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Nežijící osobnosti, které se v Častolovicích vyskytovaly  

 Bohuslav Balbín12) 

Narozen 3. prosince 1621 v Hradci Králové, zemřel 28. listopadu 1688 v Praze.  Kněz, 

misionář, učitel, vědec, jedna z nejpozoruhodnějších postav českého pobělohorského období. 

Autor osmdesáti knih. Znalec a milovník českého jazyka, české historie. Byl hluboce věřící, 

ale církev kritizoval.  

 S Častolovicemi Bohuslava Balbína pojí 5 let raného dětství – tedy od roku 1625 do 

roku 1630 a později v době prázdnin pobýval u pana Otty  z Oppersdorfu.  Jako misionář 

působil i okolí naší obce např. v Rychnově nad Kněžnou. Do Častolovic se uchýlila 

Balbínova matka po tom, co ovdověla. Využila zde pohostinství  Otty z Oppersdorfu. Balbín, 

už jako malý sedmiletý chlapec, se zaobíral čtením Hájkovy kroniky české, ve své době 

populární knihy, z níž čerpal informace i v dospělosti. Bohuslav Balbín pocházel z velmi 

vážené rodiny Balbínů z Hradce Králové. Jeden z jeho předků byl humanistickým básníkem – 

Jan Balbín, pradědeček Jiří byl primátorem a královským rychtářem v Hradci Králové.  Jeho 

otec Lukáš Škornice Balbín  zastával za stavovského povstání úřad královského purkrabí 

v Pardubicích, kde hájil pardubický hrad proti stavovským  vzbouřencům.  Po bitvě na Bílé 

hoře úřad opustil a s manželkou a dětmi se usadil v Hradci Králové. Zde se Bohuslav narodil 

jako sedmé dítě roku 1621. Rok na to jeho otec zemřel ve věku 37 let. Vdova Zuzana byla 

nucena dům prodat a přijala pohostinství pana Otty z Oppersdorfu na zámku v Častolovicích. 

Bohuslav se narodil jako slabé děťátko, a tak jej matka v úzkosti zasvětila staroboleslavské 

Bohorodičce. Chlapeček se prý uzdravil a přežil všechny své sourozence. Vedle matky jej 

vychovávala babička. Bohuslav se zajímal o přírodu, naučil se znát spoustu bylin, Otta 

z Oppersdorfu v něm probudil vášeň k myslivosti a rybářství. V deseti letech byl poslán do 

benediktinské školy v Broumově, kde se seznámil i s budoucím pražským arcibiskupem 

Ferdinandem Matoušem Sobkem z Bilenberka. Později studoval u jenom u jezuitů – např. 

v Jičíně, v Praze, v Olomouci – zde vstoupil do jezuitského řádu.  



 V září 1638 Bohuslav Balbín složil první řeholní sliby, tzv. řeholní vyznání – slib 

chudoby, poslušnosti a čistoty. Poté studoval v Kladsku v Klementinu a na konci studia získal 

diplom magistra filozofie.  V letech 1646 – 1650 studoval v Praze teologii.  

 Jako dvacetisedmiletý se dostává do válečných nepokojů a roku 1648 se účastní 

obrany Karlova mostu proti Švédům. Na bojišti se seznamuje s Karlem Škrétou a proslulým 

lékařem Marcusem Marcim z Kronlandu, který mu v 1655 zachrání život. Vyléčí ho 

z černých neštovic, tehdy smrtelného onemocnění.  

 Roku 1649 je Bohuslav Balbín vysvěcen za kněze a působí jako misionář ve 

východních Čechách – v okolí Častolovic , v Rychnově nad Kněžnou. Po třech letech působil 

jako učitel v Jindřichově Hradci, kde byl po třináctileté dráze učitele náhle sesazen 

z učitelského řádu a zbaven veškerého styku s mládeží. Prý se údajně projevila Balbínova 

pedofilní orientace, ale reálné důkazy neexistují. Vše je zahaleno zpovědním tajemstvím, 

takže je pravděpodobné, že tato informace sloužila jako záminka jak se zbavit učitele, který se 

netajil svou láskou k vlasti a k národu.  

 Balbín se uzavřel před okolním světem a až do konce svého života se věnoval vědecké 

práci, a to v Klatovech.
12)

  

 Ladislav Beneš7) 

 Narodil se 24. Srpna 1883 v Praze na Malé Straně, zemřel 6. 10. 1956 v Častolovicích. 

Sochař evropského formátu, představitel kubismu, člen Umělecké besedy, Spolku výtvarných 

umělců Mánes, tvůrce plastik, pomníků a figurální tvorby.  

 S Častolovicemi  Ladislava Beneše pojí pobyt od roku 1930, kdy se svojí ženou 

Marianou pobýval v letním sídle Mistra Antonína Hudečka. Z jeho díla přímo v Častolovicích 

můžeme spatřit bustu Antonína Hudečka na hrobce místního hřbitova. Druhá busta A. 

Hudečka se nachází i v čelní části Hudečkovy galerie. Z jeho ateliéru pochází také divadelní 

maska zavěšená nad jevištěm sálu U Lva v Častolovicích. Další díla můžeme vidět v Orlické 

galerii v Rychnově nad Kněžnou.  

 Ladislava Beneše lze bezesporu řadit mezi nejvýznamnější umělce své generace. Jeho 

díla byla vystavována v Mnichově, Kolíně nad Rýnem, Lublani, Mnichově, Vídni, Záhřebu a 

Lublani. Podle žijící pamětnice paní Květy Jelínkové šlo o člověka charakterního, citlivého a 

lidsky upřímného, proto si myslí, že byl neprávem osočen z kolaborace za II. světové války.  



 Dětství prožil Ladislav Beneš v pražské Nerudově ulici v domě čp. 283. Jeho otec byl 

veselý člověk milující humor, který provozoval ševcovskou živnost. Matka byla prostá, 

nábožensky založená žena. Mladý Ladislav Beneš se měl stát také ševcem, ale měl štěstí, že si 

jeho nadání všiml učitel výtvarné výchovy a doporučil mu studium na Uměleckoprůmyslové 

škole v Praze. 

Josef Dobrovský7) 

 Narodil se 17. srpna 1753 v Ďarmotech (dnešní Maďarsko), zemřel 6. Ledna 1829 

v Brně. Byl to teolog, vychovatel, vědec v oboru lingvistiky, zakladatel slavistiky, obhájce 

svobody myšlení a vědeckého úsudku, nesmlouvavý kritik, učený osvícenec, národní buditel, 

historik, vynikající osobnost 2. Poloviny 18. století a začátku 19. století. Josef Dobrovský 

hovořil perfektně 12 světovými jazyky. Informace o Josefu Dobrovském jsem dále čerpala 

z knihy Častolovice od Jiřího Václavíka. 

 Josef Dobrovský často pobýval v létě u hraběte Františka Josefa Šternberka 

v Častolovicích. Na Dobrovského doporučení vstoupil do služeb šternberského rodu také 

František Palacký, který žil v letech 1798 – 1876 a stal se archivářem v častolovském 

zámeckém archivu.  

 Jeho otec voják Jakub Doubravský pocházel z nedaleké Solnice. Matrikář při narození 

syna Josefa udělal chybný zápis a tak známe tohoto muže jako Josefa Dobrovského. Asi šest 

týdnů po narození se rodina odstěhovala do Čech, protože byl otcův dragounský pluk 

přestěhován do Klatov. Dobrovští se usadili v tehdy německém Horšovském Týně. Krátce po 

přestěhování otec Jakub Doubravský zemřel a matka se znovu vdala za Němce. V rodině se 

hovořilo pouze německy. 

 Josef Dobrovský studoval augustiánské gymnázium v Německém Brodě (dnešní 

Havlíčkův Brod) a zde se naučil česky. V Klatovech absolvoval humanitní studia v letech 

1766 – 1768. Filosofii v Praze studoval s vynikajícím prospěchem  v letech 1769 – 1771. Poté 

studoval teologii v Praze, stal se novicem jezuitského řádu v Brně a po zrušení řádu 1773 

studoval teologii opět v Praze. V letech 1776 – 1787 vyučoval filosofii a matematice čtyři 

syny hraběte F. A. Nostice. Dobrovský byl důsledným obhájcem přísně vědeckých důkazů. 

První vědeckou prací, jíž zaujal odbornou veřejnost, byla rozprava z roku 1778, v níž dokázal, 

že část evangelia svatého Marka, který byl chován v Praze z doby Karla IV. jako vzácný 

rukopis, není originál, ale pozdější opis. Svá stěžejní díla psal v němčině a latině.  



 Přátelství s hrabětem Nosticem se mu mohlo stát osudným, protože byl na jednom 

honu na jelena postřelen kulkou, kterou v sobě nosil po zbytek života. V červenci 1787 byl 

ustanoven prorektorem v srpnu 1789 rektorem generálního semináře na Hradisku u 

Olomouce, zde se staral o výchovu kněží. 

 Na slavnostním zasedání České společnosti nauk vystoupil Josef Dobrovský dne 25. 

září 1791 – za účasti císaře Leopolda II. s referátem o oddanosti a náklonnosti slovanských 

národů arcidómu rakouskému, v němž vyjádřil jazykové požadavky českých vlastenců. 

Připomněl panovníkovi, že Slované tvoří většinu jeho říše a že jsou silou, která může 

v budoucnu ochránit „rakouské panování“ před nepřátelskými útoky. Dobrovského řeč vyšla 

tiskem v němčině a v překladu K. I. Tháma si ji mohli přečíst i čtenáři Krameriovských novin. 

Nyní jeho jméno vstoupilo do povědomí širší české veřejnosti. Z učeného osvícence se rázem 

stal národní buditel.  

 Během let 1791 – 1822 napsal mnoho významných děl, ale časté přepínání duševních 

sil však vedlo k jeho hospitalizaci v ústavu pro choromyslné. Částečně se mu podařilo nemoc 

potlačit. V letech 1802 – 1823 vydal cyklus historických pojednání pod názvem Kritické 

pokusy jak očistit české dějiny od pozdějších výmyslů.   

Antonín Hudeček13) 

 Narozen 14. Ledna 1872 v Loucké Ředhoště na Podřipsku, zemřel 11. Srpna 1941 

v Častolovicích. Antonín Hudeček je jeden z nejvýznamnějších malířů přelomu 19. a 20. 

Století.  S Častolovicemi pojí Antonína Hudečka jeho pravidelně převážně letní pobyty ve 

vile, kterou pro sebe a své přátele koupil roku 1927. V Častolovicích byla vytvořena celá řada 

významných děl. Staly se tak jeho oblíbeným místem. Tato díla díla jsou umístěna 

v Hudečkově galerii v Častolovicích spolu s dalšími jeho díly a díly jeho syna Jiřího Hudečka. 

Zde je také umístěna busta Antonína Hudečka, která pochází z dílny mistra Ladislava Beneše. 

V Hudečkově vile mistr Ladislav Beneš pobýval spolu se svou manželkou Marianou, dříve 

provdanou Vorlovou. Hudečkova galerie byla v Častolovicích otevřena roku 2003 v nově 

zrekonstruovaných prostorách obecního úřadu.  

 Život a dílo: 

 Rodiště Antonína Hudečka je Loucká – malá osada o 12 číslech popisných. Dům čp. 1 

zakoupil pradědeček František Hudeček v roce 1779 a později byl mistrovým otcem 



Antonínem prodán. Matka Anna zemřela v roce 1892. V roce 1887 začal studovat na pražské 

Akademii výtvarných umění  u profesora Maxmiliána Pirnera, kde zůstal do konce školního 

roku 1890 – 1891. Později studoval na soukromé škole figurální malbu u Slovince Antona 

Azbého . Za rok (1892) studoval na Mnichovské akademii u profesora Otty Seitze, jehož 

přičiněním si značně vytříbil svůj malířský projev. Zde setrval 2 roky. Na podzim se vrátil na 

pražskou Akademii výtvarných umění  a zde se sblížil se žáky Mařákovy krajinářské školy.  

V roce 1895 ukončil studia a usadil se v Praze, kde měl svůj první ateliér. O dva roky později 

se Hudeček připojil k žákům Mařákovy krajinářské speciálky (Antonínu Slavíčkovi, Jaroslavu 

Panuškovi, Josefu Ullmannovi, Aloisi Kalvodovi, atd.) 

 S Antonínem Slavíčkem namaloval společně portrét dámy u šeříkového keře – olej „V 

šeříku“, zde byla modelem paní Slavíčková. Následující rok vznikl v jeho ateliéru olej 

„Měsíční krajina“ (100x100cm). Na začátku dubna roku 1902 se poprvé vydal na Sicílii 

s Janem Preislerem. Na této cestě vznikla spousta olejových skic, podle nichž pak maloval 

rozměrné oleje marin. O rok později odjel s Antonínem Slavíčkem a Bohuslavem Dvořákem 

malovat na Vysočinu a zůstal zde čtyři měsíce. Roku 1905 byla Antonínu Hudečkovi udělena 

cena ve výši 800,- K za obraz „Dáma v soumraku“ . 

 V letech 1907 - 1908 pobýval ve Starém Kolíně, kde hledal nový umělecký názor a 

malířské pojetí. Koncem roku 1908 odjel znovu na Sicílii spolu s přáteli sochařem Jaroslavem 

a operní pěvkyní Marianou Vorlovou. Zde se pokoušel zachytit úchvatné proměny a nálady 

moře v četných olejových studiích, podle nichž pak vznikala rozměrná plátna. Na podzim 

téhož roku přijel do Police nad Metují v severovýchodních Čechách, odkud vycházel do 

přírody a nechal se inspirovat. Zde maloval zejména lesní interiéry. Svou první samostatnou 

výstavu otevřel roku 1912 v Berlíně. Dále pak Hudeček pobýval na Rujaně a v Solnohradu, 

zde pobýval u svých přátel Vorlových a maloval skalnaté vrcholky velehor. Přátelství 

s Vorlovými bylo pro Antonína Hudečka na celý život. Mariana Vorlová se později rozvedla a 

provdala se v Častolovicích za sochaře Ladislava Beneše. Antonínu Hudečkovi zůstala 

nablízku až do jeho smrti. V roce 1917 mistr adoptuje jejího sedmiletého syna Jiřího. V roce 

1917 se opět vypravil za alpskými motivy. V roce 1918 odjel do Bukavice, kde se zabýval 

studiem malování květin. O rok později odjel na Slovensko a věnoval se zde malbě horské 

krajiny.  

 Dne 13. prosince 1921 byl zvolen členem „Československé akademie věd a umění“  

v Praze. V roce 1922 byla k výročí umělcových padesátých narozenin uspořádána výstava 



obrazů v Obecním domě v Praze. Na výstavě bylo 158 obrazů a skic. Hudečkovo dílo sklidilo 

veliký úspěch jak u návštěvníků, tak i u kritiky. V roce 1923 odjel do Dubrovníku studovat 

tvářnost moře. Další léta střídavě pobýval v Tatrách a v Rychnově nad Kněžnou. Od února do 

května 1927 pobýval spolu se svým synem Jiřím  na jihu na ostrově Ischia u Neapole. Zde 

vznikla spousta skic. V červnu 1927 odjel na Podkarpatskou Rus, zde zachycoval místní 

chaloupky  a kostelíky. 

 Roku 1927 zakoupil v Častolovicích vilu s rozsáhlou zahradou u řeky Bělé. Na tomto 

místě trávil pravidelně několik měsíců v roce. Maloval Podorlicko, řeku Bělou v různých 

podobách. Celoročně byla ve vile ubytována paní Vorlová a umělcův přítel sochař Ladislav 

Beneš, který se s ní později oženil. V roce 1929 uspořádalo Národní muzeum výstavu 

Hudečkových obrazů z Podkarpatské Rusi. 28. září 1930 byl jmenován řádným členem 

„České akademie věd a umění“ a byla mu udělena  „1. Cena České akademie věd a umění“ ve 

výši 10 000,- Kč.  

 Jaro roku 1931 strávil se svým synem Jiřím v Benátkách, kde maloval nejen moře, ale 

i kanály s gondolami. Jubilejní výstava k výročí šedesátých narozenin se uskutečnila v roce 

1932 v Obecním domě v Praze a uspořádal ji SVU Mánes. Jeho dílo bylo v tisku velmi kladně 

hodnoceno a u této příležitosti mu byla udělena „Mánesova cena“ za krajinomalbu.  Mimo 

obvyklých pobytů v Častolovicích trávil Antonín Hudeček v jižních Čechách a na Šumavě.  

 Z posledního desetiletí umělcova života vzniklo množství olejových studií o velikosti  

45–60 cm a podle nich pak v ateliéru komponoval rozměrná plátna. V tomto období velmi 

často maloval květiny, které rostly na jeho častolovické zahradě. Roku 1936 obdržel cenu 

z Riegrova nadání. Dne 19. září 1940 mu byla udělena Ministerstvem školství a národní 

osvěty „Národní cena“ ve výši 10 000,-K za malířskou tvorbu z posledního období. Na jaře 

roku 1941 začaly přípravy na výstavu k umělcovým sedmdesátinám. Autor se příprav také 

zúčastnil, pomohl především výběrem exponátů. Přesto, že se již necítil dobře zdravotně, 

vypravil se v dubnu do Častolovic a následně do Písku. Jeho skica „Borovice na břehu 

rybníka“ z 19. června 1941 již zůstala nedokončena. Po krátké hospitalizaci v sanatoriu, kde 

profesor Diviš označil jeho zdravotní stav za beznadějný, dal se Hudeček převézt do 

Častolovic a uložit do zahradního domku u své vily. Zde v noci z neděle  na pondělí  11. srpna 

1941 zemřel.  Dne 14. srpna 1941 byl pochován na místním hřbitově. Jeho pohřbu se 

zúčastnili význačné kulturní osobnosti – zástupci SVU Mánes a České akademie věd. Nad 

rakví promluvil profesor Otakar Nejedlý, zazpívala Milada Jirásková, členka Národního 



divadla a Václav Vydra – člen Národního divadla přednesl poslední zpěv z Máchova Máje. 

K uctění památky svého člena založila Česká akademie věd a umění „Fond Antonína 

Hudečka“ na podporu nemocných a strádajících umělců. Jubilejní, ale bohužel již posmrtná 

výstava k Hudečkovým sedmdesátým narozeninám se uskutečnila v pražském Mánesu od 15. 

května do do konce září roku 1942 a přinesla ucelený přehled umělcova celoživotního díla. 

 „Často býval srovnáván s Antonínem Slavíčkem. Oba byli předními představiteli 

českého krajinářství své doby a navíc dobrými přáteli. Pro Hudečka bylo toto srovnání někdy 

nevýhodou: přinejmenším v něm býval uváděn jako druhý.“ (Antonín Hudeček, Ludmila 

Karlíková) „Jen Slavíček a Hudeček urazili potřebné etapové pochody dále, jeden 

dramatickými výboji, druhý vytrvalým, téměř stejnoměrným krokem. První je víc vášnivý zrak 

a vzrušený intelekt dobyvatele, zamilovaný do dramatu života s jeho vítězstvími i prohrami, 

malíř rodné starobylé Prahy, druhý je nadšený poutník z města na venek, oddaným zrakem 

utkvívající na krásách neporušené přírody…“ (František Žákovec in Antonín Hudeček od 

Ludmily Karlíkové)        

Informace o Antonínu i Jiřím Hudečkových jsem čerpala z knihy Častolovice  od 

Jiřího Václavíka a z knihy Antonín Hudeček – od Jitky Boučkové 2003, Antonín Hudeček od 

Ludmily Karlíkové, vydal Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění , 1983 

 

Antonín Hudeček, Moře (1902) 
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Jiří Hudeček 

 Narozen 1. května 1910 v Praze, zemřel 2. ledna 1971 v Častolovicích. Malíř, jediný 

žák svého otce Antonína Hudečka, významná kulturní osobnost, autor loutek i amatérský 

provozovatel loutkového divadla pro děti v Častolovicích, autor divadelní výpravy místního 

ochotnického divadla.  

 Jiří Hudeček pobýval v létě ve vile rodičů čp. 266 a později i s manželkou Annou 

rozenou Jazeolla z Neapole, italskou klavíristkou a iniciátorkou později vzniklé Hudečkovy 

galerie. Častolovice se staly rovněž místem jeho posledního odpočinku. Jiří Hudeček se podle 

některých pramenů narodil 1. Května 1910 jako syn malíře Jaroslava Vorla a Mariany 

Vorlové, podle jiných pramenů byl vlastním synem Antonína Hudečka a Mariany Vorlové. Po 

smrti Jaroslava Vorla v roce 1917 si mistr Antonín Hudeček sedmiletého Jiřího adoptoval.  

 Otec Antonín Hudeček měl na Jiřího velký vliv. A dále ho ovlivnil rakouský 

expresionista Oskar Kokoshka. Věnoval se malbě zátiší a figurální malbě. Pro častolovické 

děti i dospělé byl významný tím, že se věnoval dřevořezbě, loutkovému i hranému divadlu 

v obci. Uspořádal zde i několik výstav svých obrazů.  

 Na jaře 1927 byl poprvé se svým otcem Antonínem malovat moře na ostrově Ischia u 

Neapole. Po té strávil opakovaně několik měsíců v roce v otcově vile v Častolovicích a 

maloval Podorlicko. Jiří Hudeček žil trvale v Praze. Na jaře 1931 odjel s otcem do Benátek, 

aby se zde inspiroval. Do Itálie jezdil pravidelně a zde se také seznamuje se svou budoucí 

manželkou – klavíristkou Annou Jazeollou z Neapole. V roce 1937 měl svou první výstavu 

v Praze v Rubešově galerii. O rok později už vystavoval spolu se svým otcem malířem 

Antonínem Hudečkem a jeho přítelem sochařem Ladislavem Benešem v Hradci Králové. 

Další 3 roky pobýval převážně v jižních Čechách, kde vytvořil cyklus Vltava. Od roku 1960 

vystavoval své krajinomalby a zátiší v galerii Václava Špály v Praze, v Rychnově nad 

Kněžnou, v Ústí nad Orlicí, v Jiráskově divadle v Hronově, na místním zámku 

v Častolovicích. V letech 1966 – 1968 pobýval přes léto v Itálii, kde měl také několik 

samostatných výstav. V roce 1968 vystavoval díla ze své tvorby (1947 – 1968) 

v častolovickém zámku. Poslední výstava krajinomaleb a zátiší za jeho života proběhla v sídle 

Šternberků v roce 1970. Malíř Jiří Hudeček zemřel 2. ledna 1971 v Častolovicích, kde je také 

pochován v rodinné hrobce na místním hřbitově. 



ThDr. Mons. Josef Kašpar14) 

 Narozen 13. ledna 1863 v Častolovicích. Zemřel 8. června 1938 v Praze. Člen Kolegia 

doktorů Karlovy univerzity v Praze, biskupský a arcibiskupský konzistorní rada, profesor a 

katecheta Reálného gymnázia v Praze – Libni, biskupský notář.  S Častolovicemi pojí Josefa 

Kašpara místo narození. Po teologických studiích byl dne 19. Června 1886 v Římě vysvěcen 

na kněze. Později působil v Českém Meziříčí a v Novém Bydžově. Dále pak působil v Praze.  

Napsal knihu Obecná katolická apologetika – je to učebnice katolického náboženství, která 

má za úkol ukázat božský původ křesťansko – katolického náboženství a vyložit a obhájit 

jeho obecné a základní pravdy. 

     

Josef Kratochvíl15) 

 Narozen 9. března v Dolních Kounicích, zemřel 7. dubna 1940 – není známo. Jedna 

z nejvýznamnějších osobností české katolické filozofie 1. Poloviny 20. Století. Byl to učitel, 

vychovatel, knihovník, vrchní rada archivní služby, spoluzakladatel revue Meditace, sekretář 

Společnosti sv. Cyrila a Metoděje, předseda spolku katolických profesorů, tlumočník ze šesti 

jazyků.  

 Josefa Kratochvíla pojí s Častolovicemi pobyt u Šternberků, kde v letech 1905 – 1907 

působil jako vychovatel, aby si vydělal na studia filozofie a moderní filologie. Josef 

Kratochvíl vystudoval gymnázium v Brně, kde maturoval v roce 1901, dále studoval filozofii 

a přírodní vědy na Gregoriánské univerzitě v Římě, kde získal doktorát r. 1904. Ve studiích 

pokračoval na FF UK v Praze . V letech 1910 – 1919 vyučoval na reálce v Příboře a potom 

pracoval v Zemské a univerzitní knihovně v Brně. Od roku 1925 přednášel  jako soukromý 

docent dějiny filozofie na TF UK. V roce 1925 byl za zásluhy o šíření křesťanské filozofie 

jmenován čestným členem Papežské akademie sv. Tomáše Akvinského.  

Bohuslav Kröhn 

Narozen 31. 1. 1923 v Brusturách (Podkarpatská Rus), zemřel 20. 6. 2003 v Praze. Finanční 

odborník oddělení pro výzkum a vývoj vědecké techniky,kandidát věd, divadelník, amatérský 

hudebník, malíř. Bohuslav Kröhn žil v Častolovicích od 16. Let, kdy rodiče zakoupili 



v Havlíčkově ulici domek. V roce 1946 se spolu se svou manželkou odstěhoval do Prahy, ale 

do Častolovic pravidelně jezdil .  V obci se podílel na společenském a kulturním životě.  

 Během války projevil zájem o hraní v ochotnickém divadle. Zahrál si v divadelních 

hrách Zpovědník, Kateřina. Pracoval na Ministerstvu národní obrany Československé 

republiky v oddělení pro výzkum a vývoj vědecké techniky jako finanční odborník. Volný čas 

trávil v Častolovicích, kde se podílel na činnosti místního ochotnikého divadelního spolku. 

Jeho divadelní role byly např. Othello, císař Karel IV. , mlynář v Jiráskově Lucerně, Kalafuna 

ve Švandovi dudákovi, Dubský v Našich furiantech. Později režíroval některá divadelní 

představení. Po roce 1968 odjíždí jako zástupce Československé republiky ve Varšavské 

smlouvě do Moskvy, kde odloučen od rodiny zůstává šest let. Zde ze stesku začíná malovat. 

Bohuslav Kröhn se dostává k profesoru B. V. Ščerbakovovi  (světově uznávaný malíř, člen 

Akademie umění) a stali se z nich přátelé. Jeho obrazy visí v galeriích i u soukromých 

sběratelů. V roce 1979 měl výstavu na častolovickém zámku.  Obklopoval se lidmi, se 

kterými ho spojovala láska k hudbě. V Častolovicích seskupil hudební těleso, se kterým 

vystopoval v místním zámku. 20. Června 2003 Bohuslav Kröhn umírá.  

Josef Gotthard Lašek16) 

Narozen 5. května 1854 v Chrudimi, zemřel 9. února 1937 (místo nezjištěno). 

Pedagog, ředitel škol, autor místopisných knih, historických povídek pro mládež, cestopisů, 

hudební skladatel, vydavatel hudebních i literárních děl.  

 S Častolovicemi pojí Josefa Gottharda Laška působení na zdejší škole. Nejprve byl 

jmenován učitelem – a to v roce 1876 a o 4 roky později řídícím učitelem. V této funkci 

působil 5 let. Vydal knihu Častolovice nad Orlicí jich dějiny a popsání. Dále pak byl 

jmenován ředitelem měšťanské školy ve Vamberku. V Kostelci nad Orlicí zastával funkci 

ředitele pěveckého spolku Orlice. Je autorem místopisných knih: Topografické či místopisné 

vypsání města Kostelce nad Orlicí, Hejtmanství rychnovské – okres kostelecký, Památky 

královského hornického města Hory Kutné, Památná místa okolí kutnohorského, Solnice 

město a bývalé panství. Se svými bratry Bedřichem Ladislavem a Františkem vydal Taneční 

album, Třicet dva české tance. Nejdůležitější dílo, které věnoval hudbě vydal v roce 1904 

v Kutné Hoře pod názvem Stručné dějiny českého zpěvu a české hudby. Dále složil několik 

hudebních salonních skladeb, mše a 52 českých tanců.  

 



JUDr. Miloslav Matas17) 

 Narozen 5. září 1909 v Českých Budějovicích, zemřel 23. listopadu 1973 v Rychnově 

nad Kněžnou.  Právník – notář, ekonom, posléze správce zámku v Častolovicích, básník, 

překladatel z němčiny a francouzštiny, významná kulturní osobnost.  

 S Častolovicemi pojí Miloslava Matase působení na zámku v Častolovicích, kde 

pracoval jako správce od roku 1964 do své smrti. O zámecké sbírky se staral spolu se svou 

ženou. Hluboce se zajímal o historii rodu Šternberků a to ho inspirovalo k vlastní tvorbě 

historických povídek.  

 Po maturitě na reálném gymnáziu vystudoval právnickou fakultu v Praze, kde v roce 

1935 promoval. Poté působil v Plzni jako notářský koncipient v letech 1936 – 1944. V roce 

1944 byl zatčen a uvězněn z důvodu toho, že jeho manželka byla židovského původu. Po 

válce pracoval jako notář v Chomutově až do roku 1953. Stal se členem Legií svobody a za 

tento trestný čin posuzovaný jako velezrada byl  12. Března 1954 odsouzen a uvězněn na 

11let odnětí svobody, prapadnutí celého majetku a ztrátě občanských práv. V květnu 1960 byl 

na amnestii propuštěn.  Do roku 1964 pracoval jako ekonom na státním statku Anníkov u 

Chomutova. Poté nastupuje jako správce do Častolovic na zámek. Během svého věznění 

napsal sbírku básní Na harfě mříží, je autorem lyrické poezie Verše do památníku, Píseň o 

čajové růži, psal i prózu. Překládal z francouzštiny a němčiny. Dopisoval si s Petrem 

Bezručem, Karlem Čapkem,  Františkem Kožíkem. Miloslav Matas zemřel 23. listopadu 1973 

a je pohřben v Častolovicích.    

Václav František Nebeský z Blumenberka18) 

 Narozen roku 1606 v Praze a zemřel roku 1674 v Praze. Kněz, farář, děkan, probošt na 

pražském Vyšehradě, autor a překladatel náboženských spisů, šlechtic. 

 S Častolovicemi pojí Václava Františka Nebeského z Blumenberka jeho působení ve 

funkci faráře, kterou zastával zde v Častolovicích od roku 1637 až do roku 1644.  

 Václav František Nebeský z Blumenberka se stal knězem římskokatolické církve – 

působil jako farář v naší obci, v Týništi nad Orlicí, Voděradech a Chlenech. Později byl 

farářem v Týně v Praze, kanovníkem, scholastikem, v roce 1655 místoděkanem a roku 1666 

proboštem na pražském Vyšehradě. Do šlechtického stavu byl povýšen v roce 1657. 



Významné dílo je latinsky psaná autobiografie. Psal a překládal náboženské spisy. Zemřel 

roku 1674 v Praze.   

František Palacký19) 

 Narozen 14. června 1798 v Hodslavicích u Nového Jičína, zemřel 26. května 1876 

v Praze. Významná osobnost naší historie, archivář, vychovatel, historik, politik, 

spoluzakladatel a později hlavní redaktor časopisu Českého muzea, spoluzakladatel Matice 

české, autor díla Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, vůdčí osobnost národního 

obrození v roce 1848. 

 S Častolovicemi pojí Františka Palackého studium pramenů a archiválií rodu 

Šternberků v Praze. Pod vedením Josefa Dobrovského si osvojuje techniku a metody 

historické práce přímo u pramenů, dostává se i do Častolovic, kde i Dobrovský bývá hostem 

na místním zámku.  

 František Palacký měl velké nadání na jazyky – za svůj život se jich naučil 11 – 

řečtinu, latinu, staroslověnštinu, němčinu, maďarštinu, ruštinu, angličtinu, portugalštinu, 

italštinu, francouzštinu  a španělštinu. Studoval na evangelických školách. Později působil 

jako učitel a vychovatel u šlechtických rodů. V roce 1827 se oženil s dcerou pražského 

advokáta a velkostatkáře Terezií Měchurovou. Toto manželství bylo šťastné a vydrželo až do 

smrti Terezie do r. 1860.  

 V roce 1831 byl oficiálně jmenován zemským historiografem a dostal pověření sepsat 

dějiny Království českého. V souvislosti s tímto dílem vzniklo v roce 1929 dílo Staří letopisné 

čeští. Podílel se na založení Matice české – fond pro vydávání českých odborných a 

uměleckých knih.  

 V roce 1932 začíná pracovat na historickém díle, které nejprve vyšlo v německé verzi 

Geschichte von Böhnen – I. díl v roce 1836, II. díl  1. v roce 1839, 2. v roce 1842. Později 

toto dílo bylo rozšířené v českém jazyce pod názvem Dějiny národu českého v Čechách a 

v Moravě. Toto monumentální dílo, skládající se z pěti dílů dokončil František Palacký na 

sklonku života. Je to dějinný vývoj českého národa do roku 1526 tedy do nástupu habsburské 

monarchie na český trůn. „Palackého pojetí bylo veřejnou vědeckou obhajobou české národní 

existence a důkazem politického a kulturního přínosu naší země pro evropský kontinent.“ 

 (Václavík, Častolovice str. 505). 



 V revolučním roce 1848 se stává vůdčí osobností národního obrození. V červnu 1848 

předsedá Slovanskému sjezdu v Praze. Je zvolen do komise pro „ústrojí říše“, kde předkládá 

svoji koncepci uspořádání monarchie. Porážka revoluce, nástup neobsolutismu Františka 

Josefa I. vedlo Palackého k odchodu z politiky a vrací se zpět k vědecké práci. Marně se snaží 

prosadit plán na sepsání a vydání české encyklopedie. Svoji myšlenku uskutečňuje při 

společné práci na Riegrově naučném slovníku, který byl sepsán v letech 1858 – 1879. V roce 

1853 F- L. Rieger uzavírá manželství s dcerou Palackého Marií. V letech 1861 – 1872 držel 

Palacký poslanecký mandát do českého sněmu a současně byl jmenován do panské sněmovny 

říšské rady, ze které  po několika měsících definitivně odchází. Postoj Palackého k postavení 

českého národa je doložen známým výrokem: „Byli jsme před Rakouskem, budeme i po 

něm!“ Palacký se na protest účastní pouti do Moskvy, ale nesplnila jeho očekávání. Vedoucí 

úlohu ve straně staročeské postupně přebírá jeho zeť F. L. Rieger. V roce 1872 se uchyluje do 

ústraní. Umírá 26. května 1876. 

Ing. Václav Páv17) 

 Narozen 18. dubna 1886 v Praze a zemřel 31. října 1961 v Jablonci nad Nisou. 

Divadelní herec, režisér, zakladatel přírodního divadla v Častolovicích. 

 S Častolovicemi pojí Václava Páva jeho pobyt v Častolovicích v letech 1949 až 1955, 

kde se zasloužil o velký rozmach ochotnického divadla a stal se zakladatelem přírodního 

divadla. Divadelní pamětníci na něho s láskou vzpomínají. V roce 1955 byl jmenován 

čestným členem divadelního odboru. Jeho jméno bylo vyryto na pamětní desce, která byla 

umístěna na promítací kabině, v současné době je uložena v archivním depozitáři.   

  

Prokop Diviš  

Mezi postavy českého národa, které se narodily na východě Čech a zapsaly se do 

celosvětového povědomí, rozhodně patří kněz a vynálezce bleskosvodu Prokop Diviš. Narodil 

se na konci 17. století v dnes bílém roubeném domku u Divoké Orlice v Helvíkovicích. Jako 

Divišovo rodiště se hlásí i nedaleká obec  Pěčín. Podstatné je, že vzdělání obdržel  chudý 

Diviš v letech 1716 – 1719  na jezuitské latinské škole ve Znojmě. V Louce později složil 

řeholní slib a přijal řádové jméno Prokop. V klášterní  škole Prokop Diviš dále studoval 

filozofii a teologii. V roce 1726 byl vysvěcen na kněze a v roce 1733 je v Salzburgu prohlášen 



doktorem teologie. Prokop Diviš se později stává převorem kláštera v Louce a až do své smrti 

působí také na faře v Příměticích u Znojma.  Nezabýval se pouze duchovním posláním, 

pracoval  i na vědeckém poli. První bleskosvod vztyčil 15. června 1754 na farní zahradě. 

Celkem 400 uzemněných kovových hrotů na ústřední 42 metrů vysoké nosné tyči mělo za 

úkol ochránit Přímětice od bouřek.  Stožár byl upevněn třemi řetězy, které byly vodivě 

připevněny k železným zemnícím kuželům v zemi. Jenže nové vynálezy to nemají lehké. 10. 

března 1760 strhly rozezlení obyvatelé Přímětic povětrnostní mašinu s odůvodněním, že může 

za velké sucho. Silné bouře, které následovaly toho léta, přiměly lidi, aby žadonily u pátera 

Diviše o znovuvztyčení „protibleskové mašiny“ ….. Prokop Diviš také studoval vliv elektřiny 

na léčbu revmatismu a ochrnutí, a dokonce sestrojil hudební nástroj, schopný za pomoci 14 

klaviatur se strunami  napájenými elektrickým proudem, docílit až 150 harmonií. Nástroj se 

nazýval Zlatý Diviš a ihned vzbudil obrovský zájem, hlavně v zahraničí, pruský princ Jindřich 

za něj nabízel značný peníz, ale během vyjednávání Prokop Diviš zemřel. Po jeho smrti přišel 

nástroj do kláštera.  

 

Hrad Potštejn6)  

Podobně jako východněji stojící hrad Litice, je i potštejnský hrad ve svých počátcích 

spojen s rodem Drslaviců. Drslavic Půta jej založil ve stejné době na konci 13. století a nazval 

podle sebe Pothenstein.  Jeho syn Mikuláš se zhlédl v oblíbené kratochvíli hradních pánů  

oněch dob – loupení a přepadání. To se pranic nelíbilo Janu Lucemburskému, který na 

Mikuláše postupně vyslal dvě výpravy, aby ho přivedl k poslušnosti. Druhé obléhání stálo 

Mikuláše život a notně pobořilo hrad. Ten se však dočkal  obnovy a za Jiřího z Poděbrad i 



rozkvětu. V té době ho chránily 3 prstence hradeb a celkem 6 bran. Význam hradu posiloval 

za Pernštejnů a zajímavý osud potštejnského panství pokračoval od roku 1746 i za nových 

majitelů, Harbuvalů z Chamaré. Původně francouzský rod vybudoval v Potštejně v polovině 

18. Století již zmiňovaný barokní zámek. Jeho majitel, hrabě J. L. Harbuval z Chamaré, 

proslul jako hledač pokladů. Jeho dvacetiletého úsilí o nalezení hradního pokladu si později 

povšiml Alois Jirásek a stalo se mu inspirací pro napsání novely Poklad.  

Jiří Stanislav Guth Jarkovský 

Východočech Jiří Stanislav Guth Jarkovský (1861 – 1943), spisovatel a ceremoniář 

prezidenta T. G. Masaryka, proslul jako propagátor společenské etiky, turistiky, zastával úřad 

předsedy Československého olympijského výboru a angažoval se i mezi atlety.   
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Příloha č. 3  

Fotografie 

 

Integrovaná dívka s kombinovaným postižením připravuje projekt o Podorlicku 

 

V kostele sv. Víta s panem farářem 



 

Zámek, znak Častolovic, rybník, park 

 

Co se mi v Častolovicích líbí a co nelíbí 



 

V kostelní věži 

 

V Hudečkově galerii 

 


