvoj 
monumentální architektury na rozhraní osmnáctého a devatenáctého století (Scheybal, J. V.: Umění lidových 
tesařů, kameníků a sochařů v severovýchodních Čechách, s. 181 - 183).  

55 Kulturní památky byly zapsány do státního seznamu podle zák. č. 22/1957 Sb., o kulturních 
památkách, nebo prohlášeny podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.  

56 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči podle dalších změn a doplnění. 
57 Zvýrazněné památkové objekty jsou uvedeny v Pamětní knize farního úřadu v Lomnici nad 

Popelkou, soupis je vyhotovený k r. 1837 a zapsaný farářem Janem Doubravským. 
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- Dům čp. 199, r.č. 51535/6-6259 

---- Mariánský sloup na náměstí,  Mariánský sloup na náměstí,  Mariánský sloup na náměstí,  Mariánský sloup na náměstí, r.r.r.r.č. 27686/6č. 27686/6č. 27686/6č. 27686/6----2666266626662666    

- Pomník M. Jana Husa, r.č. 50351/6-6131 

- Kamenná kašna, r.č. 20181/6-2665 

---- P P P Pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého, ilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého, ilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého, ilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého, r.r.r.r.č. 19760/6č. 19760/6č. 19760/6č. 19760/6----2667266726672667    

---- Pilíř se sochou sv. Prokopa,  Pilíř se sochou sv. Prokopa,  Pilíř se sochou sv. Prokopa,  Pilíř se sochou sv. Prokopa, r.r.r.r.č. 44756/6č. 44756/6č. 44756/6č. 44756/6----2686268626862686    

---- Pilíř se sochou P. Marie Karlovské,  Pilíř se sochou P. Marie Karlovské,  Pilíř se sochou P. Marie Karlovské,  Pilíř se sochou P. Marie Karlovské, r.r.r.r.č. 27912/6č. 27912/6č. 27912/6č. 27912/6----2685268526852685    

---- Kamenný kříž na horu Tábor,  Kamenný kříž na horu Tábor,  Kamenný kříž na horu Tábor,  Kamenný kříž na horu Tábor, r.r.r.r.č. 51026 č. 51026 č. 51026 č. 51026     

- Objekt čp. 886, r.č. 102910 

 

Vedle těchto objektů zapsaných v ÚSKP ČR jsou na území vesnické 

památkové rezervace (VPR) Lomnice nad Popelkou - Karlov evidované domy 

lidové architektury, a to čp. 243, 244, 245, 247, 248, 253, 254, 255, 259, 262, 263, 

265, 278, dále objekt čp. 678 a čp. 710.58 

V centru území VPR Karlov je v současné době dochováno celkem 13 objektů, 

které se nacházejí na severozápadní, severovýchodní a jihovýchodní straně 

náměstí. Severozápadní zástavba byla charakteristická úzkou parcelací pozemků, 

před jednotlivými staveními byly zahrádky, které tvořily uliční frontu. Na 

severovýchodní a jihovýchodní straně byly objekty stavěny přímo štíty do 

náměstí, hospodářská zázemí s pozemky se nacházela za obytnými budovami, 

„humny“. Krásná roubená stavení s podsíněmi, čp. 262, 263, a 265 dokládají 

nebývalou vytříbenost lidových tesařů, objekt čp. 263 je charakteristický svým 

barokním štítem. Ostatní objekty Karlovského náměstí byly bohužel přestavěny 

především po 1. světové válce, roubené stavby byly v některých případech i 

strženy a na jejich základech vystavěny drobné zděné domky.  

  

                                                        
58 Podle Mencla jsou lomenice dochované na území MPR Karlov datované následovně: po r. 

1736 (čp. 265), r. 1768 (čp. 254), r. 1813 (čp. 244), mezi lety 1795 – 1810 vyvrcholilo tvarové bohatství 
lomenic pojizerského typu, působily zde skupiny řemeslně vynikajících a nadaných tesařů, a to Jiřího a 
Jana Fendrychových z Nové Vsi (Mencl, V.: Lidová architektura v Československu, s. 238). 
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Památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek (dříve státním 

seznamu) odrážely i výběr výše uvedených objektů, které měly na vývoj města 

zásadní vliv a plně naplňovaly § 2 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách: 

Památkou je kulturní statek, který je dokladem historického vývoje společnosti, 

jejího umění, techniky, vědy a jiných oborů lidské práce a života, nebo jest jí 

dochované historické prostředí sídlištních celků a architektonických souborů, 

anebo věc, která má vztah k význačným osobám a událostem dějin a kultury.   

 

Nejstarší dochovanou budovou ve městě je zvonice z r. 1764 (někdy uváděn i 

rok stavby 1752), která je nachází uprostřed hřbitova. Nad potokem Popelkou, 

severovýchodně od náměstí na mírném svahu se vedle hranolové dřevěné 

zvonice s nižší střechou, nachází barokní kaple sv. Jana Křtitele. Obě stavby jsou  

obklopené starým hřbitovem, který byl postupně rozšiřován a slouží městu do 

dnešních dnů. Celek vytváří malebný areál.  

Na dalších stavbách se finančně i architektonicky podíleli Morzinové, v r. 1654 

kupuje lomnické panství Jan hrabě z Morzinů a rod drží Lomnici až do r. 1796 a 

zanechává ve městě významné stavebně kulturní stopy (od r. 1654 Jan, do +1688 

Pavel, do +1706 Maxmilián, do +1737 Václav, od r. 1737 Karel, do +1791 František 

Xaver, do r. 1796 Rudolf).    

 

4.3.24.3.24.3.24.3.2 Památky vPamátky vPamátky vPamátky v    okolí Lomnice nad Popelkouokolí Lomnice nad Popelkouokolí Lomnice nad Popelkouokolí Lomnice nad Popelkou    

Koncem 18. století a především v 1. polovině 19. století se začínají po městech 

a vesnicích objevovat bohatě zdobené podstavce, ve kterých jsou upevněny 

litinové a železné kříže (s artefakty se můžeme často setkávat i na venkovských a 

městských hřbitovech). Některé dochované práce jsou kameníky signovány (např. 

ve Chlumu u Tábora na Kalvárii od Jana Zemana,59 v Syřenově u Lomnice na kříži 

                                                        
59 Jan Zeman ze Žernova u Rovenska pod Troskami (narozen r. 1795 v Příkrém u Semil, zemřel 

r. 1853 v  Žernově), zakladatel výrazné truhlářské, řezbářské a sochařské dílny, která ve 2. třetině       
19. století zaplavila svými artefakty Turnovsko, Jičínsko a Podještědí a zasáhla až na Semilsko a 
Jilemnicko. Zeman svoje sochařské práce s oblibou signoval kaligrafickým švabachem, např. Pracoval 
Jan Zeman ze Žernova a pečlivě je datoval. Proto víme, že vrchol jeho sochařského díla spadá do let 
1840 – 1853. Předtím, jak se zdá, působil především jako truhlář. – Po smrti Jana Zemana přejímá okruh 
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od Ferdinanda Kofránka, mistra kamenického60). Venkovští kameníci se často záhy 

přizpůsobili novým požadavků a jejich sledovaná díla dokládají dobře zvládnuté 

řemeslné provedení spojené s naivitou a často i disproporčním zobrazením 

figurálních motivů a prověřenými kompozičními schématy.  

V krajině Lomnicka se často setkáváme s drobnými památkami, které 

sehrávaly významnou roli v životě místa, vesnice nebo městečka. Jejich lokalizace 

není náhodná. Kamenné kříže se často umísťovaly na pozemky donátorů, u cesty 

na pole, poblíž usedlostí. Jejich vznik byl především dokladem zbožností 

hospodáře a jeho rodiny. Další lokalizací drobných památek byla místa vedoucí 

k poutnímu místu, u kterého často poutníci odpočívali, modlili se. Kříže a postavy 

světců na kamenných pilířích určovaly i vzdálenost od cíle jejich putování. Nelze 

však opomenout ani místa, které nebyla pro tehdejšího člověka příliš bezpečná 

zvláště v noční době, jejich vznik nebyl plně podřízen estetickému okruhu a výše 

uvedeným příkladům. Jejich umístění byla často spojována, např. pouze 

z tradovaných vyprávění, o násilném zabití člověka, zjevení nadpřirozených 

bytostí, nešťastném úmrtí. Podobné artefakty byly také situovány u hřbitovních 

cest, k popravčímu místu atd.  

Taktéž přechody přes vodní toky, brody a větší potoky představovaly pro 

tehdejšího člověka nebezpečná místa. Před ochráněním vodního živlu byly 

vztyčovány především sochy sv. Janů Nepomuckých (např. v Želechách u Lomnice 

nad Popelkou).  

Samostatnými objekty jsou pak drobné stavby, kapličky a sloupové zvoničky, 

které stávaly především na návsích nebo na vyvýšených místech. Jejich vznik 

                                                                                                                                                              
zákazníků i druh zakázek syn Josef, usazen v Tatobitech. Přebírá zakázky po svém otci, je tvůrcem 
především funerálních soch pro mnohé hřbitovy. Jeho sochy jsou prosté, jednoduché ve svém lidovém 
pojetí. Josefovy sochy jsou strnulé, reliéfně chápané, postavy s typickými zemanovskými pokrčenými 
koleny, s naivními venkovskými tvářemi, s vlasy splývajícími často volně po zádech. Chodidla, obyčejně 
bosá, jsou pečlivě snožena, takže spodní část postavy i s volně splývající stylizovanou draperií bývá 
přísně symetrická. Je to pojetí diametrálně odlišné od dramaticky vzepjatých kontrapostů 18. století. 
(Scheybal., J. V.: Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severovýchodních Čechách, s. 270,          
277 - 278). 

60 Ferdinand Kofránek v letech 1790 - 1830 zdobil vesnice na Jičínsku půvabnými kamennými kříži a 
sochami světců. Je to jediný sochař, který v tomto kraji svoje práce vždy signoval, a který se soustředil na 
venkovského zákazníka (Scheybal, J. V.: Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severovýchodních 
Čechách, s. 288).  
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často spadá do období poloviny 19. století, někdy jsou však i staršího data. Mívaly 

poslání zbožnosti místa, jeho okolí a obyvatel, mohly představovat i díkůvzdání za 

odvrácení epidemií, zázračná uzdravení a ukončení nemoci.  

Zvláštní skupinu pak představují kamenné kříže (baby), němé doklady často 

tragických události (Želechy u Lomnice nad Popelkou, Nová Ves u Lomnice nad 

Popelkou). Často jsou opatřeny nápisy či vyobrazením. Stavěli je často příbuzní 

oběti tragédie, anebo viník zaviněného neštěstí. Souvisejí se středověkým pojetím 

dochovaného práva (tzv. smírčími smlouvami, kdy viník se mohl vykoupit 

z následků svého činu a zajistit si beztrestnost svého života postavením 

kamenného kříže na místě činu z vlastního nákladu).  

Umístění a zpřítomnění drobných památek bylo také podchyceno 

v liturgickém a agrárním cyklu běžného roku. Kapličky byly na jaře vyklizeny, 

ozdobeny před velikonočními svátky zelenými ratolestmi, koledníci procházející 

po vesnici na Velikonoční pondělí se u těchto objektů často modlili. V jarním 

svátku sv. Jana Evangelisty (25. dubna) věřící společně s knězem procházeli 

polnosti a modlili se za dobrou úrodu a odvrácení živelných pohrom.  

Stavěné kříže v krajině měly také nezastupitelnou roli důležitých orientačních 

lokací v krajině pro pocestné a formany. Obyvatelé mohli přesně vymezit místo 

svého bývalého i plánovaného pobytu. Tradovaná místopisná označení (např.       

U božích muk, U křížku, U Matičky, U sv. Jana, U kapličky) přežívají až do dnešní 

doby.  

V současnosti nejsou a nemohou být dochované objekty plně doceněny 

člověkem dneška, jejich prvotní význam je často setřený, lokality jsou 

bezejmenné, jejich význam při spojení s krajinou a místem je nevýrazný a 

anonymní než tomu bylo v minulosti. Lokalita je často bagatelizována, objekty 

byly známy svým příběhem o svém vzniku v širokém okolí, události se tradovaly v 

povědomí několika generací. Nejsou však pro nás v žádném případě zanedbatelné 

a plně si zasluhují naši ochranu. S postupnou migrací obyvatel, doprovázenou 

stěhováním venkovského člověka do měst, mizí tato symbolika a stává se pouze 

neúplnou informací k uvedeným místům.  



59 

4.3.34.3.34.3.34.3.3 Poutní místo Tábor Poutní místo Tábor Poutní místo Tábor Poutní místo Tábor     

Nedaleko města Lomnice nad Popelkou se nachází poutní místo Tábor (vrch 

vysoký 677,9 m. n. m.), který je vzdálený jižním směrem zhruba 2 km od města. 

Hora Tábor byla dříve nazývána Chlumem, v husitské době, počátkem 15. století, 

se zde konala veliká shromáždění lidu a jméno již zůstalo do dnešních dnů. Zvláště 

od počátku 17. století se lokalita Tábor stává navštěvovaným poutním místem. 

Jeho příběh snad dotváří i osoba prvního pražského arcibiskupa, Arnošta 

z Pardubic, který v letech 1349 a 1350 vedl první procesí na horu Tábor, aby tu 

vyprosil Boží pomoc proti loupeživým bandám a lapkům, kteří se potulovali 

v blízkém okolí a napadali místní obyvatelstvo. Přímluvami arcibiskupa byl prý 

skutečně klid území a jeho obyvatel zažehnán a obyvatelé malé osady tu záhy 

vybudovali nejprve dřevěnou kapli, ve které byl umístěn dřevěný kříž z fíkového 

dřeva vynesený na horu samotným arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Kaple na 

Táboře byla později vypálena v době husitských bouří, na jejím místě pak byla 

postavena menší kaple v  r. 1527. Povědomost místa byla silně podporována 

taktéž nedalekými valdickými kartuziány sídlícími u Jičína, kteří někdy ve 20. 

letech 17. století nalezli původní dřevěný kříž, který byl pak nadále v jejich držení.61 

V r. 1704 byla vybudována na místě kaple barokní stavba z nákladu Václava 

hraběte Morzina. Jednolodní stavba s presbytářem orientovaným k východní 

straně, v ose stavby se sakristií. Stavba kostela je opatřena sedlovou střechou, 

nad presbytářem zvalbená, ve hřebenu střechy je osazena sanktusníková věžička 

s otevřenou lucernou zakončenou bání.  

V současné době je místo dostupné s bývalou poutní lokací, turistickou 

chatou a rozhlednou. Příjezd je umožněn zpevněnou asfaltovou komunikací, která 

vede po jihovýchodním úpatí a končí až u stavby Božího hrobu se vsazeným XIV. 

zastavením cyklu křížové cesty.62 

                                                        
61 Boháč, Z.: Poutní místa v Čechách, s. 122 - 123. 
62 Křížová cesta, nazývá se v zemích katolických zobrazení utrpení Kristova na poslední jeho 

cestě z domu Pilátova, až na horu Kalvárii. Nejčastěji vede pod širým nebem do kopce (též Kalvárie 
zvané) a bývá označena zastávkami nebo štacemi (obyč. 7 - 14), na nichž jsou zobrazeny výjevy 
z umučení Páně, na kopci pak nalézá se kříž nebo kaple s Božím hrobem. Často bývá zřízena křížová 
cesta v kostele s vyobrazením jednotlivých štací na stěnách. Na křížové cestě konají věřící pobožnost 
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Jednotlivá zastavení křížové cesty však nalezneme při dobře značené 

turistické stezce vedoucí od města Lomnice nad Popelkou směrem k  jihu (přesně 

směrem JJZ), tato stezka je v turistických mapách pojmenována Zlatou stezkou 

Českého ráje (stezka spojuje města Jičín a Rovensko pod Troskami), dříve 

spádově spojovala Lomnici nad Popelkou se starobylým městečkem Železnicí, 

ležícím dnes v jičínském okrese Královéhradeckého kraje.  

Křížová cesta při staré poutní cestě počíná rozměrnou výklenkovou kaplí 

Křížovkou nad studánkou, která byla postavena v r. 1868.63 V otevřené nice zděné 

stavby obdélného půdorysu se nachází sousoší Ježíše Krista s uzdravujícím 

nemocného. Křížová cesta od pramene Křížovka stoupá strmě po okraji lesa, 

zděné kapličky byly vystavěné z pálených červených cihel, průčelím orientovány 

k východní straně. Z vysokého smrkového lesa cesta pokračuje loukou až ke 

stavbě Božího hrobu a ke kostelu Proměnění Páně. 

Po původní poutní cestě dnes přejde poměrně málo turistů, většina 

návštěvníků dojede automobilem po silnici až ke kostelu s nedaleko stojící 

rozhlednou a turistickou chatou. Od parkoviště scházejí k pramenu Křížovka 

většinou jednotlivci a obdivují spíše daleké výhledy k západním Krkonoším.  

Z vyprávění mých prarodičů se dobře pamatuji (především mé babičky, která 

se narodila v r. 1898 v Bozkově u Semil, v místní části Spálov), na vyprávění o 

slavných a hojně navštěvovaných poutích na Táboře u Lomnice nad Popelkou. 

Slavná pouť s vypravenými procesími ze širokého okolí byla slavena na Svatodušní 

svátky, tj. sedm týdnů po Velikonocích. Z Bozkova na Tábor cesta trvala pěšky asi 

5 hodin, z mého současného bydliště, kam se moje babička v r. 1920 přestěhovala 

se svým manželem (do Benešova u Semil), trvala pěší cesta zhruba stejnou dobu a 

překonávala brody řeky Jizery u Semil a říčky Olešky nedaleko Košťálova.    

 

                                                                                                                                                              
obzvláště na Velký pátek. Pobožnost tato založena byla za válek tureckých františkány, kteří vyprosili 
na papežích pro své křížové cesty týchž odpustků, jaké byly udělovány poutníkům k Božímu hrobu 
v Jeruzalémě (Ottův Slovník naučný, díl XV., s. 200).   

63 Otevřená kaple Křížovka byla vystavěna z iniciativy průmyslníků a okresních starostů 
Lomnice Theodora Mastného (1839 – 1914) a Václava Hornycha (1848 – 1926), jejich věnování je vyryto 
na základovém soklu kaple.   
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Výklenková kaple Křížovka byla vystavěna nad zázračným pramenem vody. 

Procesí, směřující ke kostelíku Proměnění Páně na Táboře se u pramene 

zastavovala. Kapli nechali na své náklady postavit lomničtí továrníci Theodor 

Mastný a Václav Hornych v  r. 1868. Stavbu provedl Alois Bílek z Podhorního 

Újezdu, model sousoší s Ježíšem uzdravující raněného po mrtvici bylo svěřeno 

Stanislavu Suchardovi (1866 – 1912), sochu zhotovil jeho otec Antonín Sucharda 

(1843 – 1911). Křížová cesta se otevírá pramenem Křížovka, nad otevřenou kaplí 

jsou v členitém terénu podle cesty rozsety nikové kaple z pálených cihel v počtu 13 

kusů, zakončené sedlovými stříškami s přesahujícími profilovanými římsami.  

V nich jsou osazeny litinové reliéfy pašijového cyklu (v  r. 1998 proběhla celková 

rekonstrukce), XIV. zastavení křížové cesty je zapuštěno do stavby Božího 

hrobu,64 solitérní kvádrové stavby vystavěné nedaleko kostela Proměnění Páně.65 

       Naproti kostelíku Proměnění Páně na Táboře je východně od presbytáře 

stavby vystavěna Ticháčkova rozhledna s turistickou chatou. Stavby jsou spojeny 

se založením Okrašlovacího spolku v Lomnici nad Popelkou, který zahájil svou 

činnost již 3. 3. 1885. Zakladatelé, mezi něž patřil Theodor Mastný, Ignác Hornych 

ml., Josef Horák a Jan Raim, byli tehdejší společností právem považováni za 

zakladatele a průkopníky turistiky na Lomnicku. Svými financemi a dary od svých 

přátel a obdivovatelů získali nemalý obnos, tj. zhruba 1 600 zlatých, který měl 

sloužit k vybudování rozhledny na Táboře. Jejich mnohaletý sen se uskutečnil až 

                                                        
64 Stavba Božího hrobu je přístupná návštěvníkům pouze jednou za rok, a to na Velký pátek před 

velikonočními svátky, socha mrtvého Krista je dílem Antonína Suchardy z Nové Paky.       
65 Poutní kostel Proměnění Páně na hoře Tábor, Zápis sepsaný dne 17. 10. 1941 za účelem 

stanovení programu oprav kostela a úpravy okolí: Přítomni: p. odb. rada Dr. J. Broul za ministerstvo 
obchodu, p. Ing. arch. Viktor Kotrba, komisař za Památkový úřad, p. Ing. arch. Jaroslav Stejskal, 
technický znalec přizvaný min. obchodu, dp. farář a biskupský notář Jaroslav Kalhous, jako beneficiát 
kostela.  

Kostel byl vystavěný v r. 1704 – 1711 hrabětem Václavem Valdštejnem z Morzínu a jeho ženou 
Evou Konstancií. Dnešní kostel vznikl na místě staršího dřev. kostelíka, který byl vybudován anebo 
snad rozšířen hrabětem Vilémem z Valdštejna v r. 1525, a který byl obklopen sedmi kamennými oltáři, 
z kterých bylo v XVI. století podáváno pod obojí za takového návalu lidí, že kněží světili víno přímo 
v sudech. (viz dále)…Ukončení křížové cesty se vstupním motivem vlastního poutního střediska jest 
kaple Božího hrobu, vystavěná patrně ke konci minulého století. Ježto jest vybudována z kyklopského 
zdiva, s rovnou dřevocementovou střechou a v proporcích velmi nevyvážená, znehodnocuje celé 
poutní místo, u něhož více než kdekoli jinde záleží na estetické a památkové ucelenosti celého 
prostředí. Doporučuje se proto budovu pokud možno snížiti, a opatřiti valbovou střechou s omítkou 
(SOkA Semily, Fond FÚ LnP,  inv. č. 109, sign. F-10).  
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v r. 1888 ve spolupráci se stavitelem Pošepným z nedaleké Jilemnice. Původní 

stavba rozhledny byla dřevěná o čtyřech nakloněných výstupních žebřících a 

dosahovala do výšky 22 m. Vlivem drsných povětrnostních podmínek však byla 

záhy poškozena  a v roce 1897, za pouhých devět let musela být stržena. Zpráva o 

připravované rozhledně je poprvé uveřejněna v 1. ročníku Časopisu turistů: 

 „Na hoře Tábor u Lomnice hodlá Okrašlovací spolek v Lomnici postaviti 

rozhlednu. Místo pro věž jest zakoupeno ve výměře asi 600 m2, věž sama bude 22 

m vysoká, zbudovaná cele ze dřeva a železnými šrouby pevně spojena. Náklad 

rozpočten jest na 1 700 zl. Tomuto prvnímu českému podniku byly kladeny mnohé 

překážky, avšak výboru našeho Klubu podařilo se je odkliditi. Ohledací komise 

provedena byla 5. dubna 1889“.  V říjnu téhož roku je uvedena další zpráva: 

Rozhledna na hoře Tábor jest již dostavěna!   Dovídáme se o tom se srpnového 

čísla (vydaného dne 1. srpna!) německého časopisu Nord–Böhmische 

Touristenzeitung. Jistý dopisovatel z Liberce o tom píše toto: Pokud víme, přísluší 

Okrašlovacímu spolku v Lomnici zásluha o to, že postavil první rozhlednu na 

českém území (pozn.: První rozhledna tohoto druhu byla postavena na Moravě 

horským spolkem Radhošť v Horečkách u Frenštátu, dále pak je zřízena již 

rozhledna na Třemšíně lesní správou arcibiskupskou, první dokončenou 

rozhlednou na Liberecku a Jablonecku byla dřevěná věž na Ještědu dokončena 7. 

5. 1876). Od 3 týdnů okrášlen jest vrchol Tábora vedle staroslavného kostelíka 

také vysokou rozhlednou. Důkladně ze dřeva sestrojenou, která hlásá chválu 

svých zakladatelů vkusným a úhledným provedením. Věž má pět pater o 118 

stupních, plochá střecha, opatřená železnými lavicemi, poskytuje rozhled, jemuž 

rovného těžko jest nalézti.  

Okrašlovací spolek v r. 1897 zboural rozhlednu pro její havarijní stav. 

Nepřestal se však stále zabývat myšlenkou o vybudování rozhledny nové, 

kamenné. Spolkem byl vykoupen pozemek i s hospodou, která náležela paní 

Barboře Tůmové, a to 19. 2. 1910 za 6 287 K 77 h, téhož roku byly ještě přikoupeny 

zádušní pozemky od patronátu knížete Rohana v Sychrově za 1030 K. Tak byla 
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postupně zajištěna stavba rozhledny a turistické chaty. 66 V dalších letech bylo 

přikročeno k dalšímu vykupování pozemků, prostor při hostinci nebyl dostatečný 

a návštěvnost Tábora se zvyšovala. Za velké iniciativy Okrašlovacího spolku byla 

vybudována nová turistická chata v r. 1913, kterou provedl stavitel Eduard Pešek 

z Lomnice nad Popelkou za 22 000 K. Počátkem r. 1911 projektoval Ing. Vácslav 

Slaba stavbu nové rozhledny, která byla slavnostně otevřena již 17. září téhož 

roku, a záhy byla označována za jednu z nejkrásnějších v Čechách. Po přiznání 

zásluh bývalému předsedovi Okrašlovacího spolku byla chata na Táboře nazvána 

chatou Hornychovou, jeho spolupracovník Ticháček velmi aktivně působil 

v oblasti rozvoje turistiky a spolku, jeho čestné místo bylo přiznáno při 

pojmenování táborské rozhledny (dnes označení 35 m vysoké rozhledny 

pojmenované Ticháčkovou, turistická chata vystavěná r. 1913 je nazývána 

Hornychovou). V r. 2004 - 2006 byla po dlouhé době rozhledna zrekonstruována a 

opětovně otevřena s celoročním provozem (uzavřena byla dlouhých 16 let od       

r. 1990).           

 

Křížová cesta na horu TáborKřížová cesta na horu TáborKřížová cesta na horu TáborKřížová cesta na horu Tábor 

Roku 1898 byla zřízená z milodarů dobrodinců – křížová cesta při cestě vedoucí 

z Lomnice na Tábor. V Pamětní knize lomnické fary je dochován opis zřizovací 

listiny.67 

 

Dále psaný prosebník Jan Hůlek, farář v Lomnici n. P., / doktor církve, poutník 

k Proměnění Našeho Pána Ježíše Krista na hoře / Tábor u Lomnice, diecéze 

královéhradecká, poníženě žádá, / aby Tvoje patronství (ochranu) sv. Křížové 

cesty zastavení cesty požehnati a vztyčiti chtělo /v  kapličkách na cestě ke kostelu 

na hoře Tábor stojících. Kterýžto vděk / račiž / Bůh nejlepší a nejsvětější 

nejmilostivěji odplatiti/.  Dáno v Lomnici n. P. dne 10. máje 1898 (L. S., razítko) 

 

                                                        
66 Čechy krásné, okresy Jilemnice, Semily, Turnov, Nová Paka, s. 158. 
67 FÚ LnP: Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre, 1836, s. 341  
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Apoštolským privilegiem našemu řádu milostivě uděleným majíce úmysl, rádi 

se předem připojujeme k prosbám žadatele. Vyzýváme tedy prostředníka, aby 

předběžně dostal souhlas nejdůstojnějšího ordináře v nápisech o místě i jiných, 

jichž se to týká (jsou vůli tací) rovněž nápis. Dáno v našem klášteře v Turnově dne 

11. máje 1989. 

Florentinus Cibulka, v.r. t. č. kvardián 

 

Dovolujeme zřízení zastavení křížové cesty v místě, o něž se předem žádá. 

V Lomnici 13. máje 1989, + Eduard Jan Nepom., biskup (v.r.) 

Výnosem privilegia apoštolského našemu řádu milostivě uděleného, já bratr 

Florentin Cibulka kvardián turnovského kláštera a bývalý rozhodčí provincie 

františkánské s příslušným získáním odpustků od všech věrných ji zbožně 

navštěvujících jsem zřídil na místě jak shora požadováno, podle regulí sv. 

odpustkové kongregace ze dne 10. máje 1792 nařízených. Na potvrzení této 

pravosti jsem to vyryl a podepsal svou rukou.  

V Lomnici nad Pop. dne 10. července 1898.  

Br. Florentin Cibulka (v.r.) 

Řád minoritu 

Že tomu tak se dosvědčuje: V Lomnici dne 10. července 1898. 

Jan Hůlek (v. r.) 

Farář lomnický 

 

Litinové reliéfy byly zadány Salmovým železárnám a strojírnám Blansko.68 

                                                        
68 Salmovy strojírny a železárny Blansko v letech 1850 – 1899 vydávaly vzorníky umělecké 

litiny bez označení autorství. Josef Pilnáček ve své publikaci: 250 let blanenských železáren, kterou 
strojírny vydaly vlastním nákladem r. 1948, zmiňuje některé autory umělecké litiny, kteří pro strojírny 
pracovali. – Umělecká litina vynikala i v tomto období hlavně novými uměleckými vzory, pocházejícími 
od zručných závodních sochařů a řezbářů v čele s Veverkou (1853 - 1893), později sochařem Juliem 
Krillem. Odlévaly se sochy Grathaovy, Ostrčilovy, Fialovy, Neumannovy, P. J. Meneovy a jiných. Tyto se 
formovaly podle sádrových modelů a odlévaly z litiny, cínu, zinku, olova, mědi a bronzu. Celkem bylo 
tehdy vyrobeno 515 759 kg umělecké litiny a na mzdách vyplaceno 28 789 zl. Bylo ulito mimo jiné 50 
velkých soch a 8 velkých ornamentů. Na díle pracovalo 300 zaměstnanců (slévačů, zámečníků, stolařů, 
hoblířů soustružníků a jiných). 
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Návštěvník křížové cesty jedoucí automobilem odbočí ve směru Lomnice nad 

Popelkou – Jičín (Železnice) nad železničním přejezdem vpravo. Úzká, horská, 

klikatící se místní silnice byla vystavěna v letech 1928 – 1929 a nazvána silnicí 

Ignáce Hornycha. Březová alej podél silnice nás zavede do osady Chlum pod 

Táborem (dříve se zvonicí, dnes pouze s dochovaným sousoším Korunování P. 

Marie69 od Jana Zemana ze Žernova70 z r. 1851, sochařskému dílu pojatému 

v tvarosloví lidového baroka)71 a k poutnímu kostelu Proměnění Páně. Pro procesí 

a poutníky však tato cesta příliš využívána nebyla, lesní a luční cesty byly pro 

poutníky od města Lomnice lemovány kapličkami (ve směru od severní strany ke 

straně jižní). 

Poutní tradice v Čechách a na Moravě má dlouhou tradici. Naši předkové i 

v minulosti podnikali mnohé cesty za obchodem, výdělkem, studiem, ale i za 

poznáním a náboženským obohacením. Často byly podnikány daleké cesty ke 

svatým místům i za hranicemi vlasti. V našich zemích bylo poutní místo téměř 

vždycky spojeno se zázrakem, v důvěru a pomoc svatých, často bývá i spojováno 

se zázračným uzdravením smrtelně nemocné osoby. Z minulosti jsou známa místa 

                                                        
69 Žádost obce Chlum Slavnému c. k. Podkrajskému úřadu Jičínskému o postavení sochy        

N. Trojice na Chlumu:  
 Obec Chlum-ská, toužebně žádajíc, k rozmnožení cti a chvály – Neysvětější Trojici Boží, 

Neyblahoslavenější Panny Marye královny nebeské, též Svatého Jána Nep. Patrona Českého, v duchu 
nábožném co možno přispěti,- ustanovila postaviti uprostřed sídla na Svatý Tábor, a z Lomnice do 
Jičína křižuje, sochu, vypodobňující Korunování Marye Panny. Socha tato usjednocením všech občanů 
z obecních příjmů zhotovená, a na všecky budoucí časy v dobrém stavu též z důchodu obecních 
zachována býti má. Toť obyvatelove veškeré obce Chlum–ské s přednostenstvem svým i se svými 
vybory následujícími podpisy stvrzují, a sebe samým i se svými rodinami, i s potomky svými i se vším 
jménem svým pod ochranu a na mocnou přímluvu Neyblahoslavenější Královny nebeské Marye Panny 
pokorně se odevzdávají. Na Chlumě c. k. Podkrajství Jičínského na den Nanebevzetí Panny Marye        
15 srpna 1851. 

70 Účet od Jana Zemana za zhotovení sochy Korunování P. Marie v obci Chlum:   
Seznam výloh při zhotovení a postavení Sochy Korunování Panny Marye v Obci Chlumské: Dle 

přiloženého nákresu 
za kámen….40 fl (ve stříbře) 
za řezbu….220 fl 
za štafírování a postavení …..60 fl (dodatečně přepsáno na 40) 
Přívoz kamena se nepočítá, poněvadž Sousedstvo jej samo na své obstarání jest vzalo. 
V Žernově, I srpna 1851 
71 Pískovcová sousoší patří mezi nejmonumentálnější sochařská díla Zemanova, která vynikají 

opět neobyčejně bohatým, nápaditým dekorem, krásnými plastickými reliéfy světců na podstavcích a 
dokonalým rytým písmem (švabachem i antikvou) na nápisových kartuších tabulkách Pískovcové 
sousoší Korunování P. Marie na Chlumu u Lomnice nad Popelkou je vedle dalších dvou děl stejného 
námětu, a to v Podůlší u Jičína a v Bradlecké Lhotě (Scheybal, J. V.: Umění lidových tesařů, kameníků a 
sochařů v severovýchodních Čechách, s. 276). 
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zavraždění a odpočinku sv. Václava, sv. Ludmily a dalších patronů, místa se vázala i 

na jejich trvalý anebo poslední pobyt (Tetín, Stará Boleslav).  Za doby husitské 

uctívání a poutní kult poněkud ochabl, ale s nástupem katolicismu, zvl. po 

pobělohorské bitvě v r. 1620 spojené s nástupem katolicismu nastává poměrně 

rychlé oživení tradice. V Čechách je nastolena především úcta k  P. Marii spojená 

s Paládiem země české,72 jsou obnovovány poutě do Staré Boleslavi k místu smrti 

mučedníka, sv. Václava. Jsou však i uctíváni ostatní světci, v r. 1729 dochází 

k oficiálnímu svatořečení sv. Jana Nepomuckého, mučedníka 14. století, patrona 

českého národa, i když se s jeho sochami setkáváme ve výtvarných vyobrazeních 

již mnohem dříve. 

 

Barokní kultura mění reliéf české krajiny, cesty začínají být protkávány 

kostely, sochami a křížky, na stromech se objevují obrázky s výjevy svatých.  

Svatyně jsou často stavěny na kopcích, vedou k nim přístupové cesty se 

zastaveními, poutníci z Čech začínají podnikat i vzdálené svaté cesty do polských 

Vambeřic, štýrského Mariazellu a věřící z okolních zemí navštěvují naše svatá 

místa.  

 

4.4 Památky na Lomnicku 

Na území města je dochováno poměrně velké množství stavebních a 

sochařských památek, město má v současnosti dvě plošná památkově chráněná 

území, většina stavebních objektů a sochařských děl je evidováno v ÚSKP ČR.  

 

Dvě plošná, památkově chráněná území města byla připravena ve spolupráci 

s Národním památkovým ústavem v Pardubicích (později v NPÚ ÚOP v Liberci), 

                                                        
72 Madona starobosleslavská, tzv. Paládium země české. Podle legendy měl sv. Václav v 

okamžiku své mučednické smrti připevněn na těle kovový mariánský obraz (emblém), který byl 
původně darem od sv. Metoděje darem jeho babičce, sv. Ludmile. Sluhou Podivenem byla ikona po 
smrti sv. Václava skryta do země.  Podle Kašpara Arsenia, svatovíckého děkana, vyoral neznámý 
zbožný sedlák kolem r. 1160 medailon ze země a později byla na tomto místě postavena kaple (dnešní 
poutní kostel Nanebevzetí P. Marie ve Staré Boleslavi). 



67 

Okresním úřadem v  Semilech (později s Městským úřadem v Semilech) a Městem 

Lomnicí nad Popelkou.  

Na území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních 

památek, popř. archeologických nálezů, jsou stanoveny podmínky pro 

zabezpečení jeho ochrany. Území sídelního útvaru (popř. jeho část) s menším 

podílem kulturních památek, historické prostředí nebo např. část krajinného 

celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, mohou být prohlášeny za 

památkovou zónu a na jejím území určeny podmínky ochrany (zákon č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči).   

 

Karlovské náměstí, památkově chráněná rezervace, byla vyhlášena Nařízením 

vlády ČR č. 127/1995 Sb., o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí 

s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace (PR). 

4.5 Církevní soupisy památek 

Církevní soupisy památek souvisejí přímo s péčí o drobné stavební památky 

v regionu. Tato práce nepostihuje dochované mezníky a hraniční kameny, které 

měly svou funkci poněkud odlišnou, jejich zachování bylo úzce spojené 

s kontrolou těchto objektů, které měly úlohu pouze přesného vymezení hranic 

pozemků, ve sporných případech se většinou jednalo o jejich nové vytýčení a 

doplnění značkami (např. iniciálami vlastníka popř. doplněním letopočtů a 

následných revizí). Tyto kamenické památky byly podrobovány frekventované 

kontrole a jejich souvislost byla přímo podřízena majitelům pozemků.  

 U jiného druhu drobných objektů v krajině, které můžeme označit sakrálními, 

pietními popř. pamětními (děkovnými), bylo jejich vlastnictví od počátku 

problematické. Jejich další osud záležel na péči a obnově zřizovatele, často 

s obnovou drobných památek vypomohla vrchnost, obec či lesní úřad. Kolem roku 

1830 však nastává určitý rasantní přístup ze strany biskupských konzistoriálních 

kurend, které vydávají v r. 1835 nařízení o evidenci a zabezpečení správy drobných 

náboženských památek v krajině. Po r. 1835 dochází na jednotlivých farnostech ke 
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zpracování evidenčních seznamů kaplí, křížů a soch. Výsledkem pak jsou 

dochovány poměrně detailní soupisy jednotlivých objektů farnosti, včetně nápisů 

na památce (tzv. chronogramů),73 jména zřizovatelů a majitelů pozemků, 

hodnocení, uvedení osob zodpovědných za jejich údržbu. Zpracovatelům 

(farářům farností) byly dodány vzorové formuláře, jimi byly vyplňovány 

předepsané údaje. 

Dochovaný soupis je uložen v SOkA Semily na dvou volných dvoulistech,74 

obdoba detailního popisu je také zaznamenána v Pamětní knize lomnické fary    

z r. 1836. 

 

Sochy, kaple Jičínského vikariátu, farního úřadu Lomnice nad PopelkouSochy, kaple Jičínského vikariátu, farního úřadu Lomnice nad PopelkouSochy, kaple Jičínského vikariátu, farního úřadu Lomnice nad PopelkouSochy, kaple Jičínského vikariátu, farního úřadu Lomnice nad Popelkou    

(soupis pořízený k r. 1837 farářem Janem Doubravským z Lomnice nad 

Popelkou)75 

I. Kaple sv. Jana KřtiteleI. Kaple sv. Jana KřtiteleI. Kaple sv. Jana KřtiteleI. Kaple sv. Jana Křtitele.... 

Před dávnými časy stávala na tom místě, kde nynější kaple sv. Jana / Křtitele 

vystavěna jest, dřevěná kaple, v kterýž se čítávala mše / svatá a kázání držívala na 

                                                        
73 Chronogram, vyznačení letopočtu vzniku stavby, sochy, malby zlatnické práce apod. v nápise tak, 

že písmena se shodují se s římskými číslicemi, M, D. C, L, X, V, I (Herout, J.: Slabikář návštěvníků památek,         
s. 143). 

74 Volné dvoulisty uložené v SOkA Semily psané farářem Janem Daubrawským podávají v názvu 
popisný a ucelený přehled církevních soch. Sochy (popř. církevní stavby) jsou podle jednotlivých záhlaví 
uváděny podle členění následovně – Popis církevní sochy podle její výroby a hodnoty nadpisu a nápisu, 
zařízení a původu – Číslo, pořadí – Podle kterého názvu je církevní socha známa – Místní duchovní správa  - 
Zařazení – Druh – (uzavřená modlitební kaple, otevřená kaple při cestě, kříže, sochy) – Na jakém pozemku 
nebo cestě se nachází – Původce nebo autor – Kdo je povinen podporou – Zda existuje nějaký podpůrný fond 
církevní sochy a kde je kapitál uložený – Zda někdo se podpory ujmul – Poznámka. 

75 Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre, Pamětní kniha lomnické fary z r. 1836 -  Sochy, Kříže a 
Kaple, uvedený soupis na s. 151 – 157. V přepisu je dochováno původní řádkování i přepsané gramatické chyby, 
např.  u krčmi, dodržena je také archaická gramatika  u infinitivu sloves,  –ti, dvojitého W, např. Wáclav, dále 
je dodrženo i psaní velkých a malých písmen, panna Maria, od Lomnice k Nové vsi atd.  Pamětní kniha 
lomnické fary počínající od 1. ledna 1836 vedena podle pokynu vysoce důstojného pana faráře Josefa P. 
Daubravského od Josefa P. Kauna městského kooperátora. Kniha má nyní 566 listů. C. k. krajský úřad Jičín     
2. 7. 1872, podpis a pečeť - Hausiger.    

Pamětní kniha lomnické fary mj. zaznamenává na s. 96 úmrtí Velebného Pána faráře Daubravského 
v roce 1850: Dne 24. srpna na večer ve tři čtvrtě na sedm zemřel v Pánu sv. svátostmi umírajících zaopatřen 
zdejší velebný pan farář Jan Daubrawský, počítaje 65 let, 6 měsíců a 16 dní věku svého. Jako farář řídil 
kolatorství lomnické 30. roků. Tělesné ostatky jeho byly dne 27. srpna hodinu desátou do chrámu Páně  
nesené, kde kázání a úmrtní služby Boží za Jeho duši konané byly, po skončených pak službách  Božích 
uložené byly v městské kapli sv. Jana Křt. na hřbitově. Průvod vedl důstojný P. Jan Hrdina, administrátor 
ouradu vikariátního a děkan jičínský. Mnoho duchovních z vůkolí, všichni c .k. i měští  uředníci, národní obrana 
a nesčíslní zástupové lidu domácího i přespolního doprovázeli zvěčnelého na místo jeho odpočinutí. 
Odpočinutí lehké dejž mu Pane, a světlo věčné ať mu svítí.  
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dne sv. Jana Křtitele, jak o tom / píše stará farní kronika a urbárium vrchnostenské 

násle / dovně:    

U městečka Lomnice nad farou byla vystavěna / kaple ze dřeva. Byla 

vystavěna před časy na počest Boha a / sv. Jana Křtitele. Je obehnána zdí. Slouží 

všem, kteří pohřbívají mrtvé / z  Lomnice, Staré Lomnice, Stružince, Tuhaně, 

Rváčova, Skuhrova, Černé, Košova, Chlumu, Pohoří a Ploučnice. / Mše a kázání se 

budou pořádat v den sv. Jana / Křtitele a budou se tu konat na pamět každý rok 

(něm).  

Kaple sv. Jana Křtitele, jak nyní stojí nad samým / domem na hřbitově 

vystavěná jest r. 1767, 1768.  O vybavením její viz možno poznámky 56, 57.  

 

II. Socha blahoslavené Panny Marie na lomnickém / náměstíII. Socha blahoslavené Panny Marie na lomnickém / náměstíII. Socha blahoslavené Panny Marie na lomnickém / náměstíII. Socha blahoslavené Panny Marie na lomnickém / náměstí    

Tato socha stojící na lomnickém náměstí záleží a) s kulatého / kamenného 

sloupu odpočívajícím na čtverhranném pod / stavníku, b) sochy blah. Panny Marie 

na sloupě sto / jícím, c) z kamenného ohrazení do čtyř úhlů. Na je / dnom každém 

úhlu stojejí opět kamenní dosti / mistrně vytesané sochy a své socha sv. Jana 

Nepomuckého, / sv. Šebestyana, sv. Wavřince a sv. Rozálie. Celá socha vynáší / 15 

loket výšky, a jest svou dokonalou prácí okrasou / městečka. Na podstavníku 

nacházejí se vytesané tři / obrazy,1. obraz Pana Ježíše na kříži, 2. obraz / sv. Anny a    

3. obraz sv. Wáclava. Taktéž i dva / nápisy vyryty v kameni, a sice na jedné straně / 

nápis: Ex Voto 1713 a na straně protější: / 

 

CIVCIVCIVCIVES LLLLOMMMM 

NICICICICENSES 

 RENOVVVVABANT 

 DIDIDIDIEBVVVVS 

AVVVVGVVVVSTIIII. 

 

 Socha Panny Marie představuje její nejblahoslavenější / početí. Vystavěna jest 

v roce 1713 a 1714 od sousedstva lomnického / ze slibu a na poděkování, že Bůh 
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městečko Lomnici / a celé panství od moru tenkráte v Čechách panují / cího 

ochrániti ráčil. Vrchnost lomnická darovala / k tomu stavení pryčny a lešení. / 

Správu na ni vede lomnická obec, jakož i každou / středu olej do lampy k sv. Janu u 

té sochy. / Zvláštního základního kapitálu nemá. / 

    

    III. Socha neposkvrněného početí Panny MarieIII. Socha neposkvrněného početí Panny MarieIII. Socha neposkvrněného početí Panny MarieIII. Socha neposkvrněného početí Panny Marie    

Ta stojí na karlovském náměstí. Jest vytesaná z / kamene Josefem Čapkem, 

sousedem lomnickým r. 1795. / Práce řezbářská na ni prostřední. Nákladem / na ni 

vedla obec lomnická. Správu dávají sousedé / karlovští. Nápisu nemá žádného. 

Kapitál základ / ní žádný. / 

    

IIII. Socha sv. Jana NepomuckéhoIIII. Socha sv. Jana NepomuckéhoIIII. Socha sv. Jana NepomuckéhoIIII. Socha sv. Jana Nepomuckého    

Stojí na Račanech u dvora, jest z kamene, slušně udě / laná a dobře 

zachovaná. Vystavěti ji dal majitel / domku na Račanech N. 2 Jan Kožíšek svým / 

nákladem r. 1758, jak to nápis ciferami arabskými / (1758) a chronografický nápis 

na ní dokazuje / následovně. / 

HONORI I I I PIIIIAEGVVVVE VVVVENERATIIIIONIIII / DIVIDIVIDIVIDIVI IIIIOANNIIIIS NEPOMVMVMVMVCCCCENIIII / ORBIIIIS 

PATRONIIII IIIINGENVVVVVVVVS / EREXIXIXIXITAFFECCCCTVVVVS / 

 

Základního kapitálu nemá žádného, správu na ní ve / dli držitelové gruntu a 

domku na Račanech N. 2 / jakožto až podnes držitel téhož gruntu p. František / 

Hrubý vrchnostenský lékař koná. /   

 

V. Socha sv. Jana Nepomuckého V. Socha sv. Jana Nepomuckého V. Socha sv. Jana Nepomuckého V. Socha sv. Jana Nepomuckého     

Na cestě od Lomnice k Nové vsi vzdáli od kaple sv. Jana /  Křtitele asi 300 

kroků stojí kamenná pěkná socha / sv. Jana z Nepomuků,  a sice na roli 

lomnického souse / da pana Antonína Erbena. ……/ Socha tato jest v dobrém 

stavu a pěkná kamenická / práce, představující sv. Jana v oděvu kanovnickém / 

k nebi hledícího. V pravé ruce drží kříž a v levé / palmu. Po pravé straně v nohou 

jeho stojí anděl, / držící v levé ruce zámek a prst pravé ruky na / ústech. Na 
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podstavníku vytesán jest v kameni kalich / a nad ním jazyk sv. Jana. Dole při zemi 

tento/ nápis: / 

 BVDIVDIVDIVDIž ke CtIIII bohVVVV  

a ke CCCCtI II II II IanoVVYVVYVVYVVY   

z nepoMVMVMVMVkV V V V .  

Jak hodnověrní lomničtí staří sousedové praví, stavěl / ji na svůj náklad 

tehdejší majitel tohoto pole a též / bývalý vrchnostenský lomnický důchodní  Jan / 

Paclt v roce 1739 jak nápis chronografický poukazuje.  / Základního kapitálu nemá 

žádného. Opravu na ní / vedli majitelové též roli.  / Pomocí dobrodincův každou 

středu večír / hoří v ní lampa. / 

 

VI. Dřevěnný křížVI. Dřevěnný křížVI. Dřevěnný křížVI. Dřevěnný kříž....    

Podél od této sochy sv. Jana Nepomuckého asi 100 kroků stojí / na též cestě 

vpravo od Lomnice dřevěný kříž červeně bare / vný, na němž visí Pán Ježíš ze 

silného plechu vysekaný / a slušně malovaný. Ten kříž na roli dolnolomnického 

sedláka / Mařasa pod čísl. typografickým. /  První kříž sdělán byl, jak městská 

památní kniha na stránce / deset praví, v r. 1676. Kdo později ten kříž obnovoval, 

neví se. / Kříž v roce 1833 v měsíci prosinci velkým větrem kříž / již velice sešlý na 

tom místě se vyvrátil a polámal, / dal výše jmenovaný hospodář nový kříž 

z dubového / dřeva postaviti, a sice v roce 1835, jako o tom svědčí / léta na tom 

kříži vyřezána. / Kapitál na obnovení nemá. / 

 

VII. Kaplička kamennVII. Kaplička kamennVII. Kaplička kamennVII. Kaplička kamenna.a.a.a.    

Stojí na konci dolení Lomnice podle cesty Ploužnické na břehu / odtud vpravo 

na obecním gruntě. Tato kaplička jest/  celá kamenná vystavěna a otevřená. Uvnitř 

se nachá / zí dřevěný nevelký krucifix a dvě řezby před / stavující dvě Marie pod 

křížem. Kříž a řezby jsou dosti / slušně dělaný. Tu kapličku vystavěla si obec 

dolnolomnická / v r. 1811 a vede na ni správu. Ostatního zákla / dního kapitálu 

nemá. / 
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VIII. Socha sv. ProkopaVIII. Socha sv. ProkopaVIII. Socha sv. ProkopaVIII. Socha sv. Prokopa....    

Blíže městečka Lomnice podle cesty k Táboru na roli / Havla sedláka 

dolnolomnického nachází se / kamenná socha dosti hezky vyznačovaná sv. / 

Prokopa. Vedle ní stojí dvě lípy. Vystavěl / ji tehdejší držitel toho statku Jiří Bláha / 

okolo roku 1795, jak sousedé praví. Nápisu na ní žádného. / Nenachází se žádného 

kapitálu aneb pojištění na opravu té sochy toliko / hospodářovi z dobré vůle ji 

obnovují. / 

 

VIIII. Kříž železnýVIIII. Kříž železnýVIIII. Kříž železnýVIIII. Kříž železný....    

V uličce z Karlova na silnici protější straně Pe / kárkového domku stojí na 

břehu kamenný asi 4 lokte / vysoký čtverhranný sloup a na něm asi dvojko / 

loketní železný kříž, s vyobrazením na plechu malo / vaném Táborského Ježíška. 

Podle toho kříže / stojí dvě Marie na dřevě malovaný, avšak celé / již rozštípané. 

Celá socha zapotřebí má / opravy. Náklad na postavení její vedl Ant. / Pekárek 

soused z Karlova. Postavené okolo / r. 1796. Křížek jest hezký. Kapitál nemá žádný. 

/ 

 

X. Tak nazvaný tři svatýX. Tak nazvaný tři svatýX. Tak nazvaný tři svatýX. Tak nazvaný tři svatý....    

Ústní podání praví, že na vrchním vrchu na cestě k Lib / štátu hrabě Pavel 

z Morzinu, držitel panství lomnic / kého okolo r. 1670 tři sochy postaviti dal, totiž 

sv.  / Kříž, a na jedné straně sv. Pavla a z druhé strany sv. Petra. / Dvě sochy a kříž 

až podnes na tom místě / stojejí, a sice dřevěný kříž, a na něm Pan Ježíš z plechu 

malovaný, pak dvě sochy z prken vy / řezané a malované na dřevěných sloupech. /  

Lomnická obec vede správu na ně. / 

 

XI. Kříž železnýXI. Kříž železnýXI. Kříž železnýXI. Kříž železný....    

stojí blíže silnice ke Košovu po pravé ruce na prvním / vršku. Tentýž 

jednoduchý tak železný stojí na čtver / hranném kamenném sloupě. Vystavili prý / 

ho Doubravský soused Lomnický…. / Jeho opravy až dosavad není zavázán. / 
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XII. KřížXII. KřížXII. KřížXII. Kříž....    

na cestě k Táboru naproti panské myslivárně, / stojí na roli Frant. Prskavce 

sedláka v dolení Lomnici. / Vystavěti ho dal p. Josef Hvavatý, myslivec vrch / 

nostenský v r. 1829. Obec dolno / lomnická na sebe přejala budoucí opravu. /   

 

    

XIII. Kamenný kříž u XaverovicXIII. Kamenný kříž u XaverovicXIII. Kamenný kříž u XaverovicXIII. Kamenný kříž u Xaverovic....    

Josef Kobrle familiant v Xaverovicích vystavil na svém / poli u cesty 

z Xaverovic do doleního Stružince / v r. 1836 kříž kamenný. Kříž tentýž příliš mi / 

strovského díla, ale proto přece slušný. Na / podstavníku toho kříže nacházejí tři 

vyryté obrazy, / sv. Jana Nepomuckého, sv. Jana Křtitele a Panny / Marie. Nápis na 

té soše jest následující:  Kristus / trpěl za nás / vám pozůstaviv příklad / následovati 

/ šlépějí jeho. / a na zad napsáno takto: Zřízen od Josefa / Kobrle v Xaverovicích 

1836. / 

 

XIV. Socha sv. Jana Nepomuckého ve StružincXIV. Socha sv. Jana Nepomuckého ve StružincXIV. Socha sv. Jana Nepomuckého ve StružincXIV. Socha sv. Jana Nepomuckého ve Stružinci.i.i.i.    

Stružinečtí obyvatelé vystavěli roku 1833 na dolením konci / Stružince blíže 

rybníku sochu sv. Jana Nepomuckého. Socha oby / čejná velikostí jest kamenná a 

díla prostředního. Svatý Jan / stojí na podstavníku a u jeho nohou dva andělé 

klečejí, / jeden z nich drží prst na ústech svých a druhý se / modlí. Též jsou na 

podstamentě vytesaný sv. Prokop a Mikuláš. / Dále se nachází následující nápis: / 

Svatý Jane z Nepomuku / Johany královny zpovědníku / Pražský hlavní kanovníku / 

Slavný Boží mučedníku. / Z druhé strany nápis jest tento: Zřízeno jest / od sousedů 

Stružineckých za časů rychtáře Fr. / Máky. 1833. / Budoucí správu převzala na sebe 

stružinecká / obec. /  

    

XV. Kříž dřevěný ve StružincXV. Kříž dřevěný ve StružincXV. Kříž dřevěný ve StružincXV. Kříž dřevěný ve Stružinci.i.i.i.    

Na hořením konci ve Stružinci u zvoničky stojí dře / věný kříž  a na něm visí 

vyobrazení Pána Ježíše / Krista, vyřezané ze dřeva. Dole na kříži jsou léta / 1752. 

Kdo ten kříž postavil, neví se. Stružinecká / obec v r. 1827 jej obnovila. /  
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XVI. Kříž dřevěný na Skuhrovské cestěXVI. Kříž dřevěný na Skuhrovské cestěXVI. Kříž dřevěný na Skuhrovské cestěXVI. Kříž dřevěný na Skuhrovské cestě.... 

Tento stojí na vrchu na křivé cestí od Lomnice na Sku / hrov a od Stružince ke 

Rváčovu vzdáli od Skuhrova / asi 8 minut. Jest z dubového dřeva a v roce 1825 udě 

/aný a na něm ukřižovaný Pán Ježíš  namalova / ný vyšší. Náklad naň vedl 

(neuvedeno) 

 

XVII. Socha Panny Marie u RváčovaXVII. Socha Panny Marie u RváčovaXVII. Socha Panny Marie u RváčovaXVII. Socha Panny Marie u Rváčova....    

Na cestě od Lomnice ke Rváčovu při samé skoro asi Rvá / čově stojí kamenná 

socha Početí Blahoslavené Panny / Marie. Práce kamenická jakož i omalování jsou 

/ malé umělosti. Nápisu není žádného na ni. Vystavěl / ji nákladem svým Jan Zajíc 

sedlák ze Rváčova / v roce 1825. Obyvatelé Rváčovští přivezli na ni / kámen. / 

Svěcena není až dosavade, ježto není dotud ujedná /no, kdo budoucí správu na 

sebe vezme. /  

    

XVIII. Kamenný kříž na RváčověXVIII. Kamenný kříž na RváčověXVIII. Kamenný kříž na RváčověXVIII. Kamenný kříž na Rváčově....    

Na návsi na Rváčově u krčmi naproti zvoničce / stojí kamenný kříž 

s vyobrazením ukřižovaného / Spasitele. Na podstavníku jsou po stranách vyte / 

saní dva svatý: sv. Antonín a sv. Jan Nep. / Nápis jest tento: Pozdraveno buď pře / 

vaté tělo Spasitele Krista mého. / Z nákladu Jana Zajíce obci daroval 1825. / Dílo 

této sochy jest méně umělé./ Kouřena není, ježto není ještě rozhodnuto, / kdo 

budoucí správu na sebe vezme. /  

    

XIX. Kříž u MoXIX. Kříž u MoXIX. Kříž u MoXIX. Kříž u Mořřřřinovainovainovainova....    

Cestou od Rváčova k Mořinovu na vrchu / blíže Mořinovu nalezneš sv. kříž 

z kamene / zdělaný, a na něm ukřižovaného Spasitele, / dole pak na podstavci tři 

vytesané svatý, / sv. Václava, Jana Nepomuckého a P. Marie / a nápis: Zřízeno jest 

od p. sousedů Moři / novských r. 1835. Dílo dosti slušné. Obec Mořinovská, která 

ho roku 1835 vystavěla / zavázala se budoucně ho opravovati. / 
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XX. Kříž sv. na KošověXX. Kříž sv. na KošověXX. Kříž sv. na KošověXX. Kříž sv. na Košově.... 

Na Košově u silnice právě naproti hospodě stojí / kamenný s vyobrazením 

svého Spasitele ukřižo / vaného. Práce kamenická jest prostřední, nápisu / nemá 

žádného. Obec košovská dle výpovědi / sousedů košovských postavila okolo roku 

/ 1799. Správu obstarává obec košovská. / 

 

XXI. Kaplička vXXI. Kaplička vXXI. Kaplička vXXI. Kaplička v    TuhaniTuhaniTuhaniTuhani....    

Tuhaňská obec vystavěla roku 1833 na svůj náklad uprostřed vsi / na místě 

bývalé zvonice malou kapli z kame / ne a na ní vížku, v níž zvonek malý zavěšen. Ta 

kaple / je zavřená, v ní však až dosavad ještě není kříže / aniž žádného obrazu. 

Budoucí správu dává obec sama. / 

 

XXII. Kříž dřevěnýXXII. Kříž dřevěnýXXII. Kříž dřevěnýXXII. Kříž dřevěný....    

Tento stojí u Tuhaňské myslivny a postavený jest na / náklad bývalého 

vrchnostenského polesného Veselého / r. 1819. / 

 

XXIII. Dřevěnný kříž naXXIII. Dřevěnný kříž naXXIII. Dřevěnný kříž naXXIII. Dřevěnný kříž na    

Táboře. Tentýž stojí blíže hoření krčmy a jest již náležitě / sešlý. Kdo jej stavěl, 

neví se, nepochybně nákladem / dobrodinců. / 

 

XXIV. Kříž kamenný vXXIV. Kříž kamenný vXXIV. Kříž kamenný vXXIV. Kříž kamenný v    PloušniciPloušniciPloušniciPloušnici....    

Dne 5. srpna 1888 / byl ve vsi Ploušnici posvěcen nový kříž / kamenný, od vys. 

Antonína Klosa, kaplana / Lomnického.  

 

XXVXXVXXVXXV. . . . Socha sv. Jana Nepomuckého vSocha sv. Jana Nepomuckého vSocha sv. Jana Nepomuckého vSocha sv. Jana Nepomuckého v    ŽelecháchŽelecháchŽelecháchŽelechách.... 

na parcele číslo kat. 52 / Ve vložce knihovní, č. 24 poz. knihy obce Želech 

vázne povinnost držitele usedlosti čp. 24 v / Želechách sochu sv. Jana 

Nepomuckého, nacházející se na parcele č. kat. 52 v / dobrém stavu udržovati a 

podle potřeby  znovu vystavěti. / (Viz zápis v pamětní knize B na straně 78)./ 
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XXVI. Kříž ve Staré LomniciXXVI. Kříž ve Staré LomniciXXVI. Kříž ve Staré LomniciXXVI. Kříž ve Staré Lomnici. /. /. /. /    

V neděli 20. po sv. Duchu, t.j. dne 23. října 1881 bylo v kostele ohlášeno. / 

„Dnes odpoledne ve ½ 3 hodiny bude procesí do Staré Lomnice, kde se obnovený 

kříž posvětí.“ / 

 

Podle dochovaného soupisu uvedeného v Pamětní knize farního úřadu,  

Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre na s. 149, 151 – 157 uvedená práce 

srovnává dochované památky zhruba více jak po 170 letech na území Lomnicka. 

V uvedené příloze jsou památky dokumentovány k r. 2010, jsou popsány a 

zhodnoceny ve stejném pořadí, jak byly uvedeny v r. 1837.  

Z celkového počtu uvedený 26 památek 9 památek neexistuje, bylo pouze 

dohledáno jejich místo. Některé ustoupily při rozšiřování komunikací (VIIII.), další 

objekty (uváděny jako dřevěné) zanikly bez náhrady (VI., XII., XXII.), jiné zanikly 

celkovou neúdržbou a později jejich odstraněním (XXI.).   

 V současné době je 8 dochovaných památek evidovaných kulturními 

památkami v ÚSKP ČR, objekty byly zapsány do Státního seznamu kulturních 

památek již v r. 1963.  

Mezi nejvýznamnější objekty ve městě bezesporu patří hřbitovní kaple sv. Jana 

Křtitele (z r. 1767) a sloup P. Marie se sousoším světců v rozích balustrády na 

náměstí (z r. 1713). Datace uvedených památek odpovídá vzniku barokní doby a 

patří mezi nadregionální díla přesahující území Lomnicka. Mezi další významné 

památky patří sochařské zobrazení světců z konce 18. a počátku 19. století 

(podstavec se sochou sv. Prokopa, P. Marie Karlovské a sv. Jana Nepomuckého u 

fary).    

Kamenné podstavce ukončené krucifixem jsou často díly regionálního významu a 

dokládají práce doznívajícího lidového baroku smíšeného s nastupujícím 

klasicismem.  

Práce je však také doplněna památkami, které nejsou v soupise k r. 1837 uvedeny 

a vznikly později, pro město a okolí Lomnice nad Popelkou je však jejich místo 

nezastupitelné. Tyto objekty jsou uvedeny v příloze a vyznačují se krásou 
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sochařského podání např. lidového sochaře Jana Zemana ze Žernova (Korunování 

P. Marie na Chlumu pod Táborem z r. 1851), prací Antonína Suchardy ve Stružinci 

(Korunování P. Marie z r. 1855) nebo pomníku M. Jana Husa na náměstí z r. 1900 

od pražského sochaře Jindřicha Říhy.  

    

Kaple Kaple Kaple Kaple     

 

Uvedené kaple farnosti Lomnice nad Popelkou, vikariát Jičínský, diecéze 

Hradec králové (soupis k 7. lednu 1919 farářem Ant. Lášem):76 

 

1. Zvonice v Chlumě – zvon z r. 1889, nápis na zvonu: Josef Diepold zvonař 

v Praze 1889, obrazy: 1) P. Ježíš na kříži, P. Marie s Ježíškem, průměr zvonu 34 cm 

Zvonice byla po 1. světové válce stržena, na jejím místě vystavěna po r. 1920 

hasičská zbrojnice s krytou šestibokou vížkou, u hasičské zbrojnice po r. 1990 

přistavěno provozní zázemí.  Nachází se u domu č.p. 14.  

2. Zvonice v Košově – zvon z r. 1856, nápis na zvonu: Obec Košeov 1856, 

obraz: Kříž, průměr zvonu 37,5 cm 

Zvonice nedochována.  

3. Zvonice v Ploučnici – zvon z r. 1798, nápis na zvonu: J.W. K. 1798, obraz: 

Světec má v ruce palmu, dole čtyři okrasy, průměr zvonu 30 cm 

Zvonice nedochována, uprostřed osady pouze zvon na kryté zvonové stolici 

poblíž domu č.p. 8. 

4. Zvonice v Rudolfovicích – zvon (není uveden rok), nápis na zvonu: Sv. 

Venceslaus, obraz: Sv. Václav s praporem, pravou rukou ukazuje 

5. Zvonice v Rváčově – průměr zvonu 31, není uveden rok, obraz: dvě světice 

6. Zvonice v Staré Lomnici – zvon (není uveden rok), nápis na zvonu: 

Věnovala Marie Manova ze Staré Lomnice, obraz: Světec (sv. Lukáš ?), váha zvonu 

30 kg  

                                                        
76 FÚ Lomnice nad Popelkou: Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre, 1836, s. 278. Vedle 

uvedených kaplí je zapsán Výkaz zvonů nerozbitých, rekvirovaných v obcích přilehlých do Lomnice nad Pop.    



78 

Zvonice nedochována, stávala u průjezdní komunikace po pravé straně ve 

směru k náměstí, byla stržena kolem r. 1950 při výstavbě komunikace.  

7. Zvonice v Stružinci – zvon z r. 1734, nápis na zvonu: Atulgure et tempestate 

libera nos Domine Iesu Christe – anno 1734, obrazy: sv. Jan Křtitel, průměr zvonu 

53 cm, váha 81 kg 

Dochována, na okraji obce při komunikaci po levé straně ve směru ke 

Košťálovu.  

8. Zvonice v Tuhani – zvon z r. 1883, nápis na zvonu: Nákladem obce 

Tuhaňské r. 1883 ulil Josef Diepold v Praze, obraz: biskup s berlou, průměr zvonu 

42 cm, váha 31 kg 

Zvonice nedochována, na mapě stabilního katastru uprostřed obce. Na jejím 

místě kamenný kříž.  

9. Zvonice v Xaverovicích -  nápis udává, že ho daroval Václav Chlumský 

10. Kaple v Bezděčně – zvon z r. 1814, nápis na zvonu: latinský, obraz: sv. 

Kateřina, průměr zvonu asi 35 cm, váha 24/25 77 

 

Nota: Tento výkaz obsahuje údaje, jež bylo možno dosud zjistiti. / Výkaz 

zvonů chrámu Páně v Lomnici, chrámu Táborského a Lomnické hřbitovní kaple  

byl  / předložen dne 7/12/1918, č. 351./ Farní úřad v Lomnici n. Pop. Dne 7. ledna 

1919 Ant. Láš, farář. 

 

 Tento výkaz byl později doplněn o poř. č. 5 (zvonice ve Rváčově), kde je již 

uvedena hmotnost zvonu a obrazy dva a dále o poř. č. 9, zvonice v Xaverovicích 

(ohledně nápisu). Pod doplňkem opět Nota: Tento výkaz je doplňkem výkazu, 

                                                        
77 Dochovaný text v bezděčínské kapli: Vyjádření. / My podepsaní členové výboru obecné správy / 

obce Bezděčína, ve farnosti lomnické, v okre / su lomnickém, zavazujeme se jménem svým / a všech občanů 
bezděčínských, že kapli ku / poctě „ Nanebevstoupení Páně“ v naší osadě nákladem 1000 zl. postavenou, po 
všechny ča / sy budoucí v úplném pořádku a v nejlepším  / stavu sami i potomci naši buď z příjmů / obecních 
neb z přirážek k tomu cíli zavedených / vydržovati, jakož i o náčiní a roucha boho / služebná starati se 
budeme.// Rovněž béřeme pro sebe i potomky světu povin / nost na sebe, že slušnou příležitost dávati bude / 
me pro duchovního z fary lomnické, jenž bo / hoslužbu v zmíněné kapli obstarávati bude, / jako že i odměnu 
za jeho namáhání dle vzá / jemného s ním se dohodnutí, jemu poskytne / me. // Tomu na svědectví 
vlastnoruční náš podpis / a pečet obecní. // V Bezděčíně, dne 9. m. května l. 1886.    
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který dne 7/4/1919, č. 201 byl odeslán – ohledně zvonků obecních. / Farní úřad 

v Lomnici nad Pop. dne 25. března 1919  Ant. Láš, farář. 
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5555 Zajímavosti, střípky zZajímavosti, střípky zZajímavosti, střípky zZajímavosti, střípky z    historiehistoriehistoriehistorie    

Počet živnostníků vPočet živnostníků vPočet živnostníků vPočet živnostníků v    okrese Lomnickém k r. 1887 dle počtu úředně okrese Lomnickém k r. 1887 dle počtu úředně okrese Lomnickém k r. 1887 dle počtu úředně okrese Lomnickém k r. 1887 dle počtu úředně 

napnapnapnapočítaných  samostatných živnostníkůočítaných  samostatných živnostníkůočítaných  samostatných živnostníkůočítaných  samostatných živnostníků.... 

Pekařů 50, pernikářů nebo cukrářů 8, majitelů pil neb mlynářů 31, řezníků 33, 

tkalců 77, krejčích 33, obuvníkův a bačkorářů 39, holičů 25, kovářů nebo cvočkařů 

23, pilnikářů 2, zamečníků 8, klempířů 6, hodinářů 3, zlatníci 2, brusič nožů 1, 

kameníků 5, tesařů 3, truhlářů 34, sklenář 1, hrnčířů nebo kamnářů 2, bednářů 4, 

kolářů 12, kominík 1, košíkář 1, knihařů 2,  kartáčník 1, koželuhů 2, kloboučníci 2, 

sedlářů nebo čalouníků 3, kožešníků 2, smolaři 2, hotovitel flašinetů 1, sládci 1, 

majitel brusíren skla nebo granátů 2, majitel cihelen 1.78 

 

Trhy. Trhy. Trhy. Trhy.     

Podporou obchodu jsou mimo jiné týdenní, výroční a dobytčí trhy, jež 

v Lomnici mají 5 výročních, z nichž dva jsou také dobytčími, pak každý čtvrtek trhy 

týdenní, z nichž na Zelený čtvrtek a v pondělí po jménu P. Marie jsou hlavními.79 

    

Znak města Lomnice nad PopelkouZnak města Lomnice nad PopelkouZnak města Lomnice nad PopelkouZnak města Lomnice nad Popelkou    

 Město používá znaku, který se vyvinul z historických pečetí, nesoucích 

znamení z erbu bývalé vrchnosti Košíků z Lomnice. Nejstarší známé barevné 

vyobrazení městského znaku je uvedeno v Lomnickém kancionálu z r. 1578. 

Barevnost znaku byla rozhodnutím městského zastupitelstva z 12. května 1997 

stanovena v podobě, kterou lze popsat: V červeném štítě na zlatém trojvrší 

ozbrojenec v plátové zbroji s bojovou sekerou v pravé vztyčené ruce 

a halapartnou v levé, topůrko a dřevec jsou zlaté, rukavice černé a vše ostatní 

stříbrné.80 

 

                                                        
78 Mizera, F.: Popis okresního hejtmanství Semilského, s. 54. 
79 Tamtéž, s. 55. 
80 Kasík, S.: Nové symboly měst a obcí po r. 199o. 
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Šibenice a planýř Šibenice a planýř Šibenice a planýř Šibenice a planýř ve městěve městěve městěve městě    

 Též na nejvyšší poručení tého léta kamenný planýř , kterýž vedle městských 

účtů r. 1609 po zboření starého planýře nad hrubou kašnou na náměstí znovu  

z kamene vystavené byl zbořen a odnešen byl. Toho samého roku v září měsíce 

šibenice kamenná, kteráž léta 1756 , jak městské účty dokazují , na místě dřevěné 

v nově o čtyři stupni z kamene tesaných vystavěna byla a obec městskou přes 300 

stála na nejvyšší poručení zbořiti se musela . Ta šibenice stála nad městečkem  ke 

vsi Košovu, kde nyní kamenný sloup a na němž železný kříž. 81 

 

PožárPožárPožárPožár    

Dne 23. Juni 1849 v poledne v jednu hodinu vyšel skrze neopatrnost u pekaře 

Antonína Scheyla, souseda čp. 13 oheň, který při hrozném větru ve třech hodinách 

kostel, fara, škola, likárna a 28 domů s několika stodolama docela strávil, takže 

v chrámu Páně služby boží konat se nemohly a na hřbitově v kapli sv. Jana držeti 

se musely.  Pro vyučování školní mládeže byly světnice prozatím pronajaty u 

Františka Chlumský kupce třetí klasa, u Františka Šlechty první klasa, u Bárty druhá 

klasa vyučováním byla.  Matriky a paramenta kostelní byly šťastně uchráněny a 

zachovány na jiném zboží, ale velká ztráta se stala. Kostel. Fara i škola byly sice 

pojištěný, ale jen dohromady celá suma 2 200 zl. císařské mince  vynášela, zač 

ledva střecha u kostela a fary vyhotovena bude. 82 

    

Sloup M. Marie na lomnickém náměstíSloup M. Marie na lomnickém náměstíSloup M. Marie na lomnickém náměstíSloup M. Marie na lomnickém náměstí        83 

Zajímavý poznatek při zhotovení světců, které zdobí sloup se sochou Panny  

Marie na lomnickém náměstí, podává ve svém vyprávění sochař Vladimír Preclík. I 

když sloup podle V. Preclíka nepatří mezi sloupy výpravné, má přesto jednu 

zvláštnost. Nejdříve jsem si myslel, že je to jen nedostatek restaurátora, který 

Nepomukovi přirestauroval nevhodně protáhlý až cyranovský nos. Pak jsem však 

                                                        
81 FÚ LnP: Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre, 1836, s.  72. 
82 Tamtéž, str. 94 
83 Preclík, V.: Tiše se přemisťovati, Hradec Králové 1989, s. 107-108. 
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vyzpovídal i ostatní, včetně Rozálie, a všichni, i Šebestián, i Vavřinec měli stejné 

nosy. Rodinný znak po otci? Spíš po někom ze sochařské rodiny, která zakázku 

pro Lomnici přijala. Není to samozřejmě jen nos sám, který mě zaujal. Stavba 

obličejové části všech svědků je taková, že v kompozici nos vyúsťuje do popředí 

zcela organicky. Úloha nosu je v autorově pojetí zřejmě veliká. Všichni jsou to 

sourozenci, to se jeďte podívat. Tak nějak tomu muselo být v dílně, ve které se 

sekal morový sloup pro Lomnici. Nosím s sebou na cesty i dalekohled. Mohu tedy 

zodpovědně říct,  že i Panna Marie  vysoko na kulatém sloupu je také z rodiny 

dlouhonosých. Proč ne? Není to nic proti ničemu, co tady říkám. Považuji to jen za 

perfektní identifikační pomůcku sochařovu. Tyhle lidské věci bychom měli uznávat 

častěji a pak by se nám ledacos z výtvarného umění minulosti přiblížilo a dostalo 

lidštější notu. 
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6666 Provedený výzkum u žáků základních a středních školProvedený výzkum u žáků základních a středních školProvedený výzkum u žáků základních a středních školProvedený výzkum u žáků základních a středních škol    

Nedílnou součástí práce je také aspekt výchovně vzdělávací. V příloze jsou 

vloženy podklady pro výzkum kulturně historické povahy u respondentů, které si 

kladly za cíl sebrat data a ověřit hypotézy (tj. hypoteticko-deduktivní paradigma), 

prověřit znalosti  především místopisného zaměření u žáků základních a středních 

škol, které by zmapovaly vědomosti a vztahy k městu a jeho okolí, zjistily a 

vyhodnotily míru znalostí a zájmů u respondentů. Na základě výběru měřitelných 

znaků se výzkum snažil interpretovat realitu. Dotazy byly koncipované 

k jednotlivým úsekům historie města, a to v obecné i specifické rovině. Smyslem 

předloženého výzkumu nebylo pouze klást otázky, ale také podat širší výklad 

k jednotlivým tématům a uvést žáky do širší problematiky ve spojení 

s historickými událostmi města i regionu. Výzkum byl vyhodnocen a stanovena 

kritéria při řešení možné nápravy (např. založení historicko-vlastivědného 

kroužku, semináře ve škole spojeným s vycházkami do města a okolí, klást větší 

důraz na regionální historii při výchovně vzdělávacím procesu žáků, aktivně žáky a 

studenty zapojit do přípravy tzv. informačních tabulí ve městě, které by mohly 

najít širší uplatnění u obyvatel i náhodných návštěvníků města, seznámit se 

podrobně s památkami ve městě a sledovat jejich stav a využití, zvl. u památek 

nemovité povahy atd.).  

 

Návrh kulturně historického výzkumu obsahoval tato hlavní témata:  

- zaměření navrhovaného výzkumu 

- odhalení a dosažení získaného vzorku vědomostí u respondentů 

- princip postupu  

 - výstup spojený s ponaučením 

Úkolem výzkumu bylo zjistit znalosti u žáků střední a základní školy, dotazy 

byly ve většině zaměřené k historii a současnosti města a jeho okolí. Otázky byly 

pokládány v obecné i specifické rovině.  
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Výzkum byl proveden na Základní škole T. G. Masaryka v Lomnici nad 

Popelkou (listopad r. 2010) a na Střední odborné škole v Lomnici nad Popelkou, 

zajišťující výuku čtyřletých oborů ekonomika a podnikání, cestovní ruch, 

gastronomie a dvouletý nástavbový obor podnikání (říjen 2010). Výzkum byl 

s respondenty prováděn především kvantitativní metodou, tj. postupem, který 

popisuje jevy pomocí proměnných znaků se zaměřením na sběr dat. Výzkum byl 

předložen tak, aby měřil určité znalosti žáků a studentů škol, popř. ověřil 

předpoklad, v němž se na základě určitých skutečností dochází k závěru o 

existenci objektu. Výsledky takto získané mohou být pak zpracovány a 

interpretovány statistickou metodou. Kvalitativní výzkum je vhodné používat tam, 

kde zjišťujeme jedinečný jev nebo specifický objekt, kdy hledáme motivy, které 

stojí za jednáním lidí (žáků) a podněty, jež jsou při jednání přisuzovány okolním 

věcem a událostem.  Platnost u kvalitativního výzkumu se však jeví jako omezená 

pro danou skupinu, závěry nelze zobecnit na širší populaci, v tomto případě na 

žáky ZŠ a SŠ (na rozdíl od kvantitativního výzkumu). Kvalitativní metodu můžeme 

využít pro formulaci hypotéz, jejich pravdivosti nebo nepravdivost lze zpětně 

otestovat kvantitativním výzkumem.  

 

1. Navrhovaný výzkum proběhl v 8. třídě ZŠ T. G. Masaryka v Lomnici nad 

Popelkou v rámci hodiny dějepisu, u studentů na SŠ ve třídě 3. ročníku se 

specializací na cestovní ruch. Navrhovaný výzkum se zaměřil na společensko-

historické události města a okolí, byl rozdílný svým zaměřením a pojetím pro dva 

rozdílné typy vzdělávacích institucí. Okruh místopisných znalostí (práce s mapou, 

dějinné události 18. a 19. století, výstavbě základní školy, významným rodákům 

města atd.) byl určen pro žáky ZŠ. Výzkum u žáků SŠ byl vědomě zaměřen spíše 

na širší okruhy se specializací k regionu Lomnicka, jeho přírodního a kulturního 

bohatství (území městské památkové zóny, sdružení obcí v Mikroregionu Tábor 

vč. sportovního vyžití). Výzkum byl záměrně koncipován ve své specifičnosti a 

kladl důraz na rozličná témata a širším kontextu.    
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2. Výzkum byl naplánován formou výzkumných otázek a explicitně vyjadřoval 

myšlenku úrovní abstrakce ve výzkumu. Tím mohla být dodržena a rozlišena 

zásada pěti úrovní konceptů a otázek, které se lišily v úrovni abstrakce, a to ve 

výzkumné oblasti, výzkumných tématech, obecných výzkumných otázkách, 

specifických výzkumných otázkách a otázkách při sběru dat. 

3. Výzkum byl zadán žákům ZŠ jako seminární práce s pevně stanoveným 

termínem odevzdání. Určité dotazy museli žáci ověřit v terénu, navštívit městské 

muzeum, popř. věnovat pozornost jednotlivostem ve městě.  U žáků SŠ byl 

dotazník zadán v rámci hodiny cestovního ruchu se zaměřením na regionální 

politiku a dotýkal se spíše logických úvah.  

 Jistým motivačním elementem byl jistě i fakt, že žáci ZŠ zpracovávali 

dotazník jmenovitě, u žáků SŠ byl vypracováván anonymně. 

4. Statistické hodnocení:  

A) ZŠ T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou, celkem bylo předloženo 

respondentům 8. roč. 18 ks dotazníků, vráceno 14 ks (3 žáci neodevzdali, tj. 

zapomněli vrátit ve stanoveném termínu zpět, 1 žák neodevzdal  z důvodu 

onemocnění). 

B) SŠ Lomnice nad Popelkou, celkem předloženo respondentům 3. ročníku se 

specializací na cestovní ruch 27 ks dotazníků, odevzdáno bylo 27 ks.    

 U počtu 14 respondentů ZŠ při celkem 19 dotazů bylo zjištěno pouze 19 

žádných (o) odpovědí, což je 7,1 %. 

U počtu 27 respondentů SŠ při počtu 10 dotazů bylo zjištěno 78 žádných 

odpovědí, což je 28,9 %.  

Správných (úplných) odpovědí u respondentů ZŠ bylo 204, což je 76,7 %. 

Správných (úplných) odpovědí u respondentů SS bylo 99, což je 36,7 %.  

Chybných odpovědí u respondentů ZŠ bylo 19, což je 7,1 %. 

Chybných odpovědí u respondentů SS bylo 44, což je 16,3 %. 

Vztah respondentů ke krajině můžeme chápat jako sociální proces. Vzájemný 

vztah společnosti (tj. respondenti) versus krajina lze zpracovat z mnoha aspektů. 

Především bude záviset na konkrétních sociálních a ekonomických podmínkách 
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života jedince, na znacích, které jsou významnými elementy při utváření životního 

stylu. Místo, krajina má vždy poněkud jiné kulturní významy pro obyvatele města 

a obyvatele venkova. Respondenti střední školy se lépe orientovali v dotazech 

širšího významu, než v místní, regionální problematice města. Dalším nemalým 

úskalím u respondentů SŠ byl i fakt nevýrazného emocionálního postoje, je 

sledovatelná menší závislost intenzity prožitku s krajinou a přírodou, na střední 

škole studují respondenti nejenom z Lomnicka, ale i z jiných regionů, zvl. 

Liberecka.  

Není však pravidlem, že venkovský člověk má mnohem niternější vazby ke 

krajině na rozdíl od obyvatele města. Současné sepětí obyvatelstva s přírodou a 

půdou v obecném povědomí je možné určit jako velmi vágní. Mladá generace je 

silně ovlivňována konzumním spotřebitelským boomem, který je úzce spojený 

s výrazným a náhlým rozmachem hospodářských aktivit, dalším rozhodujícím 

momentem je migrace obyvatel. Zcela se změnilo chápání volného času, celkově 

se vytratil s krajinou přímý kontakt. Život v menších městech spojený s bydlením 

převažujícím v rodinných domcích vede k bližšímu kontaktu s přírodou a jejímu 

užšímu vnímání a snad i k větší ochraně okolí  a krajiny.  
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7777 Ikonografie a atributy vybraných světcůIkonografie a atributy vybraných světcůIkonografie a atributy vybraných světcůIkonografie a atributy vybraných světců    

Ve většině evropských zemí, taktéž u nás, je široký rejstřík umění úzce spjat 

s náboženskou tematikou. Křesťanství si za dobu své existence, dvou tisíc let, 

vytvořilo stovky postav, které jsou spojeny s její kulturou. Po povolení křesťanství 

ediktem milánským v r. 313 se objevují na scéně biblické postavy, později 

křesťanští mučedníci, propagátoři myšlenek nového učení, ale i obyčejní lidé, kteří 

se svým životem, často i skutky zasloužili o propagaci myšlenek křesťanství, jejich 

upevnění a dalšího rozvíjení v zemích Evropy, Asie nebo v Novém světě.   

 

        Sv. Anna – matka P. Marie, zobrazena bývá jako důstojná žena v dlouhém 

přepásaném šatu, hlavu pokrytou závojem, často vyobrazena s drobnou 

postavičkou P. Marie. 

 Sv. Antonín Paduánský – františkán, církevní učitel 13. století, často oděn do 

řeholního roucha s malým Ježíškem v náručí, ale také zobrazován s lilií, knihou, 

oslem a rybou.  

Sv. Barbora – mučednice z Nikomedie v maloasijské Bythinii, patronka 

horníků a dělostřelců. Bývá zobrazována s kalichem a hostií, s věží, mečem nebo 

kladivem. Dalšími přívlastky jejího určení je koruna, palma a kniha.  

  Sv. Cyril a sv. Metoděj – slovanští věrozvěsti z 9. století, moravští a zemští 

patroni, spolupatroni Evropy. Bývají zobrazeni často společně, sv. Cyril jako 

řeholník a sv. Metoděj jako biskup. Metodějovým atributem je deska s obrazem 

Posledního soudu, kterou nosil s sebou a berla v podobě písm. T nebo ukončená 

křížem. 

Sv. Florián – mučedník 3. století, římský voják. Narozený v dnešním Rakousku, 

ochránce proti zhoubnému ohni. Zobrazován bývá jako voják ulévající vodu 

z vědérka nebo jiné nádoby na hořící dům.  
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 Sv. František z Assisi (Serafínský) – vyznavač ze 13. století, zakladatel 

františkánského řádu, největší reformátor duchovního života ve středověku. 

Zobrazován bývá v řeholním rouchu s křížem, knihou, ovečkou u nohou.  

Sv. Isidor – španělský vyznavač  z přelomu 11. a 12. století, patron rolníků. 

Zobrazován bývá v oděvu prostého venkovana s vidlemi, kosou, pluhem, 

motykou, často s rýčem v rukou.  

Sv. Jáchym – otec Panny Marie. Zobrazován bývá v dlouhém rouše a plášti 

s holí, obětním košíkem, popřípadě s drobnou postavou dívky Marie. 

Sv. Jan Křtitel – předchůdce Páně, syn Zachariáše a Alžběty. Bývá zobrazován 

jako asketický muž vyhublé postavy, oděný v kůži nebo jen koženou rouškou 

okolo beder. Jeho hlavními atributy jsou beránek a hůl zakončená křížem.  

Sv. Jan Nepomucký – český mučedník 15. století, patron české země. 

Generální vikář pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, hájící bezvýhradně práva 

církve proti králi Václavu IV. Zobrazován bývá jako kněz v klerice, rochetě a 

kožešinovém pláštíku s pěti šesticípými hvězdami okolo hlavy, s křížem a 

mučednickou palmovou ratolestí v rukou.    

Sv. Jiří – mučedník 4. století, vojín z Kappadocie. Zobrazován bývá jako 

statečný rytíř s vlajícím pláštěm na vzpínajícím se koni v ornamentálních 

rozvilinách. 

 Sv. Josef (pěstoun Páně) – patron církve a spolupatron české země. 

Zobrazován na výjevech ze života P. Marie a Ježíšova dětství, většinou s malým 

Ježíškem v náručí a s lilií, symbolem čistoty. 

Sv. Ludmila – mučednice 9. a poč. 10. století, česká kněžna. Zobrazována bývá 

většinou jako starší žena v dlouhém řasnatém šatě, s hlavou pokrytou závojem, 

hlavním atributem sv. Ludmily je stočený závoj nebo šál okolo hrdla, popř. provaz, 

který drží v ruce.  

Marie (matka Ježíšova) – nejčastěji bývá zobrazována jako Matka s malým 

Ježíškem v náručí nebo na klíně. Stojící na zemském globu a srpku měsíce, 

přišlapující nohama hada, okolo hlavy 12 hvězd – Immaculata. Maria stojící na 
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oblaku nebo na půlměsíci, s korunkou na hlavě a žezlem – Assumpta. P. Maria 

Bolestná – s mečem (nebo sedmi meči) v srdci. 

 Marie Magdalena – kajícnice a učednice Páně. Zobrazována bývá jako žena 

s rozpuštěnými vlasy, s nádobkou mastí, křížem nebo lebkou.  

Sv. Mikuláš z Myry (z Bari) – myrský biskup ze 4., století. Zobrazován bývá 

v biskupském rouchu se třemi zlatými hroudami, koulemi nebo jablky.  

 Sv. Prokop – český zemský patron, opat 11. století, zakladatel slovanského 

kláštera na Sázavě. Zobrazován bývá v opatském rouše se spoutaným dáblem u 

nohou.  

 Sv. Šebestián – římský mučedník počátku 4. století. Zobrazován bývá jako 

muž připoutaný ke stromu se šípy v těle.  

Sv. Václav – český kníže, mučedník 10. století, hlavní patron českého národa. 

Zobrazován bývá ve zbroji s knížecí čapkou na hlavě, kopím (mečem) a štítem, 

v ruce drží praporec s orlicí.  

Sv. Vavřinec – mučedník 3. století, římský jáhen. Zobrazován bývá v mešním 

rouše s rožněm nebo roštem v ruce.  

Sv. Rozálie – světice 12. století, ochránkyně proti nakažlivým nemocem, 

zvláště moru. Zobrazována bývá jako asketická žena s lebkou v ruce.    
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8888 ZávěrZávěrZávěrZávěr    

Tato práce se snaží podat ucelený pohled na památky dochované na území 

města Lomnice nad Popelkou, který je konfrontovaný s objekty uváděnými ve 

farní knize, vedené od 1. ledna 1836. Při dokumentování památek jsem vycházel 

především z tohoto pramene, téměř identický  soupis je uložený v SokA Semily na  

volných dvoulistech.  Další  památky, které jsou v příloze uvedeny, byly vytvořeny 

až po r. 1837, přesto mnohé z nich můžeme řadit výrazným uměleckým projevům 

místních sochařů a kameníků.  Další podklady k předložené práci byly dohledávány 

v SokA Semily a Zemském archivu v Brně (vznik litinových reliéfů křížové cesty,  

které jsou umístěny v nikách kapliček zastavení na poutní cestě na horu Tábor u 

Lomnice nad Popelkou).  

Celou prací se prolínají témata kulturní krajiny, pozornost je taktéž věnována 

urbanisticko - architektonické skladbě regionu, ve specifikaci si všímá i městských 

dominant, architektonických souborů a objektů. Pro poměrně bohatý dohledaný 

archivní materiál byl použit poznámkový aparát, s odkazy na odbornou literaturu, 

městský a farní fond. Nedílnou součástí práce jsou vložené Přílohy, mezi primární 

patří mapování jednotlivých objektů uvedených ve stejné chronologické řadě ( k r. 

1837) včetně přiložené fotodokumentace, popisů a poznámek.   

 Výchovně vzdělávací element je podchycen ve výzkumu provedeném 

s respondenty základní a střední školy v  Lomnici nad Popelkou včetně 

doporučených hodnotitelských tezí.  

 Práce si však kladla především za cíl objevit a vnímat dochované památky ve 

městě Lomnice nad Popelkou a okolí, nadále je ochraňovat s vědomím, že 

památky také   zavazují, neboť naléhavě připomínají, že nutno pokračovat i dnes, 

formovat věcmi, tvary i zařízeními mocný proud života vyvěrající z krajiny práce, 

úsilí a myšlenek. Že je třeba udržovat souvislost lidí, dob a kultur a pokračovat 

tam, kde přestali předkové…Minulost učí, ukazuje dále dopředu a zjevuje 
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povinnost pokračovat na cestě časů lidského konání, chtění i cítění. Její živá síla 

dále působí. (V. V. Štech)  
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9999 PřílohyPřílohyPřílohyPřílohy    

 

 

 

 

1. Evidenční karty 
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LLLLomnice nad Popelkouomnice nad Popelkouomnice nad Popelkouomnice nad Popelkou    

I. Kaple sv. Jana KřtiteleI. Kaple sv. Jana KřtiteleI. Kaple sv. Jana KřtiteleI. Kaple sv. Jana Křtitele    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Lomnice nad Popelkou 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    hřbitov 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1767 - 1768 

 
PPPPOPISOPISOPISOPIS::::  
Zděná orientovaná stavba se nachází na místním hřbitově. Pozdně barokní kaple s bohatě členěným 
průčelím  je zakončená půlkruhovým presbytářem. Hlavní průčelí stavby je členěno svazky nárožních 
pilastrů se středním kasulovým oknem osově souměrným nad vchodem a štítem zdobeným s vpadlým 
zaslepeným oválným oknem. Vnitřek objektu sklenut plackou, fresková výmalba s výjevem Křtu Krista 
v Jordáně. Objekt je kryt mansardovou střechou, nad  presbytářem zvalbenou, v závěru střechy je na 
střešním hřebenu osazena sanktusníková věžička.    

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem  36025/6-2662. Velmi 
dobře zachovalá barokní stavba.  

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::        
Kol.: Umělecké památky Čech, sv. 2, Academia Praha 1978 -  Hedvičák, R., Kesner, T.: Kulturní památky 
Semilska, Město Semily 2008 – Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre. 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::        Doklad sakrální barokní architektury z poloviny 18. století.  
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

II. II. II. II. Mariánský morový sloupMariánský morový sloupMariánský morový sloupMariánský morový sloup    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Lomnice nad Popelkou 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    náměstí M. Jana Husa 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1713 

 
PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Mariánský morový sloup se nachází při dolním okraji ostrůvku se stromy na náměstí, dokládá pečlivost 
zpracování v pískovcovém kameni, čelem obrácen k JV straně. Balustráda se sochami světců v nárožích na 
kvádrových pilířích, válcový centrální sloup ve spodní části s dvojitou kvádrovou základnou a přesahující 
římsou je ukončen v horní části korintskou hlavicí se soklíkem, který vytváří podnož (plintus) pod sochu P. 
Marie Immaculaty. Na zvýšeném podstavci sloupu v čelním pohledu reliéf ukřižovaného Krista, na soklících 
podstavců umístěny sochy: vpředu sv. Jan Nepomucký (vlevo), sv. Rosálie (vpravo), vzadu vlevo sv. 
Vavřinec, vzadu vpravo sv. Šebestián (při pohledu ze zadní strany). Na podstavci vzadu nápis: CIVES LOM / 
NICENSES / RENOVABANT / DIEBVS / AVGVSTI /, vlevo na podstavci na břídlicové desce nápis: Z ÚCTY / 
K TOBĚ / MATKO PÁNĚ / OBNOVENO / OD / VĚRNÝCH CTITELU /, vpravo na podstavci nápis na břidlicové 
desce: Toto skupení soch / Panny Marie / sv. Jana Nep., / sv. Rozálie, sv. Vavřince a / sv. Šebestiána / bylo r. 
1889 přeneseno / a r. 1890 opraveno / 1929 /. Morový sloup na náměstí je upomínkou na velký mor v r. 1713, 
který upomíná i nápis na podstavci sloupu Anno 1713 Ex Voto /.  O postavení sloupu se zmiňuje městská 
pamětní kniha, která je vedená od r. 1785. V zápise za léta 1713 – 1714 se tu uvádí: Léta 1713 až do 1714 do 
posledního měsíce martz v země České byl veliký mor, v kterém přes 20 tisíc lidu zemřelo a dobytka 
hovězího jeden millioven a čtyrykrát sto a devadesát tisíca sedm set a padesát devět kusů padlo, téhož léta 
stavena byla v zdejším rynku kamenná štatue k cti a slávě Boží a Panny Marie bez poškvrny počaté a s-ho 
Jana Nepomuckáno a s-ho Šebestiána, též s-ho Vavřince a svatý Rozálie, které štatue slušné a ozdobné až 
doposavad v rynku lomnickém se spatřují. 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 27686/6-2666. Doklad 
barokní sochařské práce z počátku 18. století. 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    
Kol.: Umělecké památky Čech, sv. 2,Academia Praha 1978 - Hedvičák, R., Kesner, T.: Kulturní památky 
Semilska, Město Semily 2008 – Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre. 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    Uspokojivý stavebně technický stav, restaurováno v r. 2008.  
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

III. III. III. III. Socha PannSocha PannSocha PannSocha Panny Marie Karlovskéy Marie Karlovskéy Marie Karlovskéy Marie Karlovské    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Karlov 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    Karlovské náměstí 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1795 

 

PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Na Karlovském náměstí, v jeho hoření části v travnatém ostrůvku, je umístěn pilíř se sochou P. Marie 
Karlovské. 
Kamenný odstupněný hranolový sokl tvoří základnu pro hranolový dřík s volutovými křídly ve spodní části a 
s příložkami po stranách. Na čelní straně v kartuši je vytesán reliéf s vyobrazením sv. Václava, římsa 
přesahující, profilovaná, po stranách zdobena hlavičkami andílků, uprostřed s reliéfem Božího oka. Socha 
mírně v podživotní velikosti, zobrazena v kontrapostu, P. Marie žehnající, s hlavou skloněnou k pravému 
rameni, vlasy zakryty rouškou, světice je oděna do dlouhého splývavého šatu. Zadní strana podstavce 
s rytou datací 1874 (v tomto roce došlo k transferu sochy od pumpy ke středu náměstí). 
Na dříku podstavce z čelní strany rytý text: PoMoCj Božj auČjnKowanjm DobrodinCu KarLowských, ze zadní 
strany nápis: Obnoveno 1903. Materiálem červený pískovec. Celková velikost 390 cm. Okolo pilíře se 
sochou kovový plůtek, v nárožích lucerny.  
 V r. 1874 byla socha přestěhována: Na Karlově stojí na náměstí socha Panny Marie. Dobrodinec, který 
nechce býti jmenován, dal tuto kamennou sochu Panny Marie pozlatiti  a ve svátek Narození Panny Marie 
dne 8. září 1906 byla socha posvěcena od faráře Antonína Láše za hojné účasti lidu. Socha byla zhotovena r. 
1795. – Roku 1874 byla socha přenesena na nynější své místo – dříve stávala o něco výše k jihu…. (str. 381) 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem  27912/6-2685. Pozdně 
lidová barokní práce z konce 18. století.  

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    
Kol.: Umělecké památky Čech, sv. 2, Academia Praha 1978 -  Hedvičák, R., Kesner, T.: Kulturní památky 
Semilska, Město Semily 2008 -  Memorabilien Buch der Lomnizer Pfarre ( s. 381) 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    
Uspokojivý stav. 
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

IV. IV. IV. IV. Socha sv. Jana NepomuckéhoSocha sv. Jana NepomuckéhoSocha sv. Jana NepomuckéhoSocha sv. Jana Nepomuckého    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Lomnice nad Popelkou 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    před objektem fary 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1758 

 
PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Na nízkém kvádrovém soklu s čelní straně s přídavnou deskou a textem je posazen kvádrový mohutný dřík, 
ve vrchní části ukončený profilovanou předsazenou římsou, uprostřed segmentovou. Na ní stojí soklík 
(plintus) pro druhotně osazenou sochu sv. Jana Nepomuckého. Dřík na bocích opatřen příložkami se 
stlačenými volutovými křídly, na čelní straně vytesán reliéf Staroboleslavského paladia umístění v rokajové 
kartuši. Socha sv. Jana Nepomuckého je zobrazena v běžném ikonografickém pojetí, v kontrapostu, 
s pevnou levou nohou, diagonálně vedený krucifix je položený na předloktí levé ruky, pravá ruka přidržuje 
spodní břevno kříže. Hlava světce mírně skloněna k pravému rameni, na hlavě biret, delšími kadeřemi vlasů 
s vousy. Na čelní straně soklu je rytý nápis s chronogramem: HONORIIII PIIIIAG.VVVVE. VENERATIIIIONIIII 
DIVIIDIVIIDIVIIDIVIIOHANNIIIIS NEPOMVMVMVMVCENIIII ORBIIIIS PATRONIIII IIIINGENVVVV VS EREXIXIXIXIT AFFECTVVVVS. Na dříku podstavce vročení: 
1758. Materiálem soklu a podstavce světle okrový pískovec, skulptura je vytesána z červeného pískovce.  
Celková velikost 280 cm.   
Socha sv. Jana Nepomuckého byla původně umístěna na křižovatce cest „Na Hrázi“, v r. 1907 byla 
přestěhována kvůli novostavbě „Hostince ve dvoře“ k objektu fary.   
 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 19760/6-2667. Doklad 
barokní sochařské práce ze 2. poloviny 18. století. 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    
Kol.: Umělecké památky Čech, sv. 2, Academia Praha 1978 - Hedvičák, R., Kesner, T.: Kulturní památky 
Semilska, Město Semily 2008 – Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre, 1836. 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    Uspokojivý stav.  
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

V. V. V. V. Socha sv. Jana NepomuckéhoSocha sv. Jana NepomuckéhoSocha sv. Jana NepomuckéhoSocha sv. Jana Nepomuckého    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Lomnice nad Popelkou 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    u kostela sv. Mikuláše 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1739 

 

PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Na nízkém kvádrovém soklu zakončeným profilovanou ústupkovou římsou s oblounem (sokl o velikosti 105 
x 52 x 60 cm výšky), na čelní straně s příložkou a textem s chronogramem je umístěn kvádrový dřík, po 
stranách s volutovými příložkami, ukončený plochou přesahující profilovanou římsou. Římsa soklu vynáší 
segmentový soklík (plintus), na něm je osazená socha sv. Jana Nepomuckého. Světec je zobrazen 
v běžném ikonografickém pojetí, v kontrapostu, s pevnou pravou nohou, pravá ruka světce přidržuje na 
rameni položený diagonálně vedený krucifix, levá ruka spuštěna podle těla s uchopeným biretem a 
palmou. Hlava světce mírně skloněna k pravému rameni, prostovlasá, s bohatým plnovousem a delšími 
kadeřemi vlasů.  Socha je oděna do bohatě zřasené drapérie, u pravé nohy světce klečící putti, který v levé 
zdvižené ruce drží zámek, pravou ruku má ohnutou v předloktí s prstem na ústech (symboly mlčení 
zpovědního tajemství).  
Text na soklu: BVDIž ke CtI bohV/ a ke CtI IanoWY / z nepoMVkV /. 
Materiálem pilíře se sochou okrový pískovec. Celková velikost činí 350 cm. 
Pozn. Hlava světce zničena, volná kopie z r. 1999 od sochařky Š. Špůrové z Hořic.  

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Doklad vrcholně barokní sochařské práce pocházející ze 30. let 18. století. 

PPPPRAMRAMRAMRAMENY A LITERATURAENY A LITERATURAENY A LITERATURAENY A LITERATURA::::    
Kol.: Umělecké památky Čech, sv. 2, Academia Praha 1978- Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre.  

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    
Socha byla původně umístěna naproti čp. 154, v Třebízského ulici.  

 

 

 



98 

Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

Kamenný krucifixKamenný krucifixKamenný krucifixKamenný krucifix    
(VI. původně zde by(VI. původně zde by(VI. původně zde by(VI. původně zde byl dřevěný kříž)l dřevěný kříž)l dřevěný kříž)l dřevěný kříž)    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Lomnice nad Popelkou 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    
Třebízského ulice, před čp. 
1382 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    neznámý, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    konec 19. století 

 
PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Směrem od hřbitova v Třebízského ulici směrem k Nové Vsi nad Popelkou je umístěn na křižovatce polních 
cest kamenný krucifix mezi dvěma lípami,  před ním se nachází lavička. Místo dalekých výhledů směrem 
k hoře Tábor. Krucifix je čelní stranou orientovaný k jižní straně.   
Jednoduchý kvádrový sokl o rozměru 65 x 45 x 60 cm výšky, na něm umístěn kvádrový dřík ve spodní části 
s volutami, jeho výška je  150 cm,  po stranách zdoben nízkými reliéfy světců, po levé straně sv. Janem 
Nepomuckým, na čelní straně Bolestnou P. Marií a vlevo sv. Annou. Z mohutné přesahující římsy vyrůstá 
kamenný krucifix zakončený hranolovými rameny o výšce 155 cm.  
Kříž mezi novostavbami domů (výstavba po r. 2005). Směrem k hoře Tábor v terénní vlně u komunikace 
vystavěn areál zemědělského družstva (po r. 1955). Degradace původního umístění. Materiálem pískovec. 
Celková velikost 320 cm.  

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::            
Místo dalekých výhledů, krucifix umístěn u cesty mezi stromy. Zastávka pocestných. Původní památka není 
dochována.  

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    Původně na tomto místě byl umístěný dřevěný kříž, na němž bylo uchyceno tělo 
Krista vysekané z plechu. Kříž se vyvrátil při vichřici v r. 1833, o dva roky později byl zhotoven nový. 
Počátkem 20. století bylo dřevěné břevno nahrazeno kamenným dříkem. V r. 1960 památka poničena 
stádem dobytka z nedalekého JZD. Současný kříž na toto místo přemístěný z okraje města.    
Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre, 1836.  

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    
Havarijní stav, nutná konzervace památky.  

 

 



99 

Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

VII. Kaplička vVII. Kaplička vVII. Kaplička vVII. Kaplička v    Dolení LomniciDolení LomniciDolení LomniciDolení Lomnici    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Lomnice nad Popelkou 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    Jičínská ulice 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    Karel Slabýhoudek 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    
r. 1885 (původní kaplička 
z poč. 19. století, 
pravděpodobně z r. 1811) 

 
 
 

 
 

PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Kaplička v Dolní Lomnici (Na Podměstí) byla vystavěna v r. 1885. Původní kaplička nebyla dochována, byla 
v r. 1884 zbourána. Stavba vystavěna na obdélném půdorysu, průčelím orientována k východní straně 
(poblíž objektu č.p. 566, u železničního viaduktu). V průčelí stavby po stranách vstupu pilastry, dva stupně 
umožňují vstup do prostoru kaple, dveře dřevěné, dvoukřídlé, v nadpraží zakončeny segmentem. 
Trojúhelný štít s Božím okem ve štuku. Po stranách dvě menší obdélná prosvětlovací okénka.   
Státní památkový úřad pro Čechy v Praze ve svém dopise z 28. II. 1929 pod č.j. 746/29 upozorňuje Městský 
úřad v Lomnici nad Popelkou na havarijní stav objektu. Zděná kaplička v Dolní Lomnici nad Popelkou, při 
silnici k Ploužnici, pod železniční tratí má omítku až na cihly opadanou, okna i skleněné dveře rozbity a i 
střechu poškozenou. Památkový ústav doporučuje její opravu po vyšetření, je–li nějaký fond na její 
udržování, event. ze sbírek získaných od příslušníků církve římskokatolické, za přispění obce. 
Městský úřad ve své odpovědi ze dne 6. února 1930 odpovídá:…stavba není památkou historickou a také 
nevyniká stavitelsky, takže není důvodu, aby byla zachována, když nad to ještě její umístění není 
postavením tratě nejvhodnější, ježto i tím, že nemá potřebného vzduchu značně trpí. Protože stav její jest 
velmi špatný a náklad na opravu bude značný a neúměrný nepatrnému stáří kaple, doporučila kulturní 
komise městské radě, aby kaple byla zbourána, nezíská-li se ze sbírek potřebný peníz, aby se mohla 
důkladně opraviti.   
Kaple byla nakonec opravena ze soukromých sbírek. 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Klasicistní drobná sakrální stavba vystavěná po r. 1880 nedaleko náměstí. 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    SOA Semily, archivní fond Města Lomnice nad Popelkou. Memorabilien Buch der 
Lomnitzer Pfarre, 1836.  

 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    Havarijní stav, nutná rekonstrukce.  
Kaple v havarijním stavu. V r. 2008 se začalo s postupnou rekonstrukcí. 
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LomniLomniLomniLomnice nad Popelkouce nad Popelkouce nad Popelkouce nad Popelkou    

VIII. VIII. VIII. VIII. Socha Socha Socha Socha sv. Prokopasv. Prokopasv. Prokopasv. Prokopa    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Karlov 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    Karlovské náměstí 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1795 

 
PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Na Karlovském náměstí v hoření části (náměstí JZ od náměstí M. J. Husa, Karlov je prohlášený vesnickou 
památkovou rezervací-VPR) se nachází pilíř se sochou světce sv. Prokopa. Kamenný hranolový sokl umístěn 
na dvoustupňové základně s oblounovým zakončením, na něm je posazen kvádrový pilíř zakončený širší 
zvlněnou profilovanou římsou, v hoření části se soklíkem (plintem), na kterém je umístěna socha sv. 
Prokopa.  
Dřík podstavce v čelním pohledu s vegetativním věncem po obvodu, v něm vytesán reliéf o výšce 75 cm 
s vyobrazením archanděla Michaela. Socha světce sv. Prokopa esovitě prohnutá o výšce 170 cm, 
v kontrapostu s pevnou levou nohou, světec je zobrazen v opatském rouše s mitrou na hlavě, u nohou 
spoutaný ďábel. Podstavec je novějšího data, ze 2. poloviny 19. století, socha uváděna ve farní kronice k r. 
1795. Materiálem světlý pískovec. (Socha sv.Prokopa uváděna v r. 1842 na otevřené cestě blízko městečka 
na poli dolnolomnického sedláka Josefa Havla). 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem  44756/6-2686. Pozdně 
barokní práce z konce 18. století. 

PPPPRRRRAMENY A LITERATURAAMENY A LITERATURAAMENY A LITERATURAAMENY A LITERATURA::::    
Kol.: Umělecké památky Čech, sv. 2, Academia Praha 1978- Hedvičák, R., Kesner, T.: Kulturní památky 
Semilska, Město Semily 2008 – Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre. 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    
Uspokojivý stav. Památku postupně poškozují větve vzrostlé lípy.   
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

VIIII. Kříž železnýVIIII. Kříž železnýVIIII. Kříž železnýVIIII. Kříž železný    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Karlov 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    
naproti Pekárkovému 
domku (čp. 245) 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1796 

 

 

PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
V uličce z Karlova naproti Pekárkovému domku čp. 245 stával na břehu u silnice čtverhranný sloup, na něm 
byl uchycený železný kříž s vyobrazením Táborského Ježíška, pod ním stály dvě Marie malované na dřevě.  
Náklad na postavení kříže vedl Antonín Pekárek, soused z Karlova (FÚ LnP: Farní kronika Lomnice nad 
Popelkou, 1836). 
Památka není dochována, byla odstraněna při rozšiřování silnice počátkem 20. století.   
 
 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    Památka není dochována.  

 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre, 1836. Fučík, J. J.: Historický místopis 
města Lomnice nad Popelkou, 1928. 

 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY: Památka neexistuje.  
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

 X. K X. K X. K X. Krucifixrucifixrucifixrucifix u Třech svatých u Třech svatých u Třech svatých u Třech svatých    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Lomnice nad Popelkou 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    
před urnovým hájem, 
naproti smuteční síni  

AUTORAUTORAUTORAUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    
obnoveno v r. 1992,  
původní  památka z r. 1676 

 
 

Popis:  
Naproti smuteční rozlučkové síni, před urnovým hájem, je umístěn dřevěný vysoký kříž, upevněný do 
kamenného základu a obestavěný kameny. Na kříži je zavěšeno mrtvé tělo Krista, na hořením břevnu 
nápisová páska INRI. Na tabulce v kamenné mohyle pod křížem kovová obdélná tabulka s nápisem:  
U třech svatých /* L. P. 1992 / Obnova památky / z roku 1676 /.  
Materiálem dřevo, korpus Krista kovový a pozlacený včetně nápisové pásky. Celková velikost 5 m.    
 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCEAMÁTKOVÉ ZHODNOCEAMÁTKOVÉ ZHODNOCEAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍNÍNÍNÍ::::    Doklad na památku z konce 17. století, kterou nechal zhotovit hrabě Pavel 
z Morzinu.  

 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre. 

 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    Připomínka na umístěnou památku z r. 1676, která není ve své původnosti dochována.  
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LLLLomnice nad Popelkouomnice nad Popelkouomnice nad Popelkouomnice nad Popelkou    

XI. XI. XI. XI. Kamenný krucifixKamenný krucifixKamenný krucifixKamenný krucifix    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Hoření Lomnice 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    nad starým vodojemem 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    kol r. 1830 

 
 
 
 
 

PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Při cestě z dolního Karlova směrem k Hoření Lomnici u cesty nad starým vodojemem, poblíž čp. 1343 se 
nachází kamenný krucifix mezi dvěma lípami, vedle kříže je umístěna lavička. Místo dalekých výhledů 
směrem na město a k západním Krkonoším. Krucifix je orientovaný k místní cestě, JV straně.  
Jednoduchý kvádrový sokl o výšce 60 cm, na něm posazen kvádrový dřík ukončený zvlněnou římsou. Na 
čelní straně reliéf Bolestné P. Marie. Soklík se římsou je plochý a vytváří základnu pro kamenný prostý 
krucifix (nový, nepůvodní). Celková velikost 180 cm. Materiál světlý pískovec, kříž zhotoven z betonové 
směsi (nevhodný).  

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Místo dalekých výhledů, krucifix umístěn u cesty mezi stromy. Zastávka pocestných. Kříž byl vystavěn 
podle dochované ústní tradice na místě bývalé šibenice.  

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre, 1836. 

 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY: Disproporční, nový kamenný kříž, nevalně ukotvený.  
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

XII. XII. XII. XII. KKKKříž na Táborříž na Táborříž na Táborříž na Tábor    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Lomnice nad Popelkou 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    při cestě na horu Tábor 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1829 

 

 
 

PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Kamenný krucifix se nacházel naproti panské myslivně, dnes objekt s čp. 580. Nechal jej zhotovit pan Josef 
Hlavatý, vrchnostenský myslivec. Kříž byl pravděpodobně odstraněn při rozšiřování přímé cesty pro auta 
z osady Chlum do Lomnice nad Popelkou kolem r. 1920.  

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Kříž neexistuje.  

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    
Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre, 1836. 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    
Neexistuje, zničen.  
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

XIII. XIII. XIII. XIII. Kamenný krucifixKamenný krucifixKamenný krucifixKamenný krucifix    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Nové Dvory 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    
při cestě ze Stružince 
k Novým Dvorům 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    
okruh lidového sochaře Jana 
Zemana ze Žernova 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    kolem r. 1840 

 
PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Při polní cestě ze Stružince k Novým Dvorům na vyvýšené terénní vlně, v místě s dalekým rozhledem ve 
směru východním ke Krkonoším, ve směru jižním k hoře Tábor, se nachází kamenný krucifix. Objekt 
situován mezi dvě mohutně vzrostlé lípy (stromy jsou chráněny jako památné stromy a vedeny v evidenci 
odboru životního prostředí MěÚ Lomnice nad Popelkou).  
Dřík kamenného krucifixu orientován k západní straně (k polní cestě). Základový sokl zakončený 
oblounem, o rozměru 70 x 60 x 50 cm výšky, umístěn na kamenné širší základně. Dřík hranolový s reliéfními 
výjevy světců, sv. Jana Nepomuckého, Bolestné P. Marie a sv. Jana Křtitele (ve směru od levé strany). 
Okolo reliéfů obvodová zrcadla. Římsa dříku pilíře je přesahující, poměrně masivní, uprostřed zvlněná, v její 
hoření části soklík s hraněným otvorem pro zapuštění krucifixu (chybí, byl odcizen asi v r. 1995).  
V roce 1993 byla provedena záchrana památky ve spolupráci Okresního úřadu v Semilech a Městského 
muzea v Lomnici nad Popelkou, byla zajištěna stabilita krucifixu, který se nakláněl směrem dozadu a 
doleva. Restaurátorský zásah provedl akad. sochař Jiří Novák. Po záchraně památky byl kolem r. 1995 
odcizen poměrně masivní krucifix, zakončený jetelovými rameny.  
Materiálem světlý pískovec, celková výška (torsa památky) ke 190 cm. Na oválu v průčelí soklu obtížně 
čitelný text, poničený. 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Kamenicko sochařská práce pozdního lidového barokního umění ze 40. let 19. století. Nové Dvory 
(původně Xaverovice, socha umístěna na pozemku Josefa Kobrle). 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre.  

 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    
Podstavec byl doplněn v r. 2009  kovovým krucifixem, původní kamenný krucifix byl kol. r. 1995 odcizen. 
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StružinecStružinecStružinecStružinec    

XIV. Socha sv. Jana NepomuckéhoXIV. Socha sv. Jana NepomuckéhoXIV. Socha sv. Jana NepomuckéhoXIV. Socha sv. Jana Nepomuckého    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Stružinec 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    
u komunikace, naproti čp. 
171 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    Jan Zeman ze Žernova 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1833 

 
PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Na nízké kamenné základně umístěn kvádrový sokl, v čelním pohledu s oválnou kartuší, s textem obtížně 
čitelným: svatý Jene z Nepomuku, Žofie královny zpovědníku, pražský hlavní kanovníku, slavný boží 
mučedníku, oroduj za nás.  
Na soklu umístěn kvádrový podstavec, po stranách jsou vytesány nízké reliéfy světců, sv. Vojtěcha, sv. 
Prokopa a sv. Mikuláše. Podstavec ve spodní části zdoben volutovými křídly, uprostřed s mušlí. Římsa 
plochá, přesahující, profilovaná, zdobená hlavičkami andílků je ukončena segmentovým soklíkem, který 
vytváří podnoží pro sochu sv. Jana Nepomuckého. Světec je zobrazen v běžném ikonografickém pojetí, 
s diagonálně vedeným krucifixem položeným na předloktí levé ruky. Hlava s biretem na hlavě, okolo hlavy 
pět šesticípých zlacených hvězd. Materiálem červený pískovec, celková velikost 380 cm. 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem  34147/6-2790.  
Hodnotná klasicistní práce s rysy pozdního barokního umění od lidového sochaře Jana Zemana ze Žernova 
ze 30. let 19. století. 

PPPPRAMENY A RAMENY A RAMENY A RAMENY A LITERATURALITERATURALITERATURALITERATURA::::    
Kol.: Umělecké památky Čech, sv. 3, Academia Praha 1980 -  Hedvičák, R., Kesner, T.: Kulturní památky 
Semilska, Město Semily 2008 – Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre.  

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    
Uspokojivý stav. 
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StružinecStružinecStružinecStružinec    

XV. XV. XV. XV. KrucifixKrucifixKrucifixKrucifix    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Stružinec 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    křižovatka silnic 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1752 

 
Popis:  
Na křižovatce komunikací, při odbočce z Lomnice nad Popelkou do Stružince se nachází jednoduché 
břevno kříže se zavěšeným korpusem mrtvého Krista.  
Památka je ve své původní podobě popisována jako: Dřevěný kříž s vyřezávaným korpusem, stojící před 
bývalou kovárnou na rozcestí silnic Lomnice – Turnov- Košťálov.  

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Křižovatka cest, původní památka nedochována. Kopie korpusu Krista byla zhotovena kolem r. 1990. 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    
Scheybal, J.V.: Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severovýchodních Čechách, SN 1985. 
Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre, 1836.  

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    
Uspokojivý stav. Původní dřevěný korpus Krista od r. 1990 replikou (betonová směs).  

 

 



108 

Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

XVI. XVI. XVI. XVI. Kamenný krucifixKamenný krucifixKamenný krucifixKamenný krucifix    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Skuhrov 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    na rozcestí 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    
kolem r. 1870 (pův. z r. 
1825) 

 
PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Při křižovatce cest nad Starou Lomnicí je postaven litinový krucifix na kamenném podstavci u vzrostlé lípy. 
Na kamenné základně posazen kvádrový sokl o rozměru 58 x 34 x 50 cm výšky, v hoření části se zvonovou 
převodkou. Dřík sloupu s vpadlou nikou o rozměru 53 x 31 cm, segmentově zakončenou a textem: 
POCHVÁLEN BUĎ / PÁN JEŽÍŠ KRISTUS/.  
Zvlněná římsa je profilovaná, přesahující, uprostřed s menšími volutovými křidélky. Na vzdutém plintu je 
upevněn zdobný litinový krucifix, v minulosti  uražený, v současné době nový, jednoduchý o výšce 103 cm. 
Celková velikost 250 cm.  Materiálem světlý pískovec, litina. 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Místo dalekých výhledů směrem na obec Stružinec a část města Lomnice nad Popelkou, křižovatka cest.  

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre.  

 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    
Havarijní stav pískovcového dříku. Částečně opraveno.   
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

XVII. Socha Panny Marie XVII. Socha Panny Marie XVII. Socha Panny Marie XVII. Socha Panny Marie 
ImmaculatyImmaculatyImmaculatyImmaculaty    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Rváčov 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    
u komunikace, před 
zeměděl.  družstvem 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    
r. 1825 (nechal zřídit Jan 
Zajíc) 

 
PPPPOPISOPISOPISOPIS::::        Na kamenné základně u komunikace se nachází socha P. Marie Immaculaty na podstavci. Nízký sokl 
o rozměru 76 x 58 x 50 cm výšky vynáší hranolový podstavec zakončený přesahující oblou římsou o celkové 
výšce 140 cm. V nikách podstavce po stranách reliéfy světců, sv. Josefa, sv. Antonína Paduánského a 
s reliéfem křtu Krista v Jordáně, niky o rozměru 50 (58) x 50 výšky. Na segmentovém soklíku umístěna 
socha P. Marie Immaculaty o výšce 150 cm v obvyklém ikonografickém pojetí, figura je zobrazena 
v kontrapostu, s hlavou skloněnou k pravému rameni, okolo hlavy 12 kovových pozlacených šesticípých 
hvězd. Na zadní straně římsy částečně dochovaný rytý nápis…Jozef Gina  (?) 1862, na dříku vyrytá datace 
1825. Celková velikost 355 cm. Materiálem světlý pískovec.  
 

PPPPAMÁTKAMÁTKAMÁTKAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍOVÉ ZHODNOCENÍOVÉ ZHODNOCENÍOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem  14073/6-2780. Doklad 
kamenické práce z první čtvrti 19. století s uplatněním barokního tvarosloví. 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    
Kol.: Umělecké památky Čech, sv. 2, Academia Praha 1978 - Hedvičák, R., Kesner, T.: Kulturní památky 
Semilska, Město Semily 2008 – Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre.  

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    Nevhodné prostředí umístění památky.  
 

 

 

 



110 

Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

XVIII. KrucifixXVIII. KrucifixXVIII. KrucifixXVIII. Krucifix    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Rváčov 

UUUUMÍSTĚMÍSTĚMÍSTĚMÍSTĚNÍNÍNÍNÍ::::    na křižovatce místních cest 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1825 

 
PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Na nízké kamenné základně umístěn kvádrový sokl, na čelní straně s příložkou a rytým nápisem: 
Pozdrawené buď přeswané tělo Spasytele Krista mého. Z nákladu Jana Zajíce Roku daroval 1825.  
Čtyřboký hranolový dřík je ve spodní části zdoben zavíjenými volutami, po bocích dříku jsou vytesány 
reliéfy světců v mělkých nikách, sv. Jana Nepomuckého, sv, Františka  a sv. Antonína Paduánského. Dřík je 
zakončen zvlněnou segmentovou římsou. Na ní je umístěn nízký soklík, který je podnoží pro ukotvený 
masivní vrcholový krucifix. Ramena kříže liliově zakončená, na kříži je zavěšen korpus mrtvého Krista 
s hlavou skloněnou k pravému rameni. Materiálem červený a světle hnědý pískovec, Celková velikost 300 
cm. 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 35996/6-2781. 
Hodnotná pozdně barokní práce s rysy lidového umění.  

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    
Kol.: Umělecké památky Čech, sv. 3,  Academia Praha 1980-  Hedvičák, R., Kesner, T.: Kulturní památky 
Semilska, Město Semily 2008 – Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre. 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    Uspokojivý stav, drobná mechanická poškození.  
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

XIX. Kamenný krucifixXIX. Kamenný krucifixXIX. Kamenný krucifixXIX. Kamenný krucifix    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Morcinov 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    úvozová cesta 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1835 

 
PPPPOPISOPISOPISOPIS::::        Kamenný podstavec s litinovým krucifixem se nachází v úvozové cestě  nad rozcestím v Košově 
zhruba ve vzdálenosti 300 m. Na kamenné sesazené základně  o rozměru 125 x 115 cm s obvodovým 
oblounem je posazen kvádrový sokl o výšce 55 cm, na čelní straně s oválem ohraničeným perlovcem, ve 
kterém je vyrytý text. Sokl přechází do kónického hranolového podstavce o výšce 93 cm, přední nika 
odsekána a zatřena vápenným nátěrem, vlevo v nice vysekán reliéf sv. Václava, vpravo reliéf sv. Jana 
Nepomuckého. Masivní přesahující konkávní římsa v čelním pohledu vzdutá, uprostřed v reliéfu Boží oko. 
Na plintě ukotven litinový prostý krucifix, na něm zavěšen korpus mrtvého Krista, nad jeho hlavou 
nápisová páska, titulus. V podnoží těla Spasitele plechový ovál o rozměru 36 x 32 cm. Krucifix o výšce 140 
cm. Celková výška 330 cm.  
Text na soklu téměř setřený, špatně čitelný: Zřízeno jest od sousedů mořinovských 1835. 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::            Barokní  práce ovlivněná klasicistním slohem dotvářející místní lokalitu.   

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfare. 

 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    
Havarijní stav, nutná konzervace. Nestabilní statický základ.   
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

XX. Kamenný kruXX. Kamenný kruXX. Kamenný kruXX. Kamenný krucifixcifixcifixcifix    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Košov 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    na křižovatce, u komunikace 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1825 

 
PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    Na dvoustupňové základně o rozměru 180 x 135 (140 x 115 cm) je umístěn hranolový sokl s čelní 
příložkou o rozměru 75 x 55 x 60 cm výšky. Na něm posazen hranolový podstavec, ve spodní části se 
zavíjenými volutovými křídly o výšce 95 cm. Hranolová, přesahující, mohutná římsa zvonovitého tvaru o 
tloušťce 48 cm. Na podstavci v čelní straně mělká nika, v ní reliéf s vyobrazením P. Marie Bolestné, rozměr 
niky 38 x 33 cm, výška reliéfu 23 cm. Na plintu hlavice upevněn kovový krucifix o výšce 200 cm, na něm 
zavěšen korpus mrtvého Krista s hlavou skloněnou k pravému ramenu. Na soklu vzadu vyryto: obnoveno 
1870. Materiálem červený a světle okrový pískovec, litina. Celková velikost 400 cm.  
 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::        Krucifix umístěný na křižovatce cest. Lidová práce z první čtvrti 19. století. 

 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre.  

 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY: Uspokojivý stav, restaurováno v r. 2000. 
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StružinecStružinecStružinecStružinec    

XXI. Kamenný krucifixXXI. Kamenný krucifixXXI. Kamenný krucifixXXI. Kamenný krucifix  
((((umístěnumístěnumístěnumístěn na místě kapličky) na místě kapličky) na místě kapličky) na místě kapličky)    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Tuhaň 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    naproti čp. 44 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    Alois Khun z Vojic 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1882 

 
PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Uprostřed osady Tuhaň u Lomnice nad Popelkou (Tuhaň je součástí obce Stružinec) se nachází od r. 1882 
kamenný krucifix. Na kamenné stupňové základně obdélného tvaru o rozměru 123 x 90 x 15 cm výšky je 
postaven dvojitý, odstupněný sokl, v hoření části je vsazena obdélná mramorová deska (novější) s textem: 
Sláva Bohu Otci / Synu / a Duchu Svatému /.  
Dřík podstavce s vysokým reliéfem Nejsvětější Trojice, po levé straně sedící postava Ježíše Krista, vpravo 
Boha Otce, nad nimi se vznáší symbol Ducha svatého, letící holubice. Postavy umístěny na obláčcích. Dřík 
podstavce v hoření části zdoben po bočních stranách a na čelní straně páskovým svislým ornamentem 
zakončeným liliemi. Římsa podstavce přesahující, se zavíjenými klasicistními rokajemi. Soklík pod 
krucifixem kvádrový, s dvojitým vpadlým zrcadlem, na kterém je vztyčen osmiboký krucifix, ve vrcholovém 
břevnu titulus. Korpus mrtvého těla Kristova s hlavou skloněnou k pravému rameni s výraznou bederní 
rouškou.  
Vzadu na pilíři nápis: Tato socha zřízená nákladem  / dobrodinců v obci Tuhanské / léta Páně 1882.  
Signatura na soklu: Al. Khun / ve Vojicích. Materiálem světlý pískovec. Celková velikost činí  390 cm. 
Na mapě stabilního katastru na místě kamenného krucifixu zakreslena kaple, která byla pravděpodobně 
kolem r. 1850 stržena. Na jejím místě byl po r. 1880 postaven kamenný krucifix. 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Hodnotné klasicistní kamenicko-sochařské dílo Aloise Khuna z nedalekých Vojic u Hořic z 80. let 19. století. 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    
SOkA Semily, archivní prameny. Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre, 1836. 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    
Uspokojivý stav. 
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StružinecStružinecStružinecStružinec    

 XXII.  Kříž XXII.  Kříž XXII.  Kříž XXII.  Kříž    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Tuhaň 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    U tuhaňské myslivny  

AUTORAUTORAUTORAUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    z r. 1819 

 
 
 

 
 

Popis:  
Kříž stával u tuhaňské myslivny (dnes čp. 29, vlast. Konvičkovi), postaven byl na náklad bývalého polesného 
pana Veselého.  
Není dochován, dnes na místě pouze vzrostlé stromy (křižovatka cest).  
 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    Památka neexistuje.   

 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre. 

 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    Kříž zanikl bez náhrady.   
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Lomnice nad PopLomnice nad PopLomnice nad PopLomnice nad Popelkouelkouelkouelkou    

XXIII. XXIII. XXIII. XXIII. KKKKříž na Tábořeříž na Tábořeříž na Tábořeříž na Táboře    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Chlum 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    u kostela Proměnění Páně 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1906 (?) 

 

 
PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Dřevěný kříž je umístěný východně od presbytáře kostela Proměnění Páně na vrchu Tábor.  Prostý dřevěný 
kříž o výšce 9 m umístěný mezi vzrostlými lipami. 
Původní dřevěný kříž není dochovaný, již v r. 1837 je uváděn jako náležitě sešlý.  
FÚ LnP: Farní kronika, r.1836, s. 379 – 380: Na podzim roku 1905 vyvrátil vítr na Táboře dřevěný – již chatrný 
– kříž, který stál na východ od poutního chrámu Páně, poblíž kostnice. Krucifix byl z plechu. I byl pořízen r. 
1906 nový kříž, opět dřevěný z dubu, krucifix byl ještě dosti zachovalý, byl tudiž pouze opraven. Dřevo bylo 
koupeno z píly hraběte Ervína Schlika z Vokšic u Jičína, přívoz z Vokšic do Dolení Lomnice ke kapličce 
obstarali zdarma občané z Chlumu, dřevo zpracovali tesaři, kteří u stavitele Antonína Dědečka z Lomnice 
pracovali na novostavbě Františka Kováře, koláře a hostinského v Dolení Lomnici – Dovoz hotového kříže 
z Dolení Lomnice na Tábor poskytnul Rudolf Brož z Dolení Lomnice. Plechový krucifix opravil (rezavé 
skvrny) natřel, jakož i dřevo natřel Pavel Korbelář, natěrač v Dolení Lomnici. Náklad na toto nové pořízení a 
opravu: Za dřevo 67 K 20h., Zřízení a postavení: 49 K 72 h., Za dopravu kříže na Tábor: 4 K, Za opravu kříže  
(nátěr plechu i dřeva) 14 K.  Celkový náklad úhrnem 134 92 h.  

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Současný kříž z r. 1906 je pravděpodobně replikou původního dřevěného kříže.  

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    
Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre,  1836. 
 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    Pravděpodobně replika původního kříže. Plechový krucifix nedochován.     
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

XXIV. Kamenný krucifixXXIV. Kamenný krucifixXXIV. Kamenný krucifixXXIV. Kamenný krucifix    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Ploužnice 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    
naproti odbočce k 
Syřenovu 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    Al. Khun, Vojice 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1888 

 
 

PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    Na okraji města Lomnice nad  Popelkou, v místní části Ploužnice je naproti odbočce k Syřenovu u 
komunikace po pravé straně umístěn kamenný krucifix, ohraničený nízkým dřevěným plůtkem.        
Kamenná základna nese kvádrový sokl o rozměru 90 x 5o x 80 cm výšky, na přední straně se vsazenou 
deskou a rytým textem: Ty náš Jesu Kriste. / Zachovej nám srdce čisté. / Svůj nám svatý pokoj dej. / Bychom 
v dobrém prospívali, / Tebe vroucně milovali. / K tomu v nás Svou milost vlej!/   
Dřík podstavce na přední straně s reliéfem P. Marie Bolestné, v nárožích podstavce hranolové sloupky se 
stříškami, nad reliéfem P. Marie obloučkový dekor. Hlavice uprostřed s trojúhelným segmentem. Na 
hranolové plintě vztyčen kamenný krucifix o výšce 130 cm. Vzadu na podstavci vyryto: Postaveno nákladem  
/ zdejší obce L. P. 1888. / Dole na podstavci signováno: Al. Khun / Vojice /.  Materiálem světlý pískovec, 
socha P. Marie a korpusu Krista zvýrazněny zlaceným nátěrem.  
Celková velikost činí 350 cm.   
 

PPPPAMÁTKOAMÁTKOAMÁTKOAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍVÉ ZHODNOCENÍVÉ ZHODNOCENÍVÉ ZHODNOCENÍ::::    Doklad práce kamenického mistra Aloise Khuna z Vojic u Hořic  v Podkrkonoší.  
Ukázka novogotické sochařské práce z 80. let 19. století na českém venkově.  

 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    
Memorabilien Buch der Lomnitzer Pharre.  

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    Uspokojivý stav, restaurováno okolo r. 2005.  
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

XXV. Socha sv. Jana NepomuckéhoXXV. Socha sv. Jana NepomuckéhoXXV. Socha sv. Jana NepomuckéhoXXV. Socha sv. Jana Nepomuckého    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Želechy 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    
Pod č.p. 24  
(bývalou Hlouškovou hospo-
dou) 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    1796 

 

 
PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Socha sv. Jana Nepomuckého na pilíři se nachází pod čp. 24, pod místní komunikací na okraji obce.   
Na kamenné základně je usazen kvádrový sokl o rozměru 48 x 65 x 35 cm výšky, na průčelí s vytesanou 
datací 1796, kónickým nástavcem, který je podnožím pro dřík s rytým orámovaným textem na přední 
straně: TATO / SSTATVGE / NAKLADV WACLAWA HLAVSSKA /S POMOCI / BOŽI /. kvádrový pilíř ukončen 
mírně přesahující plochou římsou. Na nízkém soklíku je umístěna v kontrapostu drobná socha sv. Jana 
Nepomuckého, s pokrčenou pravou nohou. Na předloktí pravé ruky má světec položen diagonálně vedený 
krucifix. Hlava prostovlasá, skloněná k pravému ramenu. Výška sochy světce je 115 cm.  
 Materiálem světle červený pískovec. Celková výška 290 cm. 
 
Ke vzniku sochy sv. Jana Nepomuckého se váže místní pověst o loupežnících, kteří koncem 18. století 
škodili hospodskému Františku Hlouškovi, dokonce mu usilovali i o život. Poblíž hospody bydlel zdatný 
mládenec jménem Nádobka, který se zamiloval do Hlouškovy dcery. Hospodský ho již dříve žádal o pomoc 
proti loupežníkům. Oběma se podařilo loupežníky přemoci a hospodský Hloušek dal Nádobkovi nejen svou 
dceru,  ale i celou hospodu. Na svůj náklad pak postavil pod hospodou sochu sv. Jana Nepomuckého, 
protože loupežníci byli přemožení na svátel sv. Jana.  
 
 
   

PPPPAMÁTKOVAMÁTKOVAMÁTKOVAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍÉ ZHODNOCENÍÉ ZHODNOCENÍÉ ZHODNOCENÍ::::    
Doklad barokní sochařské práce na českém venkově. 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    
Fučík, Josef J.: Lomnicko V. 1928. Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre, 1836. 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::        Havarijní stav památky, nestabilní základ, hrozí její zřícení.  
Havarijní stav památky. 
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XXVI. XXVI. XXVI. XXVI. Kamenný krucifixKamenný krucifixKamenný krucifixKamenný krucifix    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Stará Lomnice 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    
u komunikace ve směru 
Stružinec  –  Lomnice  
nad Popelkou 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1802 

 
PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Při komunikaci ze Stružince do Lomnice nad Popelkou po levé straně se nachází kamenný krucifix umístěný 
před domem čp. 815, poblíž ulice Novodvorské. V kovovém drátěném oplocení (nevhodné) je umístěn 
kamenný krucifix. Na základové desce je posazen hranolový sokl o rozměru 60 x 67 x 60 cm výšky, na něm 
na přední straně je vsazena nápisová deska o rozměru 33 x 45 cm s textem: O Ježíši náš, / Ty náš hlas vždy 
znáš, / když v Tobě voláme, / v potřebách žádáme/, neoslyš nás! /. Na soklu upevněn podstavec zdobený na 
přední straně oválným reliéfním emblémem s vyobrazením sv. Václava, pod ním vyrytý nápis WENCESLAUS 
1881 /. Mírně přesahující římsa nese poměrně masivní kamenný krucifix zakončený oblými liliovými rameny, 
ve vrcholu svislého břevna nápisová páska, titulus, s nápisem INRI. Na kříži zavěšen korpus mrtvého těla 
Krista s hlavou skloněnou k pravému rameni. Vzadu na soklu vyrytý text: A. D. 1802, pod ním nápis: 
Obnoveno / z milodarů / občanů / Starolomnických. /  1881 /. Materiálem světlý šedý pískovec. Celková 
velikost 355 cm.    

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENAMÁTKOVÉ ZHODNOCENAMÁTKOVÉ ZHODNOCENAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍÍÍÍ::::    
Kamenný krucifix v části města Stará Lomnice pochází z poč. 19. století. Doklad pozdně barokní práce 
s rysy nastupujícího klasicismu.   

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre. 1836. 

 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    
Havarijní stav, vhodné restaurování a celková rehabilitace okolí památky.   
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

Areál křížové cesty na horu Areál křížové cesty na horu Areál křížové cesty na horu Areál křížové cesty na horu 
TáborTáborTáborTábor    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Chlum 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    
jihozápadním směrem 
od města 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    
Salmovy strojírny a 
železárny  Blansko 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1898 

 
 
 
 

PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Od otevřené kaple zvané Křížovka s pramenem vody jsou v severním směru vystavěny kapličky zastavení 
křížové cesty. Na nízkých hranolových soklících o rozměru 140x 58 x 63 cm výšky jsou situovány poměrně 
subtilní výklenkové kapličky z režného zdiva, sedlově ukončeny stříškami. Ve výklenkových nikách 
orámovaných profilovanými římsami ze světlého pískovce jsou osazeny litinové reliéfy, zobrazující 
jednotlivá zastavení křížové cesty. Nad reliéfy pískovcové terče, ve vrcholu stříšek menší pískovcové křížky. 
Na soklech jednotlivých Zastavení jsou vpravo uvedena jména donátorů (dárců): I. Zastavení: Ježíš před 
Pilátem (Věnovala obec Stružinec a Xaverovice), II. Zastavení: Ježíš na sebe bere svůj kříž (Věnovali 
manželé František a Alžběta Matoušek z Lomnice), III. Zastavení: Ježíš klesá pod křížem poprvé (Věnovali 
manželé František a Marie Pekárek z Lomnice), IV. Zastavení: Ježíš potkává svou matku (Věnovala Anna 
Márinková, tovární dělnice z Lomnice), V. Zastavení: Šimon z Kyrény pomáhá Ježíši nésti kříž (Věnovali 
manželé František a Vilemína Mazánek z Dol. Lomnice), VI. Zastavení: Veronika otírá Ježíšovi obličej 
(Věnovala Terezie Svobodová z Lomnice), VII. Zastavení: Ježíš klesá pod křížek podruhé (Věnovali František 
a Theodor z Lomnice), VIII. Zastavení: Ježíš potkává jeruzalémské ženy (Věnovali manželé Bedřich a Zdeňka 
Šlechta z Hrochova, rytíř Všehrdský ze Všehrd), IX. Zastavení: Ježíš klesá pod křížem potřetí (Věnovali 
manželé Jindřich Velebína Berta Mastný z Lomnice), X. Zastavení: Vojáci rozdělují Ježíšův oděv (Věnovali 
manželé Josef a Marie Láska z Tuhaně), XI. Zastavení: Ježíš je ukřižován (Věnují manželé Ludvík a Františka 
Friedrichovi z Lomnice), XII. Zastavení: Ježíš umírá na kříži (Věnováno z vděčnosti k rodičům), XIII. 
Zastavení: Ježíš je snímán z kříže (Věnuje Antonín Čapek z Lomnice), XIV. Zastavení: Ježíš je ukládán do 
hrobu (reliéfní deska je umístěna na kapli Božího hrobu). Kapličky o výšce 3,1 m, litinové reliéfy o rozměru 
92 x 58 cm.   

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem  246894/6-2557. 
Ucelený náboženský cyklus vytvořený koncem 19. století. 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    
Kol.: Umělecké památky Čech, sv. 1,  Academia Praha 1977 -   Hedvičák, R., Kesner, T.: Kulturní památky 
Semilska, Město Semily 2008 – Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre, 1836. 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    Významné poutní místo severovýchodních Čech 
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

KašnaKašnaKašnaKašna v v v v    horní části náměstíhorní části náměstíhorní části náměstíhorní části náměstí    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Lomnice nad Popelkou 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    náměstí M. Jana Husa 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    
Adolf Mahler ze Světlé nad 
Sázavou 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1889 

 

PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Čtvercová kašna v horní části náměstí ve tvaru kvadrilobu je osazená v kamenné dlažbě. Boky hladké, 
spodní část nádoby mírně segmentová s obvodovým oblounem, nároží hraněná. Uprostřed kašny je  
umístěn kamenný pylon jehlancově zakončený o výšce 220 cm, na protilehlých stranách kovové chrliče ve 
tvaru lvích hlav. Vrchní ukončení kašny s plochým přesahujícím parapetem, madlem. Rozměry kašny včetně 
stupňů 440 cm  (samotná nádoba kašny o rozměru 390 cm). Výška kašny 85 cm.  Materiálem kašny 
železnobrodská žula.  

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Kamenický objekt vhodně dotváří horní (severní stranu) náměstí M. Jana Husa. Významný architektonický 
prvek. Doklad kamenické práce z  2. poloviny 19. století.  

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    Městský úřad Lomnice nad Popelkou, archiv Stavebního úřadu. Regionální 
literatura. 

 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::        Uspokojivý, stavebně technický stav.  
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

Sousoší Korunování Panny MarieSousoší Korunování Panny MarieSousoší Korunování Panny MarieSousoší Korunování Panny Marie    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Chlum 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    
u komunikace, naproti domu 
čp. 1 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    Jan Zeman ze Žernova 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1851 

 
PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Na zděné terase u komunikace je umístěn pilíř se sousoším Korunování P. Marie. Kvádrový  sokl  o rozměru 
110 x 80 x 55 cm výšky je situován na dvou stupních o velikosti 225 x 145 cm (155 x 112 cm), na něm posazen 
čtyřboký hranolový dřík, ve spodní části se stáčenými volutami, krytý v horní části plochou, přesahující 
dvojitou římsou se soklíkem, který vynáší sousoší Korunování P. Marie. Sokl na čelní straně zdoben 
oválným věncem o rozměru 33 x 70 cm, kterými je sokl zdoben taktéž po stranách. Na podstavci  mělké 
niky s reliéfy světců, sv. Jana Nepomuckého, sv. Františka, sv. Václava a sv. Floriána (niky o výšce 60 / 55 
cm). 
Římsa v čelním pohledu zdobena pěti dvojicemi hlavičkami andílků, nad nimi (na soklíku) reliéf Božího oka, 
dvojice hlaviček andílků taktéž po stranách římsy. Na soklíku umístěno sousoší Korunování P. Marie, která 
sedí uprostřed se sepjatýma rukama, po levé straně Ježíš Kristus, napravo Bůh Otec. Ruce svatých přidržují 
korunu nad hlavou P. Marie, nad nimi Duch svatý (symbol letící holubice), ve vrcholu oblačný kruh.  
Na zadní straně římsy, která završuje podstavec vytesán šestiřádkový nápis: / Odewzdáwají se Občané 
Chlumsstí se swými ro / dinami se swými potomky i se wssim jměnim swým / pod ochranu a na mocnou 
přímluvu Nejblahoslawenejssí Královny Nebeské Marye Panny./ Tuto sochu z důchodů obecních postawili a 
w těchtež / důchodech na wssecky budouci časy pojistili w Chlumě / na den Nenebevzetí Panny Marye 18 
srpna 1851./  
Okolo dřevěný plůtek o rozměru 325 x 310 cm se čtyřmi kamennými hranolovými sloupky v nárožích o 
rozměru 20 x 20 cm, výška sloupků 110 cm. Materiálem světlý pískovec. Celková velikost 420 cm. 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem  20925/6-4760. Doklad 
kamenické práce z počátku 2. poloviny 19. století s uplatněním barokního tvarosloví. Monumentální práce 
sochaře Jana Zemana ze Žernova. 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    
Kol.: Umělecké památky Čech, sv. 1,  Academia Praha 1977 -  Hedvičák, R., Kesner, T.: Kulturní památky 
Semilska, Město Semily 2008. 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    
Uspokojivý stavebně technický stav. Nevhodné umístění sloupů elektrického vedení okolo památky . 
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

Kamenný krucifixKamenný krucifixKamenný krucifixKamenný krucifix    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Lomnice nad Popelkou 

UUUUMMMMÍSTĚNÍÍSTĚNÍÍSTĚNÍÍSTĚNÍ::::    při cestě na horu Tábor 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    
pravděpodobně Josef 
Zeman z Tatobit 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1857 

 

PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Kamenný krucifix se nachází při cestě na horu Tábor, u odbočky z místní cesty k zámečku v Oboře.  
Kvádrový sokl o rozměru 90 x 80 x 60 cm výšky ukončen oblounovou římsou, na čelní straně soklu v kartuši 
rytý text: Ježíše všichni vzývejte /  a jeho o lásku žádejte,/  Hledejte jej co statek svůj,/ Hledání lásku 
rozmnožuj. / 
Na soklu postaven dřík podstavce, ve spodní části se stlačenými volutovými křídly, v nikách po stranách 
reliéfní zobrazení světců, sv. Anny a sv. Františka, niky o rozměru 66 x 38 cm (pod reliéfy ryté nápisy, sv. 
František, sv. Anna). Mělká čelní nika dříku postavce prázdná, okolo zdobena páskovou paspartou, pod ní 
čtyřlist s třapcem, vrchní římsa niky s korunkou (zde pravděpodobně reliéf P. Marie Bolestné). Přesahující 
plochá římsa s volutovými křidélky uprostřed zakončuje dřík podstavce, na nárožích ozdobena hlavičkami 
andílků s křidélky, mezi nimi drobná skulptura ležícího beránka. Na hranolovém soklíku vztyčen krucifix 
s liliově zakončenými rameny, na něm zavěšen korpus mrtvého Krista, krucifix o výšce 150 cm. Celková 
velikost 380 cm. Materiálem světle červený pískovec se zbytky polychromie. 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Objekt je zasán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 51026/6-6238. Doklad 
lidové kamenické práce z počátku 2. poloviny 19. století s uplatněním barokního tvarosloví. 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    
Kol.: Umělecké památky Čech, sv. 2, Academia Praha 1978 -  Hedvičák, R., Kesner, T.: Kulturní památky 
Semilska, Město Semily 2008. 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    
Havarijní stav památky byl odstraněn celkovým restaurováním v r. 2010.  
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

KřížovkaKřížovkaKřížovkaKřížovka    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Chlum 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    nad pramenem vody 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    
socha podle návrhu Stan. 
Suchardy, stavba kaple od 
Aloise Bílka z Podh. Újezdu 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1868 

 
 
 
 

PPPPOPISOPISOPISOPIS::::        Výklenkovou kaplí nad studánkou při staré poutní cestě je započata křížová cesta na horu Tábor, 
která je ukončena kaplí Božího hrobu naproti kostelu Proměnění Páně. Kamenná stavba je vystavěna na 
obdélném půdorysu o rozměru 2,4 x 1,2 m, celková výška cca 6 m. V otevřené nice figurální sousoší 
zobrazující výjev uzdravení raněného Ježíšem, podle novozákonního výjevu. Stavba zastřešena sedlovou 
střechou, v tympanonu ve vrcholu je v reliéfním zobrazení polopostava žehnajícího Boha Otce. V průčelí 
stavby v ploše pod tympanonem v terčích nástroje Kristova mučení a trnová koruna, po stranách 
kanelované sloupy zakončeny korintskými hlavicemi. Materiálem světlý pískovec. Pod výklenkem sochy na 
soklu rytý nápis:  - Vstaň a vezmi lože své a jdi do domu svého  - Ev. sv. Marka kap.2 verš 11.  
Na levé boční straně kaple další rytý nápis: Věnovali / Theodor Mastný a Václav Hornych z Lomnice /, na 
pravé straně rytý text: Alois Bílek / kamenictví/ Újezd Podhorní / Konecchlum /. 
Okolo kaple kovaný plůtek, vpředu s otevíratelnými dvířky. Před otevřenou kaplí prameniště vody 
(kamenná obdélníková šachta  o rozměru 125 x 150 x 107 cm hloubky).  

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem  46894/6-2557. Doklad 
kamenicko sochařské práce z konce 19. století s uplatněním klasicistního tvarosloví. Významná práce podle 
návrhu Stanislava Suchardy.  

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    
Kol.: Umělecké památky Čech, sv. 1,  Academia Praha 1977 -  Hedvičák, R., Kesner, T.: Kulturní památky 
Semilska, Město Semily 2008. Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre.  

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    Uspokojivý stavebně technický stav památky. 
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StružinecStružinecStružinecStružinec    

SoSoSoSousošíusošíusošíusoší Korunování Panny  Korunování Panny  Korunování Panny  Korunování Panny Marie na Marie na Marie na Marie na 
pilířipilířipilířipilíři    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Stružinec 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    ve vsi u komunikace 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    
Antonín Sucharda z Nové 
Paky 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1855 
 

PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Monumentální sochařské dílo bylo vytvořeno nákladem Jana Ottmara a jeho manželky Marie v r. 1855.  
Na dvoustupňové základně s profilovanými stupni se nachází kvádrový ústupkový sokl, který vynáší 
mohutný dřík se sraženými nárožími, zdobený po stranách negotickým tvaroslovím, v nikách s kresbou 
lomeného oblouku jsou reliéfy světců, sv. Anny, sv. Jana Křtitele, sv. Josefa a sv. Floriána. Trojúhelná, 
profilovaná přesahující římsa je zdobena kraby, na kvádrovém soklíku je umístěno sousoší Korunování P. 
Marie, které sestává z Ježíše Krista, Boha Otce a Ducha svatého (symbolu letící holubice), kteří korunují 
klečící postavu P. Marie se sepjatýma rukama před tělem.  
Na soklu v čele je rytý nápis: Sláva budiž Bohu Otci, Bohu synu stejné moci, Duchu také přesvatému v sedmi 
darech bohatému. Buď i matce boží chvála od všech tvorů neustálá. Na soklu vlevo rytý nápis: Nevídáno 
pro oboru, Svatějšího nikdy tvoru, Nade poustevníka Jána, který pokřtil Krista Pána. Na soklu vpravo rytý 
nápis: Rozlíhej se ústy všemi, chvála tvoje nebem zemí, Josefe jenž čisté panně…(dále nečit.).  
Na soklu vzadu rytý nápis: Tato socha jest postavena z pomoci Boží z nákladu Jana Ottmara a Marie 
manželky jeho roku 1855. Na podstavci pod reliéfy svatých ryté nápisy: svatá Anno oroduj za nás, svatý 
Jene oroduj za nás, svatý Josefe oroduj za nás.  
Materiálem světlý pískovec. Celková velikost cca 420 cm. 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHAMÁTKOVÉ ZHAMÁTKOVÉ ZHAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍODNOCENÍODNOCENÍODNOCENÍ::::    
Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem  26429/6-2789, 
Hodnotná klasicistní práce předního českého sochaře z počátku 2. poloviny 19. století. (v UPČ sv. III na s. 
448 chybně uváděno: z kamenic. dílny Zemanů, …) 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    
Kol.: Umělecké památky Čech, sv. 3, Academia Praha 1980 -  Hedvičák, R., Kesner, T.: Kulturní památky 
Semilska, Město Semily 2008. 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    
Uspokojivý stav. 
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

Kamenný krucifixKamenný krucifixKamenný krucifixKamenný krucifix    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Hrádka 

UUUUMMMMÍSTĚNÍÍSTĚNÍÍSTĚNÍÍSTĚNÍ::::    uprostřed osady 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    
Jos. Stuchlík v Jičíně- 
 na podstavci vzadu 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1901 

 

 
PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Kamenný krucifix se nachází v osadě Hrádka, pod čp. 600 u místní cesty. Na dvoustupňové kamenné 
základně je umístěn sokl, na čelní straně s vpadlou paspartou, dříve pravděpodobně se vsazenou deskou a  
textem. Novogotický dřík je zdobený po stranách  a v průčelí hlubšími nikami, ve vrcholu jsou niky 
zakončeny lomenými oblouky. V nikách jsou umístěny postavy světců, sv. Anny, Bolestné P. Marie a sv. 
Josefa. Římsa podstavce dvoustupňová, zakončená kvádříkovým ornamentem. Soklík zdoben opět 
kvádříkovým ornamentem, zubořezem se stříškami. Na kvádrovém plintu je vztyčen krucifix s hraněnými     
rameny, ve vrcholu nápisová páska, titulus INRI. Na kříži zavěšen korpus mrtvého Krista s hlavou skloněnou 
k pravému rameni. Na zadní straně postavce vyryt nápis: Nákladem manželů / Antonína a Barbory / 
Junkových. / 1901. / Celková velikost 410 cm. Materiál světlý pískovec. Okolo krucifixu litinový  plůtek , výška 
litinových segmentů s rostlinnými motivy 87 cm.  

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Doklad klasicistní sochařské práce s novogotickými prvky z počátku 20. století.   

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    Nezjištěna 

 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY: Havarijní stav, mechanická poškození, chybí pole litinového ohrazení.   
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

KašnaKašnaKašnaKašna v v v v    dolní části náměstídolní části náměstídolní části náměstídolní části náměstí    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Lomnice nad Popelkou 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    náměstí M. Jana Husa 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    po r. 1850 

 

PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Čtvercová kašna ve spodní části náměstí osazená v kamenné dlažbě. Boky hladké, spodní část s přesahující 
obvodovým nízkým soklíkem s profilací. Vrchní část ukončena plochou přesahující římsou. Uprostřed kašny 
je osazen reliéfně zdobený trojboký pilíř s vegetativními motivy ukončený mísou, uprostřed mísy vrcholová 
korouhev.  Rozměry 135 cm, výška 100cm, na spodní straně erb bez výzdoby o rozměru 74 x 65 cm. Celková 
výška včetně pilíře  285 cm. Materiálem pískovec. 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem  20181/6-2665. Doklad 
neorenesanční kašny z 2. poloviny 19. století. 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::        
Kol.: Umělecké památky Čech, sv. 2, str. 310 – 311, Academia Praha 1978 -  Hedvičák, R., Kesner, T.: Kulturní 
památky Semilska, Město Semily 2008. 

Poznámky:Poznámky:Poznámky:Poznámky: Kašna do r. 1998 neplnila svoji funkci, byla osázena květinami, v r. 1999 došlo k její obnově a 
restaurování. 
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

Kamenný krucifixKamenný krucifixKamenný krucifixKamenný krucifix, neexistuje, neexistuje, neexistuje, neexistuje    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Hrádka 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    
na okraji osady, před 
č.p. 135 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    Anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    nezjištěna 

 

PPPPOPISOPISOPISOPIS::::            NNNNEEXISTUJEEEXISTUJEEEXISTUJEEEXISTUJE....        
Podle vyprávění místních obyvatel byl jednoduchý kamenný kříž celkově poničen, po r. 1990 odstraněn 
pravděpodobně obyvateli žijící v jeho okolí. Fotodokumentace nebyla nalezena.   

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    Kříž neexistuje. 

 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    Pouze ústní doklady. 

 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    V turistické mapě Lomnice nad Popelkou, vyd. r. 2007 je kříž zakreslen, pravděpodobně 
nedošlo k prověření  některých drobných památek v terénu.  
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

Kamenná kapličkaKamenná kapličkaKamenná kapličkaKamenná kaplička    

ČČČČÁST OBCÁST OBCÁST OBCÁST OBCEEEE::::    Nové Dvory 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    nedaleko čp. 13 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    nezjištěn 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    poč. 19. stol. 

 

PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
V osadě Nové Dvory vystavěna mezi čtyřmi vzrostlými stromy u místní cesty kamenná kaplička, uvnitř 
s novodobou Pietou. Kaplička je situována na křižovatce polních cest, orientována průčelím k východní 
straně, ve směru cesty do Želech.  Stavba z pískovcových opracovaných bloků, částečně omítnuta, 
v nárožích s výžlabkem jsou v průčelí a po stranách uplatněny sdružené pilastry. Nad vstupními 
dvoukřídlými dveřmi se segmentovým světlíkem rozčleněným dřevěnými příčlemi je uchycena poměrně 
široká segmentová stříška, materiálem plech. Průčelí zakončeno trojúhelným štítem. Zadní strana stavby 
půlkruhová. Střecha sedlová, nad konchou zvalbená, krytinou plech v sesazených pásech. Nad plechovou 
stříškou upevněna kovaná lucerna. V nároží sedlové stříšky nad vstupem je osazen jednoduchý kamenný 
kříž. Okolo kapličky dřevěný laťový plůtek.  
Dveře kapličky nepůvodní, novotvar, nevhodné, jednotlivá dveřní křídla o rozměru 200 x 90 cm. 
Interiér kaple: Ve stěně osazeny žulové desky s nápisy na oběti 2. světové války, dole deska s textem: Sami 
ztratili život / národ získal svobodu./ Bůh jim oplať/.  Na kamenné menze Pieta, novodobá, materiálem 
sádra, výška 1 00 c m, vrchní úprava polychromie. 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Objekt dokládá pozdní barokní stavbu vystavěnou v osadě Nové Dvory. Nevhodné interiérové úpravy 
včetně osazených dveří (novotvar). 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    
Kol.: Umělecké památky Čech, sv. 2, Academia Praha 1978 -  Memorabilien Buch der Lomnitzer Pfarre.  

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::        
Uspokojivý stav, nevhodně vybavený interiér včetně osazených dveří. Vhodná celková obnova. 
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

Kaplička Panny MarieKaplička Panny MarieKaplička Panny MarieKaplička Panny Marie    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Ploužnice 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    
nad železniční tratí, pod čp. 
2 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    30. léta 19. stol. 

 

PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Kamenná kaplička se nachází nad železniční tratí v osadě Ploužnice, pod čp. 2 u místní cesty, orientována je 
k jižní straně.  Stavba se nachází mezi dvěma vzrostlými stromy, půdorys o rozměru 2, 2 m x 1, 1 m. Stavba 
je umístěna ve břehu při odbočce ke stavení ve stráni č.p. 2 a č.p. 1. Sokl stavby z pískovcových bloků do 
výšky 80 cm vyrovnává svažitost terénu k východní straně, je zakončen oblounovou římsou. Kaplička je 
vystavěna ze smíšeného kamene, po stranách s pilastry, které jsou ukončeny patkou a hlavicí. Mezi pilastry 
uprostřed dřevěné dvoukřídlé obdélné okno dělené do kříže, zakončené segmentem s rozčleněným 
laťováním. Štít ve spodní části s profilovanou kamennou římsou, v vpadlém trojúhelném štítě na čelní 
straně obdélné okénko zakončené segmentem, ve kterém byla dříve umístěna socha P. Marie (odcizena). 
Sedlová střecha bedněna, na ní latˇování a uchycené betonové tašky. 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Drobná barokní církevní stavba při staré poutní cestě na horu    Tábor ve směru od Železnice.        
Podle sdělení majitelů v domě č.p.2 byla kaplička P. Marie místem zastavení procesí, v chalupě č.p. 2 byl 
často poutníkům ze vzdálenějších míst nabídnut nocleh při církevních slavnostech Svatodušních svátků 
konaných na hoře Tábor. 
PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    
Kol.: Umělecké památky Čech, sv. 2, Academia Praha 1978. Hedvičák, R., Kesner, T.: Kulturní památky 
Semilska, Město Semily 2008. 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    
Objekt v havarijním stavu, nutná rekonstrukce, do objektu zatéká dešťová voda.   
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

Pomník Mistra Jana HusaPomník Mistra Jana HusaPomník Mistra Jana HusaPomník Mistra Jana Husa    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Lomnice nad Popelkou 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    náměstí M. Jana Husa 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    Jindřich Říha z Prahy 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    r. 1900 

 

PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Pomník M. Jana Husa se nachází v    hoření části náměstí, orientován čelně k SZ straně. Na segmentovém 
postavci zvoncovitého tvaru ukončeném obvodovou římsou umístěn kónický pilíř, ve spodní části s oblými 
nárožími a dvěma sochami tzv. Géniů, postavy mladíků v aktu s delšími bederními rouškami. Na střední 
části římsy je umístěna socha M. Jana Husa, oděného v dlouhém splývavém šatu, na předloktí levé ruky drží 
bibli, pravou ruku má pokrčenou a ukazovákem míří na hřbet bible. Hlava s čapkou, delšími kadeřemi vlasů 
a pohledem odhodlaným do dáli.  Kónický pilíř ukončen širokou římsou s přesahem, ve vrcholu husitský 
kalich. Celková výška cca 6 m.  Na zadní straně podstavce datace s rytým nápisem: L. P. 1900. Materiálem 
pískovec. 

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem  50351/6-6131. Doklad 
figurální klasicistní práce z počátku 20. století. 

PPPPRAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURARAMENY A LITERATURA::::    
Kol.: Umělecké památky Čech, sv. 2, Academia Praha 1978. Hedvičák, R., Kesner, T.: Kulturní památky 
Semilska, Město Semily 2008. 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    Uspokojivý stavebně technický stav.  
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Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou    

Smírčí křížSmírčí křížSmírčí křížSmírčí kříž    

ČČČČÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCEÁST OBCE::::    Želechy 

UUUUMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍMÍSTĚNÍ::::    
oraj lesa u želešského 
potoka 

AAAAUTORUTORUTORUTOR::::    anonymní, regionální 

DDDDATACEATACEATACEATACE::::    před r. 1650 

 
PPPPOPISOPISOPISOPIS::::    
Křížový kámen o velikosti 34 x 17 x 60 cm výšky je situovaný na okraji lesa, zhruba 5 m od Želešského 
potoka, severozápadně od osady. Na přední straně je reliéfně vytesaný kříž, zadní strana je hrubě 
opracovaná. Podle tradované pověsti se v tomto místě, bažině, utopil voják i se svým koněm. K této 
události došlo v době třicetileté války (1618 – 1648). Voják byl švédské národnosti, byl prý samé zlato, měl 
zlatou přilbu, na sobě zlatem vyšívaný oděv, snad patřil mezi vyšší důstojníky. Toto místo se místně nazývá 
U Vojáka.  

PPPPAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍAMÁTKOVÉ ZHODNOCENÍ::::    
Doklad tragické události pravděpodobně před r. 1650. 

 

PPPPOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKYOZNÁMKY::::    
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2. Mapa Lomnice nad Popelkou a okolí 

Mapa Lomnice nad Popelkou a okolí v měřítku 1:7 500. 

(označení drobných památek - červenými body a kaplí - hnědými body 

v centru města)
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3. Dotazník pro žáky základních škol 
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MMMMÍSTOPIS ÍSTOPIS ÍSTOPIS ÍSTOPIS LLLLOMOMOMOMNICE NAD NICE NAD NICE NAD NICE NAD PPPPOPELKOUOPELKOUOPELKOUOPELKOU    

1.1.1.1. MapováníMapováníMapováníMapování    
České země se na mapách objevují už ve 12. století. Doklady systematického mapování českých zemí 

máme však až z 16. století. První tištěnou mapu Čech vydal Mikuláš Klaudyán v r. 1518.  

Josefské vojenské mapování v letech 1764 - 1768, tzv. I. vojenské mapování, sloužilo čistě vojenským 

potřebám, velký důraz byl kladen na zakreslení komunikací, vodních toků a dalších strategických objektů. Na 

podkladu Müllerovy mapy Čech z r. 1720 a Müllerovy mapy Moravy z r. 1716 vznikly nepříliš přesné mapy 

v měřítku 1:28 800. 

Na základě patentu Františka I. z r. 1817 probíhalo v letech 1824 - 1843 první velmi podrobné mapování 

českých zemí. Mapy stabilního katastru v měřítku 1:2 880 měly sloužit pro vyměřování pozemkové daně. 

Zjednodušené mapy stabilního katastru se staly podkladem pro II. vojenské mapování v letech 1826 - 1847. 

Z něho vzešly přesné mapy v měřítku 1:2 880, odvozeny byly také mapy generální (1:28 800) a speciální    

(1:144 000). 

III. Františko-josefské vojenské mapování sloužilo už jen k aktualizaci dat. Tyto mapy byly používány až 

do poloviny 20. století. 

 

٠ Na mapě stabilního katastru vyznačte budovu radnice. 
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٠ Zakreslete do mapy muzeum, kostel a mariánský sloup. 

    

2.2.2.2. Roubené domkyRoubené domkyRoubené domkyRoubené domky    
Roubené domky byly vystavěny     

v 1. polovině 18. století. Byly dokladem 

lidového stavitelství v severovýchodních 

Čechách. Typické podsíňové domy, tj. 

domy s průchozím prostorem podél 

přední štítové stěny vymezeným sloupky, 

zde stávaly do 60. let 20. století, kdy byly 

zbořeny. Tento typ domů obývali drobní 

řemeslníci a obchodníci, v přízemí mívali 

své provozovny. 

 

٠ Víte, kde tyto domky stávaly?  

 

 

3.3.3.3. Symbol barokní rekatolizaceSymbol barokní rekatolizaceSymbol barokní rekatolizaceSymbol barokní rekatolizace    
Již krátce po smrti bývá označován za mučedníka. Prohlášen za svatého je papežem Benediktem XIII. až 

r. 1729.  

V r. 1683 byla vztyčena na Karlově mostě socha tohoto světce z dílny Ferdinanda Maxmiliána Brokofa.   

R. 1708 mu byl v Hradci Králové zasvěcen první kostel. 
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٠ Poznáte tohoto světce?  

 

 

٠ Kde v Lomnici zobrazenou sochu 

najdete? 

 

 

٠ V jakém století tento světec žil? 

 

٠ S jakými atributy bývá zobrazován? 

 

 

٠ V jaké funkci působil a s kterým panovníkem je spjat? 

 

 

    

4.4.4.4. Kaple Panny MarieKaple Panny MarieKaple Panny MarieKaple Panny Marie    
Novou kapličku postavenou r. 1885 na místě starší stavby projektoval a její vnitřní výzdobu 

navrhl Karel Slabýhoudek. 

 

٠ Kde ve městě najdete kapličku 

Panny Marie?  
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5.5.5.5. Pomník majora Františka TruhlářePomník majora Františka TruhlářePomník majora Františka TruhlářePomník majora Františka Truhláře    
František Truhlář se narodil 17. 11. 1917. Během vojenské služby se rozhodl vstoupit do 

vojenské akademie v Hranicích na Moravě. Těsně před 

obsazením Sudet Němci byl převelen k letectvu v Hradci 

Králové a záhy do vojenského leteckého učiliště 

v Prostějově. Na počátku r. 1940 utekl do Velké Británie. 

Brzy byl přijat do 

RAF v hodnosti 

poručíka. Už 

v srpnu 1940 byl 

přiřazen k 311. 

bombardovací 

peruti. Dvakrát 

byl sestřelen a 

utrpěl vážné popáleniny. V prosinci 1945 se vrátil do 

Československa. Zemřel 3. 12. 1946 při letecké nehodě. 

V r. 1991 byl in memoriam povýšen do hodnosti 

plukovníka. 

 

٠ Co ještě víte o majoru Truhlářovi? Jak je spjat s městem Lomnicí nad 

Popelkou?  

 

 

    

6.6.6.6. KarlovKarlovKarlovKarlov    
Karlov představuje hodnotný příklad podkrkonošského barokního urbanismu. Karlovské 

náměstí obdélníkového tvaru je zastavěno 

přízemními podsíňovými domky s bohatě 

vyřezávanými lomenicemi. Kdysi sloužilo jako 

dobytčí trh. Už od 60. let 20. století probíhala 

jednání směřující k vyhlášení této lokality 

památkovou rezervací. Vesnickou 

památkovou rezervací lidové architektury byl 

Karlov vyhlášen v r. 1995. 
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٠ Kdy bylo založeno předměstí Karlov?  

 

٠ Jaký původ má toto jméno? 

 

    

7.7.7.7. PruskoPruskoPruskoPrusko----rakouská válkarakouská válkarakouská válkarakouská válka    
V polovině 19. století vrcholily spory o 

hegemonii v Německém spolku mezi 

Pruskem a Rakouskem. Konflikty nakonec 

vyvrcholily bitvami v severovýchodních 

Čechách, kde proti sobě stály armády o více 

než 200 000 mužích. Po rozhodujícím střetu 

u Sadové nedaleko Hradce Králové a 

obsazení Prahy Rakousko kapitulovalo. 

 

٠ Ve kterém roce proběhla prusko-rakouská válka?  

 

٠ V které části Lomnice nad Popelkou se nacházejí hroby vojáků padlých ve 

válce? 

 

    

8.8.8.8. Dřevěné stavbyDřevěné stavbyDřevěné stavbyDřevěné stavby    
Dřevěné stavby jsou velice náchylné k požárům. Jejich životnost mohou snižovat také 

biologičtí škůdci, proto jsou dochované historické dřevěné stavby tolik vzácné. 

 

٠ Znáte nejstarší dochovanou dřevěnou stavbu na území města Lomnice nad 

Popelkou? 

 

    

9.9.9.9. Dr. Antonín Vincenc ŠlechtaDr. Antonín Vincenc ŠlechtaDr. Antonín Vincenc ŠlechtaDr. Antonín Vincenc Šlechta    
Dr. Antonín Vincenc Šlechta, rytíř Sedmihorský, byl lékař, specializací balneolog. Narodil se   

14. 3. 1810 v Lomnici nad Popelkou. Po studiích v Praze krátce působil v Turnově a poté dlouhá léta 
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v Sedmihorkách. V r. 1840 založil u 

Karlovic pověstné lázně. Jezdili sem 

významní lidé českého společenského 

života, Jan Neruda, Eliška Krásnohorská, 

Jaroslav Goll, Josef Jiří Kolár a další. 

 

٠ V městském muzeu je 

dochována jeho podobizna 

(busta) od významného 

českého sochaře, kopie je umístěna na jeho náhrobku na městském hřbitově. 

Kdo je autorem busty? (Nápověda: Autor rovněž vytvořil známou jezdeckou 

sochu v Praze.)  

 

 

10.10.10.10. SvětciSvětciSvětciSvětci    

٠ Podstavce křížů jsou často zdobeny 

vytesanými figurami světců. Rozeznáte je? 

»»»»    

    

    

««««    

    

    

    

    

    

    

    

»»»»    
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11.11.11.11. Zámek vZámek vZámek vZámek v    LomniciLomniciLomniciLomnici    
Na místě původně gotické tvrze Košíků 

z Lomnice byl vybudován renesanční zámek.  

 

٠ Ve kterém století proběhla jeho 

výstavba? 

 

٠ Jaký šlechtický rod jej nechal 

vystavět? 

 

    

12.12.12.12. Historizující slohyHistorizující slohyHistorizující slohyHistorizující slohy    
Období historických slohů v 2. polovině 19. 

století se projevovalo zejména v architektuře, 

sochařství a malířství. Inspirace se obrací ke starším, 

vývojově uzavřeným, slohovým epochám, 

k renesanci, gotice, baroku… 

 

٠ Mezi ohrožené památky Lomnicka 

patří i romantická stavba vystavěná v r. 

1862 v neogotickém slohu pod vrchem 

Tábor. Víte, jak se jmenuje?  

 

    

13.13.13.13. TáborTáborTáborTábor    
Již ve 14. století stála na Táboře 

dřevěná kaplička. Pravděpodobně zde 

pobožnosti konali husité. K obřadům se 

tu scházeli utrakvisté ještě na počátku 

17. století. Během husitských válek byla 

stará dřevěná kaple vypálena. Vilém 

z Valdštejna nechal počátku 16. století 

postavit nový dřevěný kostel. I ten byl 

však vypálen. Kamenný kostel 

v současné podobě byl vystavěn r. 1704 
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nákladem hraběte Václava Morzina a jeho manželky Evy Konstancie. Ke kostelíku Proměnění Páně 

na hoře Tábor vedou kapličky jednotlivých zastavení křížové cesty. 

 

٠ Co představují výjevy z kapliček? 

 

 

٠ Se kterými církevními svátky jsou tyto události spojeny? 

 

 

14.14.14.14. ŽelezniceŽelezniceŽelezniceŽeleznice    
19. století bývá označováno jako dlouhé 

století, ale také století páry. Souvisí to 

s rozsáhlým budováním železnic. V listopadu 

1858 byl zahájen provoz v úseku Horka u 

Staré Paky - Turnov na pardubicko-liberecké 

dráze. Nejblíže Lomnici nad Popelkou byla 

otevřena zastávka Košťálov, tehdy 

pojmenovaná Libštát. Z Lomnice nad 

Popelkou do Libštátu dojížděly k vlakům 

dostavníky, které byly hojně využívány. Proto byly již na konci 19. století vypracovány plány na 

železniční spojení Lomnice nad Popelkou se Starou Pakou. Počátkem 20. století byl zahájen provoz 

železniční trati spojený s výstavbou nádraží ve městě. 

٠ V kterém roce byl provoz na trati Stará Paka - Mladá Boleslav zahájen?     

 

 

15.15.15.15. Městský znakMěstský znakMěstský znakMěstský znak    

٠ Co představuje městský znak?  
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16.16.16.16. Pramen PopelkyPramen PopelkyPramen PopelkyPramen Popelky    
Jméno města Lomnice nad Popelkou 

prošlo dlouhým vývojem. Původně se říčka 

protékající městem nazývala Lomnice a 

podle ní bylo pojmenováno i městečko. 

Později byla říčka přejmenována na 

Popelku, ale městečku jeho jméno již 

zůstalo. V 16. a 17. století se používal název 

Lomnice nad Popelkou hory Tábor, 

případně i Lomnice hory Tábor nad 

Popelkou. Časem byl přídavek hory Tábor 

vypuštěn. 

 

٠ Kde Popelka pramení? 

 

    

    

17.17.17.17. ChronogramChronogramChronogramChronogram 
Chronogram představuje letopočet vzniku 

stavby, sochy, malby, zlatnické práce apod. 

V nápise se písmena shodují s římskými 

číslicemi (M, D, C, L, X, V, I), jsou větší, případně 

zlacená nebo červená. Jejich součet dává rok, 

z něhož dílo pochází. 

 

٠ Na přední straně podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého před kostelem sv. 

Mikuláše na náměstí je vytesán nápis: BVDIss ke CtI BohV a ke CtI IanoWY 

z NepoMVkV. V kterém roce byla tato socha zhotovena? (Nápověda: Y 

počítejte jako V.) 
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18.18.18.18. Významní lomničtí rodáciVýznamní lomničtí rodáciVýznamní lomničtí rodáciVýznamní lomničtí rodáci    

٠ Přiřaďte k osobnostem jejich povolání či specializace. 

Jiří Zahradník (*1928) 

 

Zdeněk Johan (*1935) 

 

Josef Kábrt (1920 - 1989) 

 

Jaroslav Krček (*1939) 

 

Ivan Ženatý (*1962) 

 

grafik 

 

entomolog 

 

houslový virtuóz 

 

mineralog 

 

hudební skladatel 

19.19.19.19. Základní škola T. G. MasarykaZákladní škola T. G. MasarykaZákladní škola T. G. MasarykaZákladní škola T. G. Masaryka    
Na Školním náměstí byl k příležitosti 80. výročí narození prezidenta Tomáše Garrigua 

Masaryka položen základní 

kámen k budově chlapecké školy 

a k budově dívčí školy. Umožnily 

vzdělání dětem z Lomnice nad 

Popelkou a okolních obcí ve škole 

obecné i měšťanské. Chlapci a 

dívky se učili odděleně, chlapecká 

a dívčí škola měly svá vlastní 

ředitelství. Stavby podle návrhu 

Ing. arch. Viktorina Šulce z Prahy 

provedli stavitelé Ing. Vácslav 

Slaba a František Kovář. 

 

٠ V kterém roce byl položen základní kámen? 
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4. Dotazník pro studenty středních škol 
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LLLLOMNICE NAD OMNICE NAD OMNICE NAD OMNICE NAD PPPPOOOOPELKOUPELKOUPELKOUPELKOU    
    
1. Rozhledna na Táboře1. Rozhledna na Táboře1. Rozhledna na Táboře1. Rozhledna na Táboře    
Cihlová rozhledna byla postavena podle návrhu V. Slaby na místě dřevěné 
rozhledny z r. 1888. Hlavním iniciátorem byl jednatel společnosti okrašlovacího 
spolku a řídící učitel Josef Tichánek, který několik let neúnavně organizoval sbírky 
na její stavbu. Již v době svého vzniku byla označována za jednu z nejkrásnějších 
rozhleden v Čechách. Vyhlídková plošina se nacházela ve výšce 26 m a bylo z ní 
prý možné přehlédnout čtvrtinu Čech a napočítat na 50 chrámových věží. V letech 
2006 - 2007 došlo k celkové rekonstrukci Hornychovy chaty a tzv. Tichánkovy 
rozhledny na Táboře. 
 
V září roku 2011 oslaví rozhledna na Táboře u Lomnice nad Popelkou své kulatéV září roku 2011 oslaví rozhledna na Táboře u Lomnice nad Popelkou své kulatéV září roku 2011 oslaví rozhledna na Táboře u Lomnice nad Popelkou své kulatéV září roku 2011 oslaví rozhledna na Táboře u Lomnice nad Popelkou své kulaté    
jubileum. Byla vystavěna v r. 1961, 1911 nebo v roce 1861?jubileum. Byla vystavěna v r. 1961, 1911 nebo v roce 1861?jubileum. Byla vystavěna v r. 1961, 1911 nebo v roce 1861?jubileum. Byla vystavěna v r. 1961, 1911 nebo v roce 1861?    
    
    

    
2. Mikroregion Tábor2. Mikroregion Tábor2. Mikroregion Tábor2. Mikroregion Tábor    
Na rozhraní Českého ráje a Krkonoš vzniklo společenství měst a obcí, které se 
nazývá Mikroregion Tábor. Lomnicko nabízí možnost krásných procházek 
s pohledy na Krkonoše a na západní straně přes oblast celého Českého ráje na 
Lužické hory a kraj Českého středohoří. Rozmanitá krajina dalekých rozhledů 
vybízí k odpočinku a toulkám v každém ročním období. Okolní příroda vybízí 
k aktivnímu odpočinku. 
 
Vyškrtněte čtyři města (obce), která do tzv. Mikroregionu Tábor nepatří a nejsou Vyškrtněte čtyři města (obce), která do tzv. Mikroregionu Tábor nepatří a nejsou Vyškrtněte čtyři města (obce), která do tzv. Mikroregionu Tábor nepatří a nejsou Vyškrtněte čtyři města (obce), která do tzv. Mikroregionu Tábor nepatří a nejsou 
jehojehojehojeho    součástí.součástí.součástí.součástí.    
Benešov u Semil  Bradlecká Lhota  Harrachov 
Holenice   Jilemnice   Kyje 
Lomnice nad Popelkou Nová Paka   Nová Ves nad Popelkou 
Rovensko pod Troskami Syřenov   Tatobity 
Veselá    Železnice   Žernov 

    
3. Hrady v okolí Lomnice nad Popelkou3. Hrady v okolí Lomnice nad Popelkou3. Hrady v okolí Lomnice nad Popelkou3. Hrady v okolí Lomnice nad Popelkou    
V okolí Lomnice nad Popelkou ve směru západním i východním můžeme navštívit 
několik hradů. Zříceniny středověkých hradů se nacházejí v lesích, některé byly 
velmi dobře opevněny. Jeden z hradů navštívil i romantický básník Karel Hynek 
Mácha na své pouti. 
Zříceniny dokládají pevnostní systém středověkých strážných hradů. 
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Jmenujte alespoň dva hrady z okolí města.Jmenujte alespoň dva hrady z okolí města.Jmenujte alespoň dva hrady z okolí města.Jmenujte alespoň dva hrady z okolí města.    
 
 

    
4. Lidová architektura Lomnicka4. Lidová architektura Lomnicka4. Lidová architektura Lomnicka4. Lidová architektura Lomnicka    
Místní část Lomnice nad Popelkou dokládá výrazný urbanistický celek dřevěných 
objektů, které jsou vystavěny okolo náměstí, rynku. Některé dřevěné domky mají 
ještě tzv. podsíně, krytý prostor pod lomenicí stavby sloužící k odpočinku anebo 
také poskytoval místo k drobným venkovským pracím. Doba vzniku některých 
objektů spadá až do 1. poloviny 18. století. Tato městská část byla vyhlášena 
vesnickou památkovou rezervací Nařízením vlády ČR v r. 1995. 
 
Jak se tato část města nazývá? Pokud víte, napište i jméno zakladatele této částiJak se tato část města nazývá? Pokud víte, napište i jméno zakladatele této částiJak se tato část města nazývá? Pokud víte, napište i jméno zakladatele této částiJak se tato část města nazývá? Pokud víte, napište i jméno zakladatele této části    
města.města.města.města.    
    
    

    
5. Památka českého písemnictví5. Památka českého písemnictví5. Památka českého písemnictví5. Památka českého písemnictví    
K velmi zajímavým pozoruhodnostem historie města patří významná památka 
českého renesančního písemnictví. Objemné dvousvazkové dílo vzniklo mezi lety 
1578 - 1583 na objednávku literátského bratrstva při místním kostele sv. Mikuláše. 
Autorem díla je pražský měšťan Jan Kantor st., iluminaci prvního dílu provedl 
dvorní malíř císaře Ferdinanda I. Matyáš Hutský, iluminaci druhého dílu malíř ze 
Dvora Králové Daniel Gellius Curius. Donátory knih se vedle majitelky lomnického 
panství Elišky z Martinic staly i řemeslnické cechy a někteří zámožní měšťané. 
 
Víte, jak se uvedená památka jmenuje?Víte, jak se uvedená památka jmenuje?Víte, jak se uvedená památka jmenuje?Víte, jak se uvedená památka jmenuje?    
    
    

    
6. R6. R6. R6. Radnice na náměstíadnice na náměstíadnice na náměstíadnice na náměstí    
Radnice ve středověku bývala původně dřevěná jako ostatně celé město a stávala 
uprostřed rynku, byla obklopená stájemi a maštalemi. R. 1590 vyhořela, po 18 
letech byla opět postavena ze dřeva. Stávala tam, kde se nyní nachází kašna a 
pomník Mistra Jana Husa. Rudolf z Morzinu v r. 1706 přikázal radnici zbořit, nová 
radnice byla vystavěna z kamene a cihel s podloubím o čtyřech sloupech a 
čtverhrannou věží už na místě dnešní radnice. V r. 1749 spolu s dalšími třemi domy 
směrem ke kostelu shořela. Velký požár zachvátil město znovu v r. 1862. O dva 
roky později nová radnice podle plánů knížecího stavebního správce Josefa 
Pruvota, stavitele sychrovského zámku, již stála. 
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V jakém stavebním slohu je radnice postavena?V jakém stavebním slohu je radnice postavena?V jakém stavebním slohu je radnice postavena?V jakém stavebním slohu je radnice postavena?    
    
    

    
Při vstupu do budovy je Při vstupu do budovy je Při vstupu do budovy je Při vstupu do budovy je umístěna pamětní deska. Jakou osobnost připomíná?umístěna pamětní deska. Jakou osobnost připomíná?umístěna pamětní deska. Jakou osobnost připomíná?umístěna pamětní deska. Jakou osobnost připomíná?    
 
 

 

7. Lomnické suchary7. Lomnické suchary7. Lomnické suchary7. Lomnické suchary    
Lomnické suchary jsou vyhledávanou pochoutkou a velmi oblíbeným suvenýrem 
z Podkrkonoší podobně jako hořické trubičky nebo miletínské modlitbičky. Prvním 
výrobcem sucharů byl pekař Antonín Kynčl, který pekl suchary již před r. 1800.    
V r. 1810 bylo ve městě již asi 20 výrobců sucharů, z nichž největší a nejznámější 
byla firma cukráře Michala Jíny a jeho synů. V r. 1907 postavil Josef Jína první 
továrnu. Lomnické suchary si získaly velkou oblibu a začaly se vyvážet i mimo 
Rakousko-Uhersko. Velkým úspěchem bylo získání první ceny Grand Prix na 
světové výstavě v Paříži r. 1927. Úřad průmyslového vlastnictví registruje jedinou 
slovní grafickou ochrannou známku. 
 
Znáte přibližné znění ochrZnáte přibližné znění ochrZnáte přibližné znění ochrZnáte přibližné znění ochranné známky lomnických sucharů?anné známky lomnických sucharů?anné známky lomnických sucharů?anné známky lomnických sucharů?    
    
    
    
    

    
Co vlastně ochranné známky na výrobcích představují a kdo je oprávněn ochrannéCo vlastně ochranné známky na výrobcích představují a kdo je oprávněn ochrannéCo vlastně ochranné známky na výrobcích představují a kdo je oprávněn ochrannéCo vlastně ochranné známky na výrobcích představují a kdo je oprávněn ochranné    
známky udílet?známky udílet?známky udílet?známky udílet?    
    
    
    
    

    
8. Období prusko8. Období prusko8. Období prusko8. Období prusko----rakouské válkyrakouské válkyrakouské válkyrakouské války    
Ve 2. polovině 19. století vyvrcholil spor mezi Pruskem a Rakouskem o hegemonii 
ve střední Evropě. Začala válka, v níž sehrálo významnou roli město Jičín a jeho 
okolí včetně Lomnicka. Prohraná bitva u Jičína byla předznamenáním zdrcující 
porážky rakouské armády, ke které došlo u Hradce Králové. 
    
Ve kterém roce pruskoVe kterém roce pruskoVe kterém roce pruskoVe kterém roce prusko----rakouská válka proběhla?rakouská válka proběhla?rakouská válka proběhla?rakouská válka proběhla?    
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V Lomnici nad Popelkou jsou pohřbeni vojáci padlí v této válce. Kde najdete jejichV Lomnici nad Popelkou jsou pohřbeni vojáci padlí v této válce. Kde najdete jejichV Lomnici nad Popelkou jsou pohřbeni vojáci padlí v této válce. Kde najdete jejichV Lomnici nad Popelkou jsou pohřbeni vojáci padlí v této válce. Kde najdete jejich    
hroby?hroby?hroby?hroby?    
    
    

    
9. Území památkové zóny města Lomnice nad Popelkou9. Území památkové zóny města Lomnice nad Popelkou9. Území památkové zóny města Lomnice nad Popelkou9. Území památkové zóny města Lomnice nad Popelkou    
Na území historického centra města Lomnice nad Popelkou bylo vyhlášeno území 
památkové zóny. Památková zóna je území s určitým počtem kulturních památek. 
Je zde zachována původní zástavba, kompaktní a dominantní pro své okolí, 
nacházejí se zde i objekty novodobé. Památková zóna bývá většinou členěna na 
části, které jsou památkově důležitější a na území, které charakter zóny dotvářejí. 
 
Vyjmenujte alespoň pět staveb nebo objektů, které jsou z hlediska stavebního Vyjmenujte alespoň pět staveb nebo objektů, které jsou z hlediska stavebního Vyjmenujte alespoň pět staveb nebo objektů, které jsou z hlediska stavebního Vyjmenujte alespoň pět staveb nebo objektů, které jsou z hlediska stavebního 
vývojevývojevývojevývoje    města zásadní pro jeho historické zachování.města zásadní pro jeho historické zachování.města zásadní pro jeho historické zachování.města zásadní pro jeho historické zachování.    
    
    
    
    
    
    

    
10. Sportovní vyžití10. Sportovní vyžití10. Sportovní vyžití10. Sportovní vyžití    
Pro obyvatele města i návštěvníky najdeme v místě kryté hokejové kluziště, letiště 
pro ultralehká letadla, skokanské můstky v lyžařském areálu, tenisové kurty, 
fotbalový stadion. Na Táboře u Lomnice nad Popelkou byla vybudována 
sjezdovka s vlekem a každoročně jsou upravovány lyžařské běžecké stopy v délce 
asi 20 km. Již několik let se v červenci pořádá maratón horských kol. 
 
Kde najdete lyžařský areál? (Na jeho blízkém vrchu byl postaven jeden z prvníchKde najdete lyžařský areál? (Na jeho blízkém vrchu byl postaven jeden z prvníchKde najdete lyžařský areál? (Na jeho blízkém vrchu byl postaven jeden z prvníchKde najdete lyžařský areál? (Na jeho blízkém vrchu byl postaven jeden z prvních    
lyžařských můstků v Čechách).lyžařských můstků v Čechách).lyžařských můstků v Čechách).lyžařských můstků v Čechách).    
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5. Pracovní listy pro žáky základních škol 
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LomnicLomnicLomnicLomniceeee nejsou jen suchary  nejsou jen suchary  nejsou jen suchary  nejsou jen suchary     

(aneb (aneb (aneb (aneb putování od slouputování od slouputování od slouputování od sloupu Panny Marie po městě)pu Panny Marie po městě)pu Panny Marie po městě)pu Panny Marie po městě)    

    

Vítáme vás v dobách minulých. K osídlení Lomnicka došlo asi ve 12. století 

slovanskými kolonisty, kteří se usídlili v místě dnešní Staré Lomnice, kde 

vybudovali ves s tvrzí. Malé poddanské městečko bylo založeno v průběhu 14. 

století, nemělo právo stavět hradby, ale mohly se tu konat celkem tři výroční trhy. 

Městečko mělo i hrdelní právo, kamenná šibenice stála na náměstí od r. 1756, 

taktéž tu byl umístěn pranýř. 

Na severní straně náměstí vystavěli Košíkové na konci 13. století tvrz, která 

byla koncem 16. století přestavěna na renesanční zámek. Uprostřed rynku stávala 

radnice, vyhořela r. 1590. 

 

Vaše putování a poznávání města právě začíná. Mějte oči otevřeny, na cestu 

si vezměte tužku, pastelky a fotoaparát, do batohu můžete přidat i dobré 

lomnické suchary. Na cestě vás bude jistě ochraňovat Panna Marie Lomnická, 

která ochraňuje náměstí ze svého více jak devítimetrového sloupu již od r. 1713. 

 

1. Abyste se ve městě dobře orientovali, bude vaší průvodkyní přiložená 

mapa. Vyznačte na ní sloup (vaše současné stanoviště), dále vybarvěte kostel, 

zámek a radnici.  
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2. Z mapy snadno zjistíte, že náměstí není čtvercové, jako např. náměstí 

v nedaleké Železnici anebo v Jičíně. Dokážete podle přiloženého měřítka zhruba 

odhadnout jeho rozměry a spočítat i jeho plochu? Věřte, že lomnické náměstí je 

poměrně rozlehlé… 

 

 

 

Náměstí, nebo chcete-li rynek, nemělo zdaleka dnešní podobu. Místo 

dláždění byla pouze udusaná hlína doplněná zpevňujícími, hrubě opracovanými 
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kameny a valouny, kanalizace neexistovala a z domů se vylévala špína přímo na 

ulici.  Také hnůj od hospodářských zvířat a odpadky putovaly na prostranství 

rynku. Ulice byly bez chodníku a vozovky se svažovaly ke středu náměstí, kde 

tvořily páchnoucí stoky. Domy nebyly číslované, ale označené pouze domovními 

znameními, podle nich se pak začali pojmenovávat lidé, např. Jakub od Zvonu, 

Matěj od Černého kocoura atd. Náměstí bylo i místem obchodu, byly zde 

umístěny masné a chlebové krámy. Voda byla čerpána ze studně nebo dřevěné 

kašny. 

 

3. Protože se nacházíte u sloupu se sochou P. Marie, který byl vystavěn        

v r. 1713, prohlédněte si čtyři světce na nárožích balustrády. Atributy, symbolické 

předměty, které drží světci v rukou anebo jej mají u nohou, vám usnadní jejich 

rozpoznání. Často připomínají jejich činnost, dobré skutky anebo mučednickou 

smrt, kterou byli nuceni podstoupit.  

 

Na pilířích je zobrazený sv. Jan Nepomucký, sv. Roch, sv. Šebestián a sv. 

Rozálie. 

Dokážete správně přiřadit k jednotlivým atributům světce? 

Sloup se sochou P. Marie a světců po stranách byl postaven neznámým 

sochařem. Jeho výška je 9,51 m. Středověk často provázely morové rány, 

v Čechách velké morové epidemie vypukly v letech 1473 a 1652. V r. 1713 okolo 
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řádící mor městečko Lomnici nezasáhl, 

a proto byl od sousedstva lomnického 

ze slibu a na poděkování, že Bůh 

městečko Lomnici a celé panství od 

moru tenkráte v Čechách panujícího 

ochrániti ráčil (Pamětní kniha lomnické 

fary z r. 1836) postaven tento sloup. 

Sloup se sochou P. Marie a se 

světci byl přenesen z horní části 

náměstí v r. 1890 na současné 

místo z důvodu celkové opravy náměstí 

(dříve stával poblíž horní kašny). 

  

4. Na náměstí původně 

byly umístěny dvě dřevěné 

kašny. Starší, spodní kašna 

pochází z počátku 19. století. 

Mladší kašna je umístěna 

v blízkosti sochy M. Jana 

Husa. Jejím autorem je Adolf 

Mahler ze Světlé nad 

Sázavou. 

Dokážete označit půdorys tvaru kašny na obrázku?  
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V jakém roce a z jakého materiálu byla kašna zhotovena? 

 

 

 

Kašna je umělá nádrž na vodu, do které se přiváděla voda z prameniště 

nejčastěji dřevěným potrubím. Byla zhotovena často ze dřeva, někdy z kamene i 

plechu. Kašny sloužily často jako jediný zdroj vody ve městě. Teprve od 16. století 

se ve větších městech objevují kašny architektonicky a sochařsky zdobené, 

přibývají na nich sochy, květinové a zvířecí motivy. Název kašna pochází 

z německého Wasser kasten (tj. schránka na vodu). 

 

5. Naproti kašně, v hoření části náměstí byla v r. 1862 postavena radnice 

podle návrhu sychrovského 

architekta Josefa Pruvota     

(*1806 v Řepíně, †1883 

v Sychrově) budova radnice. 

Stavba připomíná jistý 

stavební sloh z doby               

12. - 14. století, architekti      

19. století se často vraceli 

k tzv. historickým slohům. 

Víte, jak se tento sloh, ve kterém je stavěna budova radnice, nazývá? 

 

 

6. Na fasádě radnice jsou vymalovány znaky lomnických cechů. Dokážete 

alespoň dva určit? 
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Na budově, poblíž hlavního vstupu, je osazena deska upomínající na pobyt 

skladatele Bedřicha Smetanu.  

Kdy zde hudební skladatel pobýval? 

 

 

Znáte Smetanovou vyhlídku u Lomnice nad Popelkou? Víte, kde ji najdete? 

 

 

7. Popište vlastními slovy městský znak umístěný nad vchodem do radnice. 

Víte, co představuje? 

 

 

 

 

8. Na místě bývalého rybníka bylo před 80 lety postaveno divadlo a městská 

spořitelna podle projektu Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Snadno spočítáme, ve 

kterém roce bylo 

divadlo slavnostně 

otevřeno.  

 

 

Při pohledu na 

staré fotografie bychom 

nevěřili, jak se tato část 

města za 80 let obrovsky změnila! Rybník byl označován jako Zámecký anebo 

Pivovarský a chránil bývalou tvrz, která stávala na místě současného zámku.       

Od r. 1900 se rybník začal postupně zavážet a lomnickému staviteli Václavu 

Slabovi byl zadán úkol při zpevnění terasy a návodní strany hráze pro chystanou 

výstavbu spořitelny a divadla. 
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9. Místo křižovatky za Tylovým divadlem ve směru na Semily a Libštát se dříve 

nazývalo Na Hrázi. Od r. 1758 zde byla umístěna barokní socha sv. Jana 

Nepomuckého, která byla asi kolem r. 1880 obestavěna otevřenou krytou kaplí. 

Socha světce byla v r. 1907 přemístěna kvůli novostavbě Hostince ve dvoře a 

přestěhována. Brzy se u jejího současného umístění zastavíme.  

 

10. Naší další zastávkou bude vzorně upravená vila pana Jaroslava Bárty, 

lomnického fotografa a vydavatele knížek o Lomnici a jejím okolí, o umění a 

historii. Stavba pochází z r. 1911, byla vystavěna v období tzv. secese. Tento 

stavební sloh se vyznačuje neobyčejnou dekorativností křivek, květů a lisů velmi 

líbivých tvarů, které jsou spojovány s lidskými maskami. Dokážete nakreslit 

alespoň dva drobné zdobné prvky, které se vyskytují na vile, stojící před vámi? 

 

 

 

11. Cesta nás zavádí k faře, zděné barokní stavbě vystavěné v polovině 18. 

století. Její fasáda byla původně mnohem zdobnější, ale při poslední rekonstrukci 

zmizely polosloupy mezi okny 

prostupující z přízemí do 1. patra, chybí 

také orámování oken budovy, 

šambrány. Pod farou u cesty se nachází 

socha sv. Jana Nepomuckého, o kterém 

již víme, že původně stával na křižovatce 

Na Hrázi, odkud jsme před chvílí přišli. 

Další socha sv. Jana Nepomuckého 

je nedaleko, u kostela sv. Mikuláše. Její 

místo také není původní, dříve stávala 

v Třebízského ulici ve směru na Novou 

Ves nad Popelkou. Postava Jana 



158 

Nepomuckého, generálního vikáře pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, je 

spojena se jménem krále Václava IV. Kanovník Jan Nepomucký hájil bezvýhradně 

zájmy církve proti králi, byl na jeho příkaz mučen a vhozen do Vltavy s Karlova 

mostu v Praze. Podle podání též mučedník za zpovědní tajemství. Pokud si 

všimnete latinského nápisu na podstavci, zjistíte, že některá písmena jsou psána 

versálkami, tj. velkými písmeny. Je to chronogram, z nějž zjistíme, kdy byla socha 

vytvořena. Na soklu je vytesán nápis: BVDiž ke CtI bohV / a ke CtI IanoVVY / 

z nepoMVkV.  

 

13. Víte, kde najdete nejstarší dřevěnou stavbu v Lomnici? Pochází z r. 1652, 

její střecha je pokryta šindelem, což jsou dřevěná štípaná smrková prkénka. 

Šindele nejsou samozřejmě původní, ale jinak stavba ano. Dokážete nakreslit tuto 

stavbu a přesně označit její půdorys? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K čemu tato stavba sloužila? 

 

 

 

14. V podměstí, na Školním náměstí byly dostavěny v r. 1932 měšťanské školy. 

U příležitosti 80. výročí narození prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka byl 
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položen základní kámen k budově chlapecké a k budově dívčí školy. Víte, ve 

kterém roce byl slavnostně položen základní kámen k výstavbě lomnických škol? 

 

 

 

15. Ze školního náměstí od budovy školy projdeme ulicí Antala Staška k místní 

části města, které se 

nazývá Karlov, který je 

dokladem hodnotného 

příkladu 

podkrkonošského 

barokního urbanismu. 

Karlovské náměstí je 

obestavěno přízemními, 

většinou dřevěnými 

domky s bohatě 

vyřezávanými lomenicemi. I když některé domky byly v minulém století zbourány, 

jiné přestavěny, přesto ve své původnosti se mnohé zachovaly. Obejděte 

Karlovské náměstí a spočítejte, kolik domů má zachováno dřevěné štíty.  

 

 

17. Z náměstíčka sejdeme Hálkovou ulicí k městskému muzeu a galerii na 

Husově náměstí. Na budově muzea je umístěna pamětní deska připomínající 

revoluční dny na konci 2. světové války v Lomnici nad Popelkou. Napište jména 

padlých hrdinů. 
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18. Postupně se vracíme 

k místu, ze kterého jsme vyšli. Na 

náměstí, v jeho hoření části se 

nachází pomník M. Jana Husa. 

Kde najdete jeho další sochy 

v okolí Lomnice? 

 

 

 
 

 

Naše krátké putování končí. 

Prošli jsme společně náměstí a 

jeho blízké okolí.  

 

Příští výlet bude věnován vrchu Tábor nedaleko města, jeho rozhledně, 

křížové cestě i tajemným příběhům a pověstem. Tak nashledanou příště na 

výpravě za poznáním v blízkém okolí města! 
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6. Informační tabule 

Zastavení 1 Zastavení 1 Zastavení 1 Zastavení 1 ---- Na Hrázi Na Hrázi Na Hrázi Na Hrázi    

Největší stavební proměna nastala v této části města, místě dříve 

označovaném Na Hrázi. Zaniklý Zámecký - někdy nazývaný také Pivovarský - 

rybník známe ze zprávy o výstavbě nového pivovaru v r. 1660. Rybník byl součástí 

středověké opevněné tvrze, která stávala v místech nynějšího zámku. Zasahoval 

podle mapy stabilního katastru z r. 

1842 do míst dnešní křižovatky ulic 

Máchovy a 5. května. Majitel 

lomnického panství Alain Rohan asi 

od r. 1900 rozprodával nábřežní části 

rybníka, který byl postupně zavezen. 

Další úpravy pokračovaly i v době, kdy 

vedení Městské spořitelny nezískalo 

vhodnou budovu na Husově náměstí 

a pro výstavbu nové spořitelní 

budovy zakoupilo parcely Na Hrázi.  

 

Původní silnice vedoucí z náměstí 

přes hráz rybníka do Staré Lomnice 

byla blátivá. Výstavbu nové silnice si 

v r. 1837 pronajal vinopalník Josef 

Sommer. Křižovatku na Hrázi zdobila 
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již od r. 1758 barokní socha sv. Jana Nepomuckého, kterou nechal před svým 

domem vystavět lomnický měšťan Jan Kožíšek, vpravo od sochy se nacházela 

místnost pro výběrčí mýta a vlevo řeznický krám.  

 

V r. 1907 byla socha světce kvůli honosné novostavbě Hostince ve dvoře, 

který pro Josefa Bartoše navrhl stavitel Jaroslav Hrubý, přenesen k faře do 

Jeronýmovy ulice.   

 

V místě zaniklého rybníku dnes stojí Tylovo divadlo a budova spořitelny. Obě 

stavby projektoval v r. 1928 hradecký architekt Oldřich Liska.   
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7. Graf 1 

Celkové výsledky dotazníku pro žáky ZŠCelkové výsledky dotazníku pro žáky ZŠCelkové výsledky dotazníku pro žáky ZŠCelkové výsledky dotazníku pro žáky ZŠ

správná odp. 

částečná odp. 

chybná odp. 

žádná odp. 

 

8. Graf 2 
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Výsledky jednotl ivývh otázek dotazníku pro žáky ZŠVýsledky jednotl ivývh otázek dotazníku pro žáky ZŠVýsledky jednotl ivývh otázek dotazníku pro žáky ZŠVýsledky jednotl ivývh otázek dotazníku pro žáky ZŠ

správná odp. částečná odp. chybná odp. žádná odp. 
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9. Graf 3 

Celkové výsledky dotazníku pro studenty SŠCelkové výsledky dotazníku pro studenty SŠCelkové výsledky dotazníku pro studenty SŠCelkové výsledky dotazníku pro studenty SŠ

správná odp. 

částečná odp. 

chybná odp. 

žádná odp. 

 

10. Graf 4 
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