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Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala zpracování vlastivědné příručky pro 

učitele prvního stupně základní školy o městě Kostelci nad Černými lesy. V Kostelci nad 

Černými lesy jsem prožila své dětství a stále se tam ráda vracím. Je to místo, které 

vnímám jako svůj domov, místo, kam patřím. Přestože mám již delší dobu bydliště jinde, 

vždy se těším na jeho poklidnou atmosféru. 

Ačkoli se jedná o malé městečko, jeho historie je bohatá a o pozoruhodnosti tu není 

nouze. Je to místo zasazené v překrásné krajině, která přímo vybízí к toulkám a výletům. I 

proto toto město vyhledává stále více návštěvníků. 

Většina lidí však zná Kostelec nad Černými lesy jen ze školních diktátů, kdy si jako 

žáci při českém jazyce lámali hlavu nad psaním velkým písmen. Někteří vám tak ještě 

poví, že v okolí asi budou nějaké lesy, jak název napovídá. Kostelec by si ale určitě 

zasloužil více pozornosti, jelikož má co nabídnout. 

Možná je důvod i v tom, že toto město nebylo v poslední době předmětem zpracování 

žádné publikace. К dispozici jsou informace pouze ve formě brožurek, které nebývají 

obsáhlé. Jediná rozsáhlejší kniha, která byla vydána к příležitosti pětisetletého výročí 

povýšení Kostelce nad Černými lesy na městečko v roce 1989, je příliš ideologicky 

zatížena. Rozhodla jsem se, že využiji všech dostupných materiálů a podám ucelený 

náhled na městečko, který by mohl sloužit nejen učitelům, ale všem, kteří by si chtěli 

rozšířit své vědomosti. 

V první části své práce se věnuji popisu polohy města. Jedná se o krátkou kapitolu, 

kde jsou podány základní informace o městě. Druhá kapitola se zabývá etymologií názvu 

města a popisem znaku. 

Charakteristika přírodního prostředí je rozdělena do několika částí. Pojednává o 

geologickém vývoji místa, přírodních poměrech, způsobu utváření přírody a rostlinstvu a 

živočíšstvu. Dále pak popisuje vodní hospodářství, které má v okolí nezastupitelnou roli a 

stav zemědělství. 

Kapitola o historii je rozčleněna podle důležitých období ve vývoji Kostelce nad 

Černými lesy. Jedná se o popis od počátků prvního osídlení, přes rozvoj městečka ve 

středověku. Dále jsou kapitoly rozděleny podle majitelů kosteleckého panství, kdy se do 

jeho dějin zapsali zvláště Slavatové, Smiřičtí a Lichtenštejnové. Dostaneme se takto až do 

dvacátého století, zde je členění podle významných historických událostí, jakým 

způsobem se podepsali na vývoji města. Součástí je i popis současné situace. Tady se 

pokouším o celistvý pohled, který by zahrnoval veškeré informace. 
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Památky města Kostelce nad Černými lesy popisuji v samostatné kapitole. Největší 

část je věnovaná zámeckému areálu, který je ve městě nej významnějším objektem. Ale ve 

městě jsou i jiné pamětihodnosti, které si zasluhují pozornost. Zde připomínám i objekty, 

které jsou důležité pro život města. Neopomíjím zmínit stručně historický vývoj staveb. 

Ve své práci se věnuji i přírodním památkám, protože ty tvoří neodmyslitelnou 

součást města i okolí a přitahují do kraje mnoho turistů. Jedná se o největší zajímavosti, 

které slouží obyvatelům města к relaxaci i к poučení. 

Další kapitola se věnuje zvykům a tradicím. T a j e rozdělena na dvě části. V práci jsou 

jednak popsány zvyky a obyčeje v průběhu kalendářního roku, které jsou dány do 

souvislosti s místními zvyky. Dále se věnuji nově zvyklým či obnoveným tradicím - ty do 

Kostelce nad Černými lesy každoročně nalákají mnoho návštěvníků. 

Se životem v Kostelci je spjato i několik významných osobností. Na základě 

dostupných materiálů se snažím podat o nich základní informace. 

Pro učitele prvního stupně základních škol je určena kapitola, kde bude možno nalézt 

několik návrhů na využití tématu. V didaktické části své práce se nejprve věnuji 

Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání a jeho hlavních cílům. Tato 

diplomová práce pak nejvíce souvisí se vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět, které je 

věnována krátká kapitola. Využití tohoto tématu je možné i v průřezových tématech. 

Jako námět pro práci na základní škole jsem si vybrala formu týdenního projektu, 

jehož hlavním cílem bude seznámit žáky s místem svého bydliště a vytvořit si к němu 

kladný vztah. 
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1. Popis polohy města Kostelce nad Černými lesy 

V této krátké kapitole jsou uvedeny základní informace o městě. Popisuji zde 

polohu města, uvádím blízké významnější obce, vodní toky a komunikace. Pozornost je 

věnována i možnostem hromadné dopravy. 

Kostelec nad Černými lesy leží 30 km východně od hlavního města v nadmořské 

výšce 400 m. n. m. Před změnou územní samosprávy ležel v západní části okresu Kolín, 

nyní spadá pod obec s rozšířenou působností Říčany u Prahy, která se nachází 12 km od 

města. Dalšími většími obcemi v okolí jsou Český Brod (12 km) a bývalé okresní město 

Kolín je vzdáleno 33 km. 

Město a jeho okolí se nachází ve Středočeské pahorkatině, reprezentované celkem 

Benešovská pahorkatina s okrsky Jevanská pahorkatina a Černokostelecká pahorkatina. 

Mírně zvlněné území na sever od města již náleží к České křídové tabuli s podcelkem 

Českobrodská tabule.1 

Zdejší oblast leží sice v relativně vysoké nadmořské výšce, ale okolní krajina je 

jen mírně zvlněná s výraznějšími svahy podél Zvánovického a Jevanského potoka nebo 

Šembery. 

Černokostelecké lesy jsou důležitou pramennou oblastí v rozvodní poloze mezi 

Vltavou, Sázavou a Labem. Rybníky a potoky mají na Černokostelecku nezastupitelný 

ekologický význam. Jde o Chotýšský potok, Bylanku, Jalový potok, Semberu, Výmolu, 

Rokytku, Mnichovku, Jevanský potok, Vlkánčický potok a Výrovku. Ne sever do Labe 

odtékají Bylanka s Chotýšským potokem, Jalový potok, Sembera a úvalská Výmola. Na 

západ do Vltavy přitéká Rokyta. Jižním směrem se vlévá do Sázavy Mnichovka, Jevanský 

a Vlkánčický potok. 

Nejbližším větším tokem je 10 km od města řeka Sázava, Labe je vzdáleno 

přibližně 20 km. V okolí Kostelce je velké množství rybníků, z nichž nej zajímavější je 

rybniční soustava na Jevanském potoce. Rybníky se zde budovaly na konci 15. století a 

v 16. století. Jejich celková výměra je 69 ha. Po proudu potoka se jedná o rybníky Požár, 

Louňovický, Pařez, Vyžlovský, Jan, Švejcar, a Sevanský, dále pak Pilský, Antonín, 

Šáchovec, Propast a Hruškov. Tyto rybníky mají především rybářské a rekreační využití. 

Na území samotného města je pak rybník Jitrnice, Káča, Kulatý rybník a Smíchov.2 

1 Čech, Mirjam. Černokostelecko. Kostelec n. Č. lesy: Městský národní výbor, 1989. str. 10. 
2 Šrámek, Oldřich. Vysoká škola zemědělská v Praze Školní lesní podnik Kostelec nad Černými 
lesy. Praha: VŠZ, 1984, str. 121. 
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Městu se vyhnula železnice, a tak doprava zůstala omezena na silniční 

komunikace. Městem prochází silnice 1. třídy č. 2 (od roku 1978 vede obchvatem) Praha 

- Kutná Hora. Na ni je ve středu města napojena silnice č. 108, která vytváří spojení se 

silnicí 1 .třídy č. 12 Praha - Kolín. Silnice č. 108 pak pokračuje přes Kozojedy na 

Ondřejov nebo na silnici č. 110, která tvoří spojení s dálnicí Dl Praha - Brno. 

Nejbližší vlakové nádraží se nachází v Českém Brodě a v Říčanech, takže místní 

používají hromadné autobusové dopravy. Zdejší autobusové linky dopravující občany do 

okolních obcí a do Prahy jsou součástí Pražské integrované dopravy. 

Obr. č. 1 : Letecký pohled na město 
Zdroj: URL: www.kostelecncl.cz 
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2. Etymologie názvu místa a popis znaku 

Tato část je věnována etymologii názvu města a popisu znaku. 

2.1. Etymologie názvu místa 
Kostelec nad Černými lesy se původně nazýval Kostelec v Černém lese. První 

část jména, kterou nese ještě 24 měst a obcí v České republice, pochází od latinského 

slova castellum - kostel. Takto bývalo označováno místo s opevněným kostelem. Právě 

takový stával na místě dnešní zámecké kaple a podle pověsti byl založen samotným sv. 

Vojtěchem. 

Další části názvu jsou odvozeny od černě vyhlížejících lesů, které prstencovitě 

obklopují město. Tehdejší hrad i město ležely na vysoké pláni a kolem rozprostírající se 

jehličnaté lesy zdálky vypadaly jako černé. 

Nynější podoba názvu města je až od roku 1920, předtím byl označován jako 

Černý Kostelec.3 

2.2. Popis znaku 
Na modrém štítě je poloviční vousatý muž, nahý, s bedry ^ A 

ovinutými věncem ze zelených ratolestí a s podobným věncem na 

hlavě. Levici má v bok, v pozvednuté pravici drží červenou 

pětilistou růži na zlaté lodyze se dvěma zlatými cípky dole. 

V levém horním rohu je zlatá šesticípá hvězda. Nad štítem je 

kolčí helm s modročervenými pokryvadly. Nad helmem je 

modročervená točenice s vlajícími stuhami v týchž barvách. 

V klenotu je opět divý muž držící šíp zlatým hrotem dolů. 

Obr. č. 2: Znak města 
Zdroj: www.kostelecncl.cz 

Odborná literatura uvádí, že černokostelecký znak pochází ze 16.století a není 

známo kdy a kým byl udělen, protože jeho privilegium se nedochovalo. Jeho nejstarší 

doklad známe z pečeti z roku 1590 dochované v archivu Národního muzea v Praze. Druhý 

známý výskyt znaku je na pečeti z roku 1626 a její opis zní: 

MIESTO: KOSTELECZ NAD CZERNIMI LESI 

Dole po stranách štítu je pak datum 16 - 26.4 

i -f* * I 
m 

3 Šimáček, František. Průvodce Černokosteleckem. Kostelec nad Černými lesy: 1937, str. 6. 
4 Čárek, Jiří. Městské znaky v českých zemích. Praha: Academia, 1985, str. 205. 
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3. Charakteristika přírodního prostredí 

Tato kapitola je rozdělena do několika částí. Nejprve je zde uveden geologický 

vývoj místa, dále se věnuji přírodním poměrům, černokostelecké krajině a jejímu utváření 

z historického hlediska. Dále popisuji floru a faunu v okolí města, vodní hospodářství a 

místní zemědělství. 

3.1. Geologický vývoj 
Geologický vývoj v této klimatické oblasti probíhal v různých klimatických 

podmínkách a odrazil se i v utváření celého černokosteleckého území. Geologickou 

stavbu tvoří středočeský masiv hlubinných vyvřelin, zastoupený říčanskou žulou. 

Převládající horninou na Cernokostelecku je rudošedý permský pískovec, jehož zvětralé 

části ovlivnily charakteristické zbarvení zdejší půdy. Oblast permu ohraničují na západě 

obce Doubravčice, Kozojedy, Jevany a Černé Voděrady, na jihu Stříbrná Skalice, 

Vlkančice, na východě pak Dolní Kruty, Krumlov a Oleška. Tento pískovec, zvaný také 

nučický, je výborným materiálem na kamenické a kamenosochařské práce. Nacházejí se 

vněm vložky slepenců i lupky s otisky permské květeny. Zdejší permské vrstvy jsou 

velmi mocné. 

Černokostelecký permský útvar obsahuje i slabé nálezy kamenného uhlí. V letech 

1842 - 1870 bylo dokonce nepříliš úspěšně dolováno, např. na severním okraji města u 

Horního Peklova, na jihu u Nučic a v Brnickém lese. 

Permský pískovec a slepenec je místy prostoupen měděnou rudou, malachitem a 

azuritem, které se v 19. století dobývaly v Peklově a u Kostelních Střímelic (7 km jižně od 

města). I tehdy zastaralý způsob těžení však nebyl výnosný a proto hutě brzy zanikly. 

Na jih od města se v borytokřemitých žilách vyskytovalo i stříbro, které se v 14. -

17. století stalo předmětem rozsáhlé důlní činnosti. Největší nálezy byly ve Stříbrné 

Skalici (10 km vzdálené) nebo v Hradových Střímělicích. Zbytky dolování jsou patrné na 

mnohých jamách a v zasypané štole u řeky Sázavy naproti hospodě „Na Maijánce". 

V místech, kde na severozápadě přiléhá černokostelecký perm к středočeskému 

žulovému masivu, se vyskytuje kvalitní žula nejen na štěrk a stavbu, ale i na leštěné 

kamenické výrobky (u Srbína, Jevan a Mukařova). U Zvánovic se perm dotýká silurského 

zvánovického ostrova, u Ondřejova přiléhá kdioritům a dioritporfyritům (znamenité 

štěrky), u Vlkančic se pak stýká s rulou. V současné době je v provozu lom ve Stříbrné 

Skalici s výrobou drceného kamene. 

Začátkem období svrchní křídy vzniklo mezi Českým Brodem a Kostelcem 

sladkovodní jezero, v němž se usazovaly hrubozrnné kvádrové pískovce, označované jako 
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perucké vrstvy. Pískovce jsou podle druhu pojiva bělavé nebo červenohnědé. Tento 

křídový pískovec není příliš kvalitní a hodí se pouze к výrobě písku. 

Černokostelecké diluviální5 náplavy obsahují kvalitní jíly, a to cihlářské 

(Kostelec, Křupá, Stříbrná Skalice, Žernovka) nebo hrnčířské (ohnivzdorné i měkké 

červené), z nichž vzešel proslulý černokostelecký keramický průmysl. Největší ložiska se 

vyskytovala na jižním okraji Kostelce, v Trativodech, u Brníka a Olešky (2 km od města). 

Žáruvzdorné jílovce se těží u obce Brník. Od roku 1934 se dobývaly pod zemí a od roku 

1969 povrchově.6 

3.2. Přírodní poměry 
Klimaticky patří území Čemokostelecka do klimatického okrsku B3, tj. mírně 

teplého, mírně vlhkého, s mírnou zimou a s průměrnou roční teplotou 6 - 7 °C. 

Klimatické poměry nejlépe vystihují průměrné údaje z let 1960 až 1995 naměřené na 

meteorologické stanici Kostelec-Truba : 

Průměrná roční teplota 8,14 °C 

Průměrná teplota měsíce ledna -1,92 °C 

Průměrná teplota měsíce července 17,82 °C 

Maximální dosažená teplota (12.7.1991) 40,80 °C 

Minimální dosažená teplota (8.1.1895) -28,50 °C 

Průměrné roční srážky 662,60 mm 

Nej vlhčí rok (1977) 890,00 mm 

Nej sušší rok (1990) 426,80 mm 

Průměrná délka vegetační doby (s průměrnou teplotou nad 10 °C) je 164 dní a 

směr převládajících větrů je severozápadní.7 

Na půdní podmínky bezprostředního okolí Kostelce nad Černými lesy má výrazný 

vliv značně rozdílný půdotvorný substrát. Jednotlivé typy půd jsou zastoupeny nejvíce 

hnědou půdou, asi 55 %, dále pak oglejené8 a glejové9 půdy asi 30 %, podzolové půdy a 

podzoly10 5%, ostatní typy půd 10 %. 

5 Diluviální - vztahující se ke staršímu oddělení čtvrtohor. 
6 Čech, Mirjam. Černokostelecko. Kostelec n. Č. lesy: Městský národní výbor, 1989, str. 52,53 
7 Roček, Ivan. Arboretum Lesnické fakulty ČZU v Praze. Praha: ČZU, 1998, str. 8. 
8 Oglejené půdy - půdy, které se vyvíjejí pod vlivem střídavého zamokřování a vysoušení. 
9 Glejové půdy - převážně zamokřené půdy. 
10 Podzoly - typ půd vyluhovaný podzemní vodou. 
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Klimatické a půdní podmínky dlouhodobě působily na utváření vegetačních 

poměrů. V současné době leží Černokostelecko na přechodu mezi doubravami a 

smíšenými bučinami. Podstatná část zalesněného území náleží půdně podmíněným 

jedlinám, které jsou vázány na těžké hlinité až jílovité půdy. 11 

3.3. Utváření černokostelecké krajiny 
Celé okolí města původně pokrývaly lesy. Jejich rozloha, struktura a druhové 

složení se měnily s postupující kolonizací a později vlivem hospodářského využívání. 

Koncem 15. a v 16. století byly budovány celé soustavy rybníků, z nichž se většina do 

dnešní doby neuchovala. Po hospodářském rozvoji ve 2. polovině 16. a začátkem 17. 

století se osídlení vlivem drancování vojsk za třicetileté války snížilo asi na polovinu. 

Mnoho vypálených vsí nebylo znovu osídleno a zarostlo lesem (např. Aldašín či Penčice 

nacházející se 2 km jihozápadně od města). 

Na původní skladbě lesů se podílely především jedle, smrk a borovice. 

Z listnatých stromů byly v této oblasti nejvíce zastoupeny dub, buk, habr, javor, jilm, 

jasan, lípa a olše. Nápadný výskyt jedle hlavně v oblasti jižně a západně od Kostelce se 

odráží i v druhé části názvu obce. Jedle je však značně citlivá na změny prostředí a vlivem 

klimatických změn a hospodářských poměrů do současné doby značně ustoupila. 

V roce 1794 byl do zdejších lesů zaveden modřín a o 10 let později olše lepkavá. 

Z cizokrajných dřevin byla jako první použita borovice vejmutovka v roce 1803. Další 

exotické stromy byly zaváděny počátkem 20. století, kdy tu byl vysázeno asi 65 druhů 

jehličnanů a 51 druhů listnatých stromů. U několika z nich šlo s velkou pravděpodobností 

o první zavádění těchto dřevin do Čech. 

Oblasti s původní skladbou lesů se zachovaly v malém rozsahu, a to hlavně na 

území národní přírodní rezervace Voděradské bučiny (3 km západně od města). 12 

3.4. Flora a fauna v okolí města Kostelce nad Černými lesy 
Pokud jde o floru, jsou pro tuto oblast charakteristické druhy kyselých doubrav, 

kyselých bučin nižších poloh a květnatých bučin. V severní části černokosteleckého 

permu převažují společenstva habrových a kyselých doubrav. V současné době zaujímají 

jehličnany 75% a listnaté stromy 25%. Z hlavních jehličnatých dřevin tvoří smrk 46%, 

borovice 23% a modřín 4%, z listnáčů pak dub 10% a buk 7%. Na převážné části lesů 

hospodaří Školní lesní podnik ČZU. 13 

11 Čech, Mirjam. Černokostelecko. Kostelec n. Č. lesy: Městský národní výbor, 1989, str. 54 
12 Čech, Mirjam. Černokostelecko. Kostelec n. Č. lesy: Městský národní výbor, 1989, str. 54. 
13 Karnet, Pavel. Složení lesů [on-line], [2006], URL: <www.slp.cz/les/prostredi.htm> 
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Rostlinstvo na Černokostelecku sice nevyniká množstvím druhů, ale můžeme tu 

nalézt některé druhy patřící v české přírodě к vzácnějším. Je to např. sasanka lesní, 

přeslička obrovská, upolín evropský, hvozdík pyšný, bledule jarní, vstavač nachový, 

suchopýr úzkolistý či lýkovec jedovatý. Zdejší zalesněná oblast poskytuje dostatečné 

vyžití i houbařům, neboť zdejší lesy jsou na houby bohaté. 

Z živočišné říše byl sledován především výskyt zvěře ve zdejších lesích. Archivy 

dokládají, že ještě v 18. století se v oblasti udrželi všichni představitelé zvěře kromě 

medvěda. Myslivost byla však vždy výsadou zdejší šlechty. 

Na Černokostelecku se vyskytovaly všechny druhy drobné zvěře, zejména zajíc, 
it 

bažant a koroptev, mimo to místy divoký králík a v oblasti rybníků divoké kachny a husy. 

Dále to pak byli jeleni, srnci a divoké prase. V roce 1911 tu byl do obory vysazen i 

muflon. Byl zaznamenán výskyt tetřeva hlušce, jehož poslední zástupci byli uloveni 

v roce 1904. Také tetřívek se tu vyskytoval a úplně vymizel počátkem čtyřicátých let 20. 

století. 

Poslední jelen byl na Černokostelecku uloven v roce 1876 a v roce 1970 byl 

v lese Trúba v blízkosti fotbalového hřiště odhalen pomník poslednímu 

černokosteleckému jelenu. 

S postupným zhoršováním životního prostředí došlo к úbytku i běžných druhů 

zvěře, např. dříve nejběžnější lovný pták koroptev se dnes vyskytuje jen ojediněle. 

Koncem sedmdesátých let došlo к výraznému úbytku zajíců a současně i к poklesu srnčí 

zvěře. Naopak velmi dobře se zde daří divokým prasatům. Jejich výskyt je v Čechách 

rozšířen až po druhé světové válce, první kus byl ve zdejších lesích uloven v roce 1952 a 

od té d o b y j e zvěří stálou. V roce 1980 byla v lesích zřízena obora Aldašín (2 km od 

města) o rozloze téměř 100 hektarů к chovu černé zvěře. 

Z nápadných druhů ptactva byl zde pozorován čáp černý, volavka popelavá, výr a 

v poslední době i krkavec. Značně jsou rozšířeny labutě, které na jevanských rybnících 

pravidelně hnízdí.14 

3.5. Vodní hospodářství 
Blízké okolí Kostelce nemá kromě řeky Sázavy žádný větší tok, ale zdejší potoky 

a rybníky mají nezastupitelný ekologický význam. Hladiny rybníků působí spolu s lesy 

jako pozitivní krajinotvorný prvek a příznivě ovlivňují klimatické poměry v celé oblasti. 

Táhlá údolí potoků na Černokostelecku byla již ve středověku vhodná к zakládání 

rybníků s přímou hrází zvaných stavy. Období nej většího rozmachu českého rybníkářství 

14 Čech, Mirjam. Čemokostelecko. Kostelec n. Č. lesy: Městský národní výbor, 1989, str. 55. 
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je konec 15. století a celé 16. století. Rybníky dávali stavět feudální majitelé panství, 

města i cechy, protože náklady na stavbu se jim brzy mnohonásobně vracely. 

Rybníkářství spojené s chovem ryb, především českého kapra, se stalo důležitou složkou 

tehdejšího feudálního hospodářství. 

V té době vznikla propojená soustava velkých rybníků na Šembeře a Jalovém 

potoku, krásné lesní rybníky jevanské soustavy a lokální soustavy desítek menších 

rybníků a rybníčků pod severním okrajem města. Urbář černokosteleckého panství z roku 

1564 uvádí 55 rybníků, které se pravidelně lovily a osazovaly kapří násadou. Dělily se na 

rybníky kaprové, výtažní a třecí. Celkový počet rybníků byl však mnohem vyšší. 

V 17. století je zapsáno 139 rybníků na černokostelecké panství, z toho však řada byla 

přeměněna na pole a louky, anebo zůstala pustá po třicetileté válce. К většímu rušení 

rybníků docházelo od 18. století, po ustájení skotu, aby se získala půda pro pěstování 

pícnin. Tak zaniklo mnoho rybníků hlavně severně od města. 15 

Do dnešní doby zůstala zachována, byť ne v úplné míře, rybniční soustava na 

Jevanském potoce, která kromě dřívější rybochovné funkce plní i rekreační účel. Rybníky 

na Jevanském potoce zadržují celkem jeden milion kubických metrů vody a jejich výměra 

je 69 hektarů. Největší z nich je rybník Vyžlovský (22 hektarů) a Jevanský (19 hektarů), 

každý s objemem 300 000 m3 vody a hloubkou až 5 metrů. Jevanské rybníky jsou ve 

správě Školního lesního podniku České zemědělské univerzity. V rybnících se chová 

hlavně kapr, z ostatních ryb pak lín a štika. Při výlovech rybníků se objevují i nemalí 

sumci. V současné době se nasazují tolstolobici a pstruzi.16 

Na území samotného města se nacházejí čtyři rybníky, který nemají 

z vodohospodářského hlediska větší význam. Jedná se o rybník Jitrnice, Káča, Kulatý 

rybník a chovný rybník Smíchov. Ty spravuje místní organizace Českého rybářského 

svazu. 

3.6. Černokostelecké zemědělství 
Pro méně příznivé přírodní podmínky okolí města nemá místní zemědělství velký 

význam. Zvláště je tomu tak ve srovnání s nedalekými oblastmi Polabské nížiny. Více 

zemědělské půdy se vyskytuje na sever a východ od města, zatímco jihozápadní a jižní 

část je převážně lesnatá. 

Základem zemědělské výroby v minulosti bylo obilnářství a chov skotu 

využívající pastev, někde i v lesích. Hlavními chovanými druhy hospodářských zvířat 

15 Šimáček, František. Průvodce Černokosteleckem. Kostelec nad Černými lesy: 1937, str. 8. 
16 Karnet, Pavel. Rybniční hospodářství Kostelec nad Černými lesy [on-line], [2006]. 
URL: <www.slp.cz/zver/popis_strediska.htm> 
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byly ovce a skot, méně pak prasata a kozy. Na les nepříznivě působící pastva dobytka, 

znásobená i pasením dobytka hnaného na pražský trh, byla odstraněna ustájením zvířat 

kolem roku 1800. Ustájení bylo umožněno rozšířením pěstování pícnin, především jetele 

a vojtěšky. Původní obilnářství bylo v 19. století doplněno pěstováním brambor a později 

cukrové řepy. Na jižních okrajích města bylo také rozšířeno ovocnářství (zejména třešně a 

švestky). Na začátku 19. století se okolí Kostelce n. Č. lesy pěstoval chmel a do 17. století 

i šafrán.17 

V současné dobč se na zdejších polích pčstujc především řepka olejka, pšenice, 

ječmen a slunečnice. Z ovocnářství mají větší význam sady v Tuchorazi (5 km severně od 
// 

města), kde se pěstují především jablka. 

17 Čech, Miijam. Černokostelecko. Kostelec n. Č. lesy: Městský národní výbor, 1989, str. 70 - 72. 
17 



4. Historie 

Tato kapitola je věnována historii města a je rozčleněna podle důležitých etap ve 

vývoji Kostelce nad Černými lesy. Jedná se o popis od počátků prvního osídlení, přes 

rozvoj městečka ve středověku. Dále jsou podkapitoly rozlišeny podle majitelů 

kosteleckého panství, kdy se do jeho dějin zapsali zvláště rod Slavatovů, Smiřických a 

Lichtenštejnů. Dostaneme se takto až do dvacátého století, zde je členění podle 

významných historických událostí. Součástí je i popis současné situace. 

4.1. První osídlení 
Sledujeme-li na Černokostelecku nejstarší doby lidského osídlení, přijdeme až do 

doby neolitické, mladší doby kamenné. Četné nálezy různých kamenných nástrojů 

pocházejících z této doby svědčí o poměrně značné hustotě osídlení na Černokostelecku. 

V kosteleckém muzeu jsou zachovány nejen nástroje a zbraně primitivních tvarů, ale i 

předměty hlazené a vrtané, jako sekery, mlaty, klíny, dlátka a jiné. Rovněž z mladší doby 

kamenné pochází nález u Kozojed, kde byly objeveny střepy volutové keramiky. 

Z doby bronzové pochází nález misky s mírně prohloubeným hrdlem a čtyřmi 

oušky, naznačenými na jeho obvodu. Severně od města u vsi Křupá pak byla vykopána 

železná kopí a hliněné přesleny. 

Pravěké zemědělské osídlení se soustřeďovalo spíše do nižších poloh s písčitými 

půdami, tedy spíše na sever od vlastního města, kde je patrný vliv Polabské nížiny. Zde 

byla v 8. století před n. 1. kultura knovízská, později halštatsko - laténská, v 9. století 

našeho letopočtu proběhla kolonizace Slovanů. 18 

4.2. Počátky Kostelce nad Černými lesy 
O počátcích vlastního Kostelce nad Černými lesy nejsou spolehlivé informace. 

Podle pramenů jsou kladeny do 10. století. Tehdy bylo na území města sídliště 

Slavníkovců a na místě dnešního zámku stával lovčí a strážní hrádek, jehož posádka 

chránila stezku do Kouřimi, která byla důležitým správním střediskem. V blízkosti hrádku 

vznikla patrně osada, kde byl také zbudován kostelík zasvěcený sv. Vojtěchovi. Dle 

tehdejšího způsobu byl obehnán valem, za nímž se při nebezpečí ozbrojeného vpádu 

ukrýval lid. Podle pověsti kostelík založil sám sv. Vojtěch.19 

18 Šimáček, František. Kronika města Kostelec nad Černými lesy a jeho okolí. Kostelec nad 
Černými lesy, 1935, str. 18. 
19 Sv Vojtěch (asi 955 - 997) - pražský biskup od roku 982 z rodu Slavníkovců. Podporoval 
písemnictví, je pokládán za autora nejstarší české duchovní písně Hospodine, pomiluj ny. Roku 

18 



Území Černokostelecka původně vlastnili libičtí Slavníkovci. V roce 995 byli 

vyvražděni a Černokostelecko připadlo pražskému knížeti. První písemná zpráva o obci se 

datuje kroku 1344 (Castelitz in Nigra silva). Hrádek i osada tehdy patřily pánům 

z Náchoda, kteří Kostelec směnili s králem Janem Lucemburským za Náchod. Ješek 

zNáchoda a Kostelce se v dubnu 1358 vzdal svobodné držby svého černokosteleckého 

zboží a nechal si jej od Karla IV. udělit jako léno. Ke zboží tehdy patřily hrad a ves 

Kostelec v Černém lese, Svrabov (dnes Svatbín), Brník, Cukmantl, Bohumil, Vyžlovka, 

Jevany, Penčice, Aldašín a Voděrady. 

Pánové zNáchoda vlastnili černokostelecké panství do roku 1415, kdy je 
// 

odkoupil vysoký zemský úředník Jan ze Smržová, nazývaný pak podle svého úřadu také 

Jan Sekretář z Kostelce. V listopadu 1420 bojoval v bitvě pod Vyšehradem na straně krále 

Zikmunda a padl. Poté přešlo zboží v držení jeho tří synů - Pavla, Jana a Sudíka. 

Vlastními husitskými válkami nebyl Kostelec příliš dotčen, pouze zanikla 

katolická fara. Až do roku 1600 pak město patřilo do jurisdikce20 nejprve utrakvistického 

a pak protestantského faráře v Konojedech. Pochovávalo se v Aldašíně. 

Pavel ze Smržová byl ve čtyřicátých letech 15. století na straně Jiřího z Poděbrad 

a v roce 1448 mu pomáhal při dobývání Prahy. V té době obsadil Kostelec Kuneš Rozkoš 

zDubé a držel ho dva roky. Na jaře v roce 1450 hrad oblehl Jiříkův stoupenec Zdeněk 

Konopištský ze Šternberka a spolu s Jiřího vojsky v květnu 1450 Kostelec dobyl. Tím se 

zboží opět vrátilo do rukou rodu ze Smržová. 21 

v 

4.3. Povýšení Kostelce nad Černými lesy na městečko 
К významné změně v historii města došlo koncem osmdesátých let 15. století. 

Tehdejší majitel Jindřich ze Smržová, oblíbenec krále Vladislava Jagellonského, vymohl 

na panovníkovi povýšení Kostelce na městečko. Privilegium bylo uděleno 14. března 

1489 a dává novému městečku právo týdenního trhu každé pondělí a právo výročního trhu 

na pondělí a osm následujících dní o letnicích. Kostelec však neměl právo obklopit se 

hradbami. Samotné privilegium zní: 

My, Vladislav, zBoží milosti král český, markrabě moravský, lucemburské a 

slezské kníže a lužický markrabě etc., oznamujem tímto listem všem, že přistoupil jest před 

nás statečně Jindřich z Kostelce, věrný náš milý, a prosil jest nás, abychom ves jeho 

993 založil břevnovský klášter, poté definitivně opustil Čechy. Od 11 .století je uctíván jako světec 
a zemský patron. 
20 Jurisdikce - soudní příslušnost. 
21 Hodinář, Karel; Klíma, Václav. Kronika města Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad 
Černými lesy, 1912 
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Kostelec za městečko vyzdvihnouti a přitom obyvatele tudíž některými milostmi obdařitit 
ráčili. My, hledíc к věrným a ustavičným službám téhož Jindřicha, kteréž nám činil, činí a 
činiti nepřestává, a potom tím lépe, aby mohl a měl činiti, čímž nás milostivějšího к sobě 

pozná, jsouce v tom k jeho prosbě milostivě nakloněni, s dobrým rozmyslem a radou 

věrných našich mocí královskou již psanou ves Kostelec vyzdvihli jsme a tímto listem 

vyzdviháme za městečko tak, aby rychtář, konšelé i všecka obec téhož městečka Kostelce 

práv, milostí a chvalitebných obyčejův požívali tak, jako jiná městečka v království našem 

Českém těch věcí požívají z práva nebo z obyčeje, a k tomu témuž městečku Kostelci 

dáváme trh téhodní každý pondělí a jarmark roční ten pondělí letniční tak, aby oni toho 

trhu každý tej den v pondělí a toho jarmarku každý rok v pondělí o letnicích osm dní pořád 

zběhlých požívali se všemi milostmi a právy tak, jako jiná městečka v království našem 

Českém svých trhův a jarmarkův požívají, a k tomu aby slady dělati, piva vařiti i také ven 

prodávati mohli, a také řemesla jiná všelijaká aby dělali též, jakož se i v jiných 

městečkách v království našem Českém děje, a to bez naší, budoucích našich králův 

českých, i všech jiných lidí všelijaké překážky. Přikazujíce všem úředníkům i jiným 

poddaným našim, věrným milým, nynějším i budoucím, aby již psaným rychtáři, konšelům 

a vší obci jmenovaného městečka, nynějším i budoucím, v těch všech věcech 

svrchupsaných nepřekáželi ani překáželi nedopouštěli, ale při tom je zachovali nyní i po 

věčné časy budoucí, a to pod varováním hněvu a pomsty našich, králův českých. Však 

proto chceme, aby ty všecky milosti naše svrchupsané byly bez újmy každému na jeho 

spravedlnosti. Tomu na svědomí pečeť naši královskou kázali jsme přivěsili к tomuto listu. 

Dán na hradě Pražském v sobotu po svatém Řehoři léta Božího tisícího čtyřstého 

osmdesátého devátého, království našeho léta osmnáctého. 

Ad relacionem domini Joannis de Šelnberg, 

Regni Boemiae cancellarii.22 

Stále otevřenou zůstává otázka, zda už v této době byl také městečku Kostelci 

udělen znak a pečeť. V privilegiu o tom není zmínka. 

4.4. Kostelecké panství ve vlastnictví Slavatů 
Páni z Kostelce (Smržovští) drželi hrad a zboží Kostelec do roku 1492, kdy vše 

koupil vlivný příslušník panské oligarchie23, vysoký státní úředník Michal Slavata 

z Chlumu a Košumberka. Roku 1498 zemřel a Kostelec připadl nejstaršímu synu 

22 Čech, Mirjam. Čemokostelecko. Kostelec n. Č. lesy: Městský národní výbor, 1989, str. 14. 
23 oligarchie - forma vlády, při níž státní moc patří několika osobám nebo malé skupině lidí 
(většinou ekonomicky silných) 

20 



Michalovi. Ten patřil svého času knejbohatším a nejvlivnějším politikům a zasahoval do 

vnitřní i zahraniční politiky Českého státu. Roku 1517 byl dokonce zvolen jedním ze šesti 

zemských hejtmanů. Byl i velmi dobrý hospodář a kostelecké panství značně zvětšil. 

Zůstal ale bezdětným a po jeho smrti v roce 1534 celé panství zdědil jeho bratr Slavata a 

roku 1539 Slavatův mladší syn Diviš. 

I Diviš Slavata z Chlumu a Košumberka patřil к tehdejším významným politikům. 

Byl jedním z nejbohatších velmožů, protože byl pánem na panství Kostelci nad Černými 

lesy, Košumberku, Chlumu, Hradišti a Češtině, později přikoupil ještě zboží Podlažické a 

Chrastecké. O své panství se staral tak, aby co nejvíce vynášelo. Hlásil se původně 

к utrakvistům, ale později přešel к jednotě bratrské. V prvním českém protihabsburském 

povstání byl jedním z dvanácti zemských direktorů, kteří povstání řídili. Proto také, když 

bylo povstání potlačeno, bylo v srpnu 1547 Divišovi Slavatovi panství Kostelec včetně 

hradu a městečka zkonfiskováno a předáno do majetku královské komory. 

4.5. Kostelecké panství ve vlastnictví Smiřických 
Od roku 1547 patřilo kostelecké panství královské komoře. V roce 1549 

černokostelecký hrad vyhořel a po odstranění zřícenin začal na tomto místě italský 

architekt Giovanni Maria Speciacasa stavět reprezentativní sídlo v renesančním slohu. 

Vítězný král Ferdinand I. si ale černokostelecké panství, bohaté lesy a honitbu dlouho 

neponechal. Roku 1558 koupil od komory celé panství Jaroslav Smiřický ze Smiřic24 za 

30 000 kop grošů českých. Jaroslav Smiřický patřil к bohatým českým šlechticům a roku 

1547, který byl osudný pro předchozího pána Diviše Slavatu, stál na straně Ferdinanda I., 

načež byl pasován na rytíře a v roce 1554 byl povýšen s veškerým svým rodem 

do panského stavu. O čtyři roky později byl povolán do zemského soudu a roku 1570 se 

stal dvorským maršálkem. V této významné funkci přežil dva české krále a byl trvalým 

královým zástupcem při diplomatických a dvorských jednáních. 

Jaroslav Smiřický pokračoval ve výstavbě renesančního zámku. Vedení stavby 

převzal později architekt Avostalis25. V letech 1568 - 1569 byla vystavena i kaple svatého 

Vojtěcha, vyzdobená řadou uměleckých děl. Pod presbytářem nechal Jaroslav Smiřický 

zřídit pro svou rodinu hrobku. 

Nástupem rodu Smiřických vzkvétá i samotné městečko. Jaroslav Smiřický 

nechal postavit školu a faru. Své panství zvětšil přikupováním dalších statků, dvorů, 

24 Smiřičtí ze Smiřic - český šlechtický rod, původně vladykové, od roku 1406 drželi tvrz Smiřice 
u Hradce Králové. Účastnili se husitských válek, získali další majetek (Náchod, Hrubá Skála, 
Houska). 
25 Oldřich Avostalis - italský stavitel, dvorní stavitel Pražského hradu (1574 - 1579), podílel se na 
přestavbě zámku v Pardubicích, aj. 
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rybníků a mlýnů zejména na sever od města na Českobrodsku, které bylo rovněž 

postiženo konfiskacemi. V roce 1572 přikoupil Říčany, dále pak zboží skalické (1574), 

Květnici (1575), Kuří (1577), Uhříněves a Tuchoraz (1579), Pitkovice, Koloděje a Sibřinu 

(1589). Tím vytvořil velký správní a hospodářský celek, navazující na černokostelecké 

panství. Ze svých panství vytvořil Jaroslav Smiřický tzv. fideikomis, nedílný základní 

majetek rodu Smiřických. K tomu patřil také palác na dnešním Malostranském náměstí. 

Bylo ustanoveno, že majetek připadne vždy nejstaršímu zrodu. V závěti také uvedl, že 

v případě vymření všech mužů, mají dědické právo také ženy. 

Jaroslav Smiřický měl se svou ženou Kateřinou z Hasenburka dva syny a dvě 
n 

dcery. Všechny děti v mládí zemřely, proto byl dědicem ustanoven jeho synovec Zikmund 

Smiřický. Ten tak zdědil veškerý majetek v roce 1597, kdy Jaroslav Smiřický ve věku 

84 let zemřel. 

I Zikmund Smiřický byl dobrý hospodář, rodinný majetek ještě zvětšil 

přikupováním dalších statků, dvorů a mlýnů. Za jeho držení se v Kostelci začal stavět 

kostel svatého Jana Křtitele, u něhož byl také zřízen hřbitov. 

Smrtí Zikmunda Smiřického v roce 1608 nastává neklidné období, kdy se držitelé 

panství rychle střídají, umírají v mladém věku, někteří dokonce za záhadných okolností. 

Městečko však v této době dostává další výsady. V roce 1611 dostalo právo svobodného 

odkazu a právo navštěvovat panskou kovárnu a lázeň, v roce 1643 byly černokosteleckým 

obyvatelům uděleny dva nové výroční trhy a právo prodeje soli, piva a vína. Zároveň byli 

obyvatelé zbaveni některých dosavadních tíživých povinností. 

Z roku 1532 se v jednom urbáři26 zachovala první zmínka o černokosteleckých 

hrnčířích. V zápisu je uvedeno, že všichni hrnčíři jsou povinni platit poplatek, tzv. kružné, 

a to každý mistr dvakrát ročně po osmi groších a z každého tovaryše čtyři groše. Sama 

vrchnost měla snahu o rozšíření hnčířské výroby, která při velkém množství surovin 

z místních zdrojů vynášela. Není ovšem pochyb, že hrnčíři ve zdejším kraji působili již 

mnohem dříve. 

V roce 1614 se stal držitelem celého rodového panství Albrecht Jan Smiřický, v té 

době patrně nejbohatší muž v Čechách. I on aktivně zasahoval do politiky, zúčastnil se 

jako jeden z třiceti stavovských direktorů druhého českého protihabsburského povstání. 

V květnu roku 1618 patřil к předním iniciátorům pražské defenestrace27 místodržících 

26 Urbář - soupis statků a dávek pro správu vrchnostenských panství. 
27 Pražská defenestrace - 23.5. 1618, důsledek vyhrocených politických a náboženských problémů. 
Jednalo se o svržení jmenovaných místodržících Království českého z oken české dvorské 
kanceláře na Pražském hradě. Považuje se za počátek českého stavovského povstání. 
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Slavaty, Martinice a písaře Fabricia. Pobělohorskými represemi zasažen nebyl, protože 

zemřel v listopadu roku 1618 ve vojenském ležení.28 

O ohromný majetek vznikl spor mezi pozůstalými sourozenci Albrechta Jana 

Smiřického - Markétou Saloménou provdanou za Jindřicha Slavatu z Chlumu a 

Košumberka a Alžbětou Kateřinou, kterou však před lety její vlastní otec kvůli milostné 

aféře s neurozeným mužem vydědil a nechal uvěznit na hradě Kumburku. Z kumburského 

vězení ji ovšem v časech válečných zmatků stavovského povstání vysvobodil Jindřich Ota 

z Vartenberka a neprodleně se s ní oženil. Obě sestry měly ještě bratra Jindřicha Jiřího 

Smiřického, který byl však choromyslný. 
tl 

Spor obou sester skončil tragicky. V roce 1619 přijela do Jičína komise českých 

stavů, aby celou záležitost vyřešila. Snad nešťastnou náhodou či neopatrností se vzňal 

střelný prach uložený v podzemí jičínského zámku. Obrovský výbuch rozmetal část 

zámku, usmrtil Alžbětu Kateřinu Vartenberkovou ze Smiřic, jejího švagra Jindřicha 

Slavatu a přes třicet dalších osob. Dědičkou obrovského majetku se tak stala vdova 

Markéta Slavatová ze Smiřic, poručnice nesvéprávného bratra Jindřicha Jiřího. Ani té 

však nebylo souzeno dlouho spravovat rodové dědictví. 

V roce 1620 přišla bitva na Bílé Hoře a Markéta Slavatová musela jako nekatolícka 

odejít ze země, a tak poručnictví nad Jindřichem Jiřím převzal Albrecht z Valdštejna (z 

rodu Smiřických pocházela jeho matka) a tím se zmocnil celého panství. Už deset dní po 

bělohorské bitvě obsadilo Kostelec nad Černými lesy císařské bavorské katolické vojsko. 

Vojáci zámek i městečko značně poplenili.29 

4.6. Kostelecké panství ve vlastnictví Lichtenštejnů 
Po bitvě na Bílé Hoře Albrecht z Valdštejna30 v roce 1623 prodal celé panství za 

600 000 kop míšeňských grošů knížeti Karlu z Lichtenštejna31 včetně zboží Škvorec a 

Uhříněves. 

Černokostelecké panství tehdy obsahovalo městečka Kostelec a Skalici, pak vsi 

Svrabov, Brníky, Cukmantl, Bohumil, Vyzlovice (dnešní Vyžlovka), Jevany, Penčice, 

28 Urbánek, Pavel. Světice - historie [on-line]. [2005]. 
URL: www.obecsvetice.cz/historie.asp 
29 Hodinář, Karel; Klíma, Václav. Kronika města Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad 
Černými lesy, 1912 
30 Albrecht z Valdštejna (1583 - 1634) - v roce 1619 přešel na stranu císaře Ferdinanda II. Byl 
postaven do čela císařského pluku, po bitvě na Bílé hoře získal konfiskacemi obrovský majetek 
v severovýchodních Čechách. V roce 1621 byl jmenován velitelem pražské posádky a zemským 
velitelem v Čechách. V dubnu 1625 byl jmenován vrchním velitelem císařské armády. 
31 Lichtenštejnové - šlechtický rod. Jméno získali podle hradu Liechtenstein (Rakousko). Ve 
13.století se rod rozdělil do dvou linií: Lichtenštejnové - Murau a Lichtenštejnové - Nikolsburg 
(moravská). V roce 1623 byli povýšeni na říšská knížata. Karel z Lichtenštejna z moravské linie 
obdržel vévodství opavské a Jägerndorf. 
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Údašín (Aldašín), Tehov, Tehovec, Klokočnou, Světice, Všestry, Kunice, Svoj etice, 

Srbín, Louňovice, Vojkov, Mukařov, Žernovku, Tuchoraz, Masojedy, Chrást, Horní a 

Dolní Kruty, Újezdec, Přestavlky, Kozojedy, Konojedy, Prusice, Olešku, Nučice, 

Výžerky, Barchovice, Nesměň, Chvatliny, Bohúňovice, Březinku, Chlum, Smrk, 

Čeřenice, Třemošnice, Střimelice, Škramníky, Žhery, Chotouň, Lstiboř, Chrášťany, 

Klučov, Bylany, Lipany, Dobropůl, Doubravčice, Dobřichov, Hryzely, Hořany, Limuzy, 

Mělník, Mrzký, Močedník, Přehvozdy, Poříčany, Radlice, Štíhlíce, Oplany, Vrbčany a 

Vitice. 

Kníže Karel z Lichtenštejna v roce 1624 přikoupil majetek zkonfiskovaný různým 
// 

šlechticům a městům, a to Plaňany, Přebozy, Nupaky, Šluštice, Žezlovice, Královice, 

Syneč, Cerhenky, Běchovice, Dubec a Tismice. To vše za 310 563 kop, 47 grošů a 

1 denár.32 

Karel z Lichtenštejna byl po porážce českých stavů pověřen císařem Ferdinandem 

П. správou Čech. Celé kostelecké panství bylo stejně jako Smiřičtí protestantské víry, a 

tak nastala rekatolizace. Na panství se toho času nacházelo 18 kostelů, jejichž kněží je 

museli pro víru opustit. Po nějakou dobu byl pak na panství jediný katolický kostelecký 

farář, který obsluhoval všechny ostatní kostely. Násilná rekatolizace a utlačování 

poddaných mělo za následek vypuknutí selské bouře na černokostelecké panství v roce 

1626. Lid se srotil na Kostelecku a chtěl se zmocnit černokosteleckého zámku. To se jim 

však nepodařilo, zdržovali se v okolních lesích tak dlouho, až byli nakonec vojskem 

rozehnáni. Vůdcové povstání pak po krutém mučení většinou zemřeli. 

Kníže Karel z Lichtenštejna zemřel v Praze v roce 1627 a panství zdědil jeho syn 
Karel Eusebius z Lichtenštejna a ten vládl v Kostelci až do roku 1684. Byly to ale doby 

úplného úpadku panství i země. V kraji pokračovaly válečné akce a potloukaly se tu 

ozbrojené tlupy zlodějů a lupičů. Vletech 1633 - 1634 si hodně obětí vyžádal mor a 

v roce 1639 se na zámku usadila císařská posádka a plenila město i panství. Po vstupu 

Švédska do třicetileté války33 se na Černokostelecku objevila švédská žoldnéřská vojska, 

která v letech 1642 a 1648 vpadla přímo do Kostelce. Při prvním vpádu byl vypálen kostel 

sv. Jana Křtitele, při druhém byl popleněn zámek a vyloupena hrobka Smiřických. 

32 Vlasák, Antonín. Památky. Časopis království Českého pro dějepis hlavně český. Museum 
království Českého. Matice česká. Díl V., 1863, sešit 8, str. 346 - 353. 
33 Třicetiletá válka - 1618 - 1648, zasáhla celou střední, západní a jihozápadní Evropu. Je 
rozdělována na 5 konfliktů: českou válku, falckou válku, dánskou válku, švédskou válku a švédsko 
- francouzskou válku. Byla ukončena 24. 10. 1648 uzavřením vestfálského míru. 
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4.7. Černokostelecko po třicetileté válce 
Podle údajů berní ruly34, která měla zachytit v první polovině padesátých let 

17. století hospodářský stav Čech po skončení třicetileté války, byly na černokostelecké 

panství úplně pusté vsi Brník, Cukmantl, Aldašín, Vojkov, Mukařov, Žernovka, Světice, 

Mančice, Limuzy, Břežany, Lhotka a Nesměň. Mnoho opuštěných a rozbořených stavení 

zůstalo ovšem i v ostatních vsích. V samotném Kostelci žily v roce 1652 z 35 jen 

24 selské rodiny.35 

V letech 1672 - 1677 sepsal na příkaz Karla Eusebia úředník L. L. Laiter, písař 

J.K. Auvalský, a porybný Š. K. Svoboda tzv. Zlatou knihu. Jednalo se o podrobný urbář 

černokosteleckého panství. Zlatá kniha je objemný, patnáct kilogramů vážící svazek 

v silných okovaných deskách se zlatou ořízkou. 

Za stále se zvyšujícího tlaku na poddané probíhala hospodářská konsolidace36 po 

třicetileté válce. Mnohde byla spojená s přímým fyzickým násilím ze strany panských 

úředníků. To vše vyvolávalo nepřetržitý boj poddaných proti vrchnosti, který vyvrcholil 

velkým selským povstáním v roce 1680. V dubnu se sešli vzbouření černokostelečtí 

sedláci v blízkosti Olešky a vybudovali si zde opevněný tábor, kde se postupně 

shromažďovali i další vzbouřenci. Bylo proti nim vysláno silné vojsko, ale vzbouřenci se 

nechtěli rozejít, pokud by se jim nedostalo satisfakce37 na jejich stížnosti. Povstání bylo 

nakonec potlačeno, a to hlavně díky zradě. Vůdcové byli označeni a potrestáni. 

К plánovanému útoku na Černokostelecký zámek nedošlo. Oddíl sedláků táhnoucí 

z kounického panství, byl u Českého Brodu rozprášen. V důsledku povstání byl vydán 

robotní patent upravující povinnosti nevolníků vůči vrchnosti. Stanovil nejvýše tři dny 

roboty v týdnu. 

Na přelomu 17. a 18. století byl na Černokostelecku relativní klid. Během druhé 

poloviny 17. století byla dokončena rekatolizace a Lichtenštejnové se snažili ze svého 

panství získat maximální výnosy, a proto podporovali hospodářské podnikání. V květnu 

1712 povolil císař Karel VI. na doporučení vrchnosti Kostelci dva další výroční trhy. 

Městečko se postupně vzmáhalo a v roce 1718 se na náměstí započalo se stavbou nové 

školy. 

34 Berní rula - zemský katastr pro Čechy, evidující půdu poddaných na venkově a nemovitý 
majetek měšťanů 1653 - 1655. 
35 Vlasák, Antonín. Památky. Časopis království Českého pro dějepis hlavně český. Museum 
království Českého. Matice česká. Díl V., 1863, sešit 8, str. 346 - 353. 
36 Konsolidace - upevnění hospodářské pozice. 
37 Satisfakce - zadostiučinění nahrazující újmu, k níž došlo. 
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4.8. Rozkvět městečka v 18. století 
Do roku 1712 spravoval panství Jan Adam z Lichtenštejna a po něm panství 

zdědila jeho dcera Marie Terezie, která se v říjnu 1713 v Kostelci nad Černými lesy 

provdala za Tomáše Emanuela vévodu Savojského a Kariňanského. Manželství však 

nemělo dlouhého trvání, v roce 1729 vévodkyně Marie Terezie Savojská ovdověla. 

Vévodkyně na kosteleckém panství působila prospěšně. Dala přestavět renesanční 

zámek v barokním stylu, к čemuž povolala stavitele J. Jägra38. Vedle zámku pak zřídila 

nový špitál pro dvanáct mužů a dvanáct žen. Na náměstí vyrostla nová stavba kostela 

svatých Andělů strážných,, v té době ještě bez vysoké věže, jak ji známe ze současnosti. 

Kostel byl vybudován podle plánů významného barokního stavitele Kiliána Ignáce 

Dienzenhofera39. Nechala vystavět nové kostely i v okolních vsích, a to vAldašíně, 

Krutech, Poričanech, Konojedech a Bylanech, ostatní kostely nechala nákladně obnovit. 

Byly zřizovány i nové fary. 

Nej významnějším činem pro městečko bylo vydání privilegia ze dne 23. března 

1736. Tím byli čemokostelečtí poddaní propuštěni z poddanského svazku. Privilegium 

platilo ovšem pouze pro obyvatele městečka. Vedle potvrzení všech předcházejících 

privilegií udělila Marie Terezie městečku právo svobodného obchodu ve velkém i malém. 

V ostatních obcích panství i v městečku Stříbrná Skalice však poddanství trvalo dál. 

Podstatnou měrou se Kostelce dotklo i velké selské povstání roku 1775. Po 

porážce sedláků u Chlumce nad Cidlinou se měl stát kostelecký zámek cílem útoků 

povstalců z několika panství. Nakonec došlo mezi povstalci a panskými úředníky 

к jednání, které skončilo kompromisem. Vídeňská vláda vydala v srpnu nový robotní 

patent, podle něhož byly robotní povinnosti sníženy, ale peněžní a naturální dávky zůstaly 

nedotčeny. Pro uklidnění poddaných byl nový patent slavnostně vyhlašován. Poprvé se 

tak stalo právě v Kostelci nad Černými lesy, kde ceremoniál proběhl 3. září 1775. 

Na konci 18. století prožívá černokostelecké panství velký hospodářský rozkvět. 

Samotný Kostelec měl v roce 1782 už 152 domy a počtem domů i obyvatel předstihl 

nedaleký Český Brod. Příznivý rozvoj byl sice v roce 1814 přerušen velkým požárem, 

který měl za následek zničení 98 domů včetně radnice. To však nezabránilo dalšímu 

rozvoji. Už v roce 1843 bylo ve městě 273 domů a 2562 obyvatel. 

38 Josef Jäger (1722 - 1793) - rakouský architekt. Před rokem 1753 přišel do Prahy. Autor 
palácových a zámeckých novostaveb a úprav v duchu rokoka (palác Turbů a Gromlingovský na 
Malé Straně). 
39 Kilián Ignác Dienzenhofer (1689 - 1751) - český architekt, syn Kryštofa Dienzenhofera, s nímž 
spolupracoval. Pracoval pro šlechtu i církev. Autor řady kostelů (sv.Jan Nepomucký na 
Hradčanech, kostel sv. Mikuláše na pražském Starém Městě, východní část s kopulí kostela sv. 
Mikuláše na Malé Straně, dostavba Lorety), domů, vil a letohrádků. 
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Osmdesátá léta 18. století byla ve znamení prudkého rozvoje kosteleckého 

hrnčířství. Do města zavítali noví mistři, využili zdejších bohatých zásob hlíny, zvýšili 

produkci a začali své zboží vozit nebo posílat na vzdálenější trhy, zejména na pražskou 

Kampu. Rostl i počet pecí a nových dílen, které se stavěly přímo u jednotlivých domů ve 

městě. К dílnám patřily milířové pece, kde se topilo dřívím. Do poloviny 19. století se 

vyráběla tzv. měkota, což jsou běžné hrnčířské výrobky poněkud horší jakosti. Po roce 

1850 přešli černokostelečtí hrnčíři к vypalování tzv. bělniny, trvanlivějšího a žádanějšího 

zboží. 

Pokračoval i stavební rozvoj. Vyrůstaly nebo se přestavovaly obytné domy a 
a 

vedle zmiňované přestavby zámku a budování kostela na náměstí, probíhala na konci 

18. století i přestavba kostela sv. Jana Křtitele.40 

4.9. Kostelec nad Černými lesy v 19. století 
V 19. století byl Kostelec střediskem rozsáhlého Lichtenštejnského panství a 

patřil knejvětším městům v širém okolí. Po smrti vévodkyně Marie Terezie Savojské 

(1772) zdědil panství černokostelecké, uhříněveské, škvorecké, kounické a rataj ské kníže 

František Josef z Lichtenštejna. Po jeho smrti pak vše zdědil v roce 1781 Alois Josef 

z Lichtenštejna, v roce 1805 Jan Josef z Lichtenštejna, roku 1836 Alois z Lichtenštejna a 

v roce 1858 Jan II.z Lichtenštejna. Panství i se zámkem pak patřilo Lichtenštejnům až do 

počátku 20.století.41 

Ohromný rozkvět a věhlas městečka se však značně přibrzdil stavbou olomoucko-

pražské dráhy (1843 - 1845), která vedla přes Český Brod a strhla na sebe většinu 

nákladní dopravy a Českobrodsko komunikačně zvýhodnila. Tato dráha způsobila 

dokonalý obrat v životě celého okolí. Kdysi poměrně bohaté městečko ve srovnání 

s jinými relativně chudlo a upadalo, kdežto v menších městech přes která vedla železnice 

(Český Brod, Říčany) probíhala industrializace42 a města se rychle rozvíjela. V Kostelci 

zůstala pouze řemeslná výroba, zemědělství a drobný průmysl. 

Ekonomický rozvoj se odrazil i na úrovni společenského života. V roce 1827 byla 

ve městě založena Česká čtenářská společnost, která pořádala různé besedy a půjčovala 

české knihy a časopisy. Neexistovala však dlouho, v roce 1832 byla její knihovna 

přičleněna к černokostelecké škole. 

40 Hodinář, Karel; Klíma, Václav. Kronika města Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad 
Černými lesy, 1912 
41 Vlasák, Antonín. Památky. Časopis království Českého pro dějepis hlavně český. Museum 
království Českého. Matice česká. Díl V., 1863, sešit 8, str. 346 - 353. 
42 Industrializace - prudké zvyšování podílu obyvatelstva pracujícího v průmyslu. 
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Revoluční rok 1848 byl na Černokostelecku poměrně klidný. Ve městě vznikla 

Národní garda43, která měla 217 mužů, ale do pražských svatodušních bouří nijak 

nezasáhla. 

Začátkem padesátých let došlo к významným správním změnám. V roce 1850 

bylo zrušeno krajské zřízení v Kostelci a v jeho rámci bylo vytvořeno okresní hejtmanství, 

к němuž patřilo i Českobrodsko. V roce 1855 byly pak vytvořeny smíšené politicko -

soudní úřady, a tak v Kostelci i v Českém Brodě vznikly samostatné okresní úřady. Po 

třinácti letech, v roce 1868, bylo v Českém Brodě zřízeno okresní hejtmanství zahrnující 

tři okresy - Český Brod, Kostelec nad Černými lesy a Říčany. Černokostelecko se tak až 

do roku 1960 stalo součástí okresu Český Brod, než později připadlo okresu Kolín. 

Ve městě stále rostl počet obyvatel. V roce 1850 jich bylo 2736 a v roce 1900 už 

má Kostelec 3062 občanů. Rozvoji hospodářského podnikání napomohlo založení 

Občanské záložny v roce 1863 a Okresní záložny v roce 1882.44 

К významným změnám ve druhé polovině 19. století docházelo i v tradičním 

černokostelecké hrnčířství. Tovaryši, odcházející do světa „na zkušenou", se na svých 

cestách seznámili s novou technikou vypalování zboží v pecích tzv. kasselského typu, 

které dávaly žár až do 1300 °C. Právě v nich mohla být vypalována tzv. bělnina. 

Černokostelecko se tak zanedlouho stalo centrem rukodělné výroby bělniny a kamenné 

hrnčiny v celých Čechách. Konjunktura výroby pokračovala od šedesátých let prakticky 

až do první světové války. Do roku 1906 se počet dílen zvýšil z pěti na devět, vyrobené 

zboží pak nacházelo odbytiště nejen v Praze a ve středních Čechách, ale i v Čechách 

východních. 

Stranou nezůstal ani společenský život. Od poloviny šedesátých let vznikalo 

mnoho spolků. Byl to především Divadelní spolek z roku 1865, který díky spolupráci 

místních vysokoškoláků vyrostl na přelomu století ve významnou kulturní instituci. Jako 

další spolek vyvíjela svou činnost Měšťanská beseda v letech 1867 - 1875. V roce 1872 

vznikl podpůrný spolek Svornost, který měl podporovat práce neschopné a nemocné členy 

a v případě úmrtí přispíval pozůstalým na pohřební výlohy. O rok dříve vznikl potravní 

spolek Úspora. Roku 1884 byl založen pěvecký spolek Lumír, který se hluboce zapsal do 

kulturních dějin města. Svou činnost pak plně rozvinul ve třicátých letech 20.století, kdy 

v jeho čele stanul všestranně umělecky nadaný černokostelecký učitel Josef Procházka. 

V roce 1887 byl pak založen tělocvičný spolek Sokol a od roku 1873 působí ve městě 

43 Národní garda - dobrovolný ozbrojený oddíl občanů povolený patentem v roce 1848. 
44 Hodinář, Karel; Klíma, Václav. Kronika města Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad 
Černými lesy, 1912. 
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spolek dobrovolných hasičů. Zdejší učitelé založili Učitelskou jednotu Komenský a od 

roku 1888 působila ve městě Řemeslná a živnostenská beseda.45 

Do dějin zdejšího hrnčířství se zapsal i spolek Kruh, který byl založen v roce 

1876. Sloužil pro hrnčířské dělníky, tovaryše i majitele dílen. Vedle charitativních a 

vzdělávacích účelů sloužil spolek majitelům dílen к tomu, aby si ze spolkové pokladny 

půjčovali peníze pro vlastní podnikání. Majitelé dílen postupně získali převahu ve výboru, 

to vše pak vedlo к rozkolu uvnitř spolku, který vyvrcholil koncem osmdesátých let. Pak 

bylo půjčování peněz značně omezeno.46 

4.10. Počátek 20. století 
Na konci 19. a na začátku 20. století nebyl rozsah průmyslové výroby v Kostelci 

nad Černými lesy nijak výrazný. V roce 1912 se uvádějí pivovar (roční výstav 20 000 hl 

piva, 36 pracovníků), hrnčířské dílny (celkem 8 z 50 dělníky a 10 i více učni), cihelna, 

továrna na šamotová kamna a hrnčířské výrobky spolu s velikou pražírnou kávy a 

výrobou fíkové cikorky a žitné kávy v jedné budově. Dále pak závod na výrobu kořalky a 

likérů a octárna. Podnik na výrobu kostní moučky zanikl roku 1870, sirkárna roku 1880 a 

mlýn byl zničen požárem v roce 1887. 

Počátkem 20. století se ve městě otevřela obecní knihovna a v roce 1903 byla 

založena pošta. 

V této době fungovalo v Kostelci nad Černými lesy i mnoho spolků. V roce 1904 přibyl 

к tehdejším spolkům Včelařský spolek, v roce 1907 spolek obuvníků, roku 1909 Okresní 

sdružení dorostu českého venkova. V roce 1910 byla zřízena Kampelíkova záložna, 

v témže roce i Okresní sdružení chovatelů hospodářských zvířat a další sdružení. 

V roce 1903 byla Kostelci založena odborová organizace „Svaz hlínařských 

dělníků v Rakousku - Uhersku, skupina Kostelec nad Černými lesy". O dva roky později 

byla založena „Mladá organizace sociálně demokratické strany" a také místní organizace 

Dělnické tělocvičné jednoty.47 

Když vletech 1905 - 1907 probíhaly v tehdejším Rakousku - Uhersku masové 

stávky v souvislosti s bojem za všeobecné hlasovací právo, zapojili se i černokostelečtí 

občané. V rámci těchto akcí byla na Černokostelecku vyhlášena v listopadu 1905 

generální stávka, které se zúčastnilo několik set lidí. V roce 1906 stávkovali v Kostelci 

hrnčířští tovaryši i zemědělští dělníci za zlepšení pracovních podmínek a vyšší mzdy. 

45 Šimáček, František. Průvodce Černokosteleckem. Kostelec nad Černými lesy: 1937, str. 18. 
46 Čech, Mirjam. Černokostelecko. Kostelec n. Č. lesy: Městský národní výbor, 1989, str. 18. 
47 Šimáček František. Průvodce Černokosteleckem. Kostelec nad Černými lesy: 1937, str. 18 - 19. 

29 



Nakonec akce skončily úspěchem, v lednu 1907 bylo zavedeno všeobecné hlasovací 
' 48 

pravo. 

Na přelomu 19. a 20. století se řešil i problém s nevyhovujícím umístěním tříd 

zdejší školy. Stavba nové školní budovy byla zahájena 4. září 1899 podle plánů místního 

stavitele Antonína Havlíčka. Rozpočet na novou školní budovu byl 39 236 zlatých a za 

stavební místo 19400 zlatých. Stavba byla realizována pod vedením stavitele Václava 

Popelíka z Českého Brodu a dokončena byla 27. dubna 1901, kdy se žáci přestěhovali do 

nové školy. Podle záznamů v kronikách se ve vedení škol od roku 1906 vystřídali 

František Formánek, Čeněk Eis, Josef Hůla, Bohumil Čejkovský a František Herel. 49 

// 

Počátek 20. století byl také ve znamení výstavby zdravotnického zařízení na 

Černokostelecku. Myšlenka postavit městskou nemocnici se zrodila už v polovině 

19. století. Společnost černokosteleckých měšťanů vytvořila v roce 1898 základ pro tuto 

stavbu. Občan Bergman složil 2000 zlatých, poskytl zdarma pozemek a vzal na sebe úkol 

dopravit na vlastní náklady veškerý potřebný kámen. Dary složili i další občané a také 

Záložna a Hospodářská záložna aj. Stavba nemocnice byla zahájena v březnu 1899 

dokončena v říjnu 1900. Svou činnost začala jako nemocnice soukromá v únoru 1901 pod 

vedením MUDr. Ludvíka Konečného. Černokostelecké nemocnici nemohlo být přiznáno 

právo veřejnosti, protože na území tehdejšího politického okresu byla již v provozu 

nemocnice v Českém Brodě. Tím byl provoz nemocnice velmi ztížen. Právo veřejnosti 

bylo nemocnici uděleno zemským zákonem ze dne 2. srpna 1903.50 

V roce 1912 začala fungovat v Pražské ulici knihtiskárna Františka Kadeřábka. 

Tiskárna zpočátku tiskla pouze svatební a smuteční oznámení, navštívenky, dopisní 

papíry, tiskopisy, plakáty a školní pomůcky. O dva roky později v roce 1912 byla 

vytištěna nákladem města Kronika města Kostelce n. Č. lesy od autorů Karla Hodináře a 

Václava Klímy.51 

V roce 1913 byl do Kostelce nad Černými lesy zaveden elektrický proud. 

Elektrifikace města přispěla к pokusu přejít v černokostelecké hrnčířství к strojové 

výrobě, avšak vypuknutí první světové války způsobilo odsunutí realizace tohoto záměru. 

V lednu 1910 byl do města zaveden telefon. 

4.11. Období 1. světové války 

První světová válka do života městečka hluboce zasáhla. Na frontu byli 

mobilizováni muži od osmnácti do padesáti let. Vznikl tak nedostatek pracovních sil. 

48 Čech, Mirjam. Černokostelecko. Kostelec n. Č. lesy: Městský národní výbor, 1989, str. 18. 
49 Šimáček, František. Průvodce Černokosteleckem. Kostelec nad Černými lesy: 1937, str. 18. 
50 Čech, Mirjam. Černokostelecko. Kostelec n. Č. lesy: Městský národní výbor, 1989, str. 65 - 66. 
51 Kadeřábková Věra Knihtiskárna Františka Kadeřábka. Černokostelecko. 2004, č.4 /duben, s.7. 
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Průmysl byl postupně militarizován a některá odvětví byla rozvrácena. Patřilo mezi ně i 

černokostelecké hrnčířství. Hospodářská situace se s postupující válkou ještě zhoršovala, 

stoupala drahota a stále silněji byl pociťován nedostatek pracovních sil. 

V září 1916 se v blízkosti města ve Stříbrné Skalici vzbouřily ženy a před tamější 

četnickou stanicí žádaly, aby se zlepšilo zásobování moukou. Od podzimu 1917 se na 

Černokostelecku začaly objevovat zprávy o socialistické revoluci v Rusku. Ty přispěly ke 

vzniku revolučních nálad, zejména mezi zemědělským a hrnčířským dělnictvem. 

V převratových dnech roku 1918 byl v Kostelci vytvořen okresní národní výbor, který se 

snažil řídit všechny události, vyřešit těžkou hospodářskou situaci a zachovat veřejný 
и 

pořádek. V prosinci 1918 byl černokostelecký národní výbor zrušen. 

Z války se mnoho mužů nevrátilo, jim byl v roce 1922 na náměstí Smiřických 

vystavěn pomník, který postavila firma A. Formánek z Českého Brodu.52 

v v 

4.12. Kostelec nad Černými lesy v Československé republice 
První měsíce v nové Československé republice nebyly nijak lehké. Následky 

války se promítly do hospodářského rozvratu, všeobecné bídy a částečné nezaměstnanosti, 

která se objevila též na neprůmyslovém Černokostelecku. 

Černokostelecké panství se do té doby rozprostíralo v katastru 47 obcí od 

Říčanska až po Kouřimsko, Českobrodsko a Poděbradsko. Zdejší zemědělci usilovali o 

vyvlastnění obrovského pozemkového majetku Lichtenštejnů. V rámci pozemkové 

reformy bylo panství ke dni 20. května 1921 zkonfiskováno státem. Poslední majitel 

zámku Jan II. Lichtenštejn zemřel téměř devadesátiletý v roce 1929. Zbytek panství 

(včetně zámku) byl v roce 1933 převzat Československou republikou. К 1. lednu 1935 byl 

na zámku zřízen jako účelové zařízení Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství 

ČVUT školní lesní statek, který na místě funguje dodnes pod názvem Školní lesní podnik 

České zemědělské univerzity v Praze. 

V první polovině roku 1919 proběhly v novém státě první svobodné volby. 

V Kostelci nad Černými lesy měla tradičně silné pozice sociálně demokratická strana, 

v jejímž čele stál obuvník Alois Bohata. Podle očekávání volby konané 15. června 1919 

skončily vítězstvím sociální demokracie a starostou města se stal učitel Bohumil 

Čejkovský. 

Po ekonomické stránce znamenala dvacátá léta především změny v kostelecké 

hrnčířské výrobě. Zaváděly se stroje, což přispělo к zvýšení produktivity práce, a do dílen 

byli přijímáni nevyučení dělníci. Růst produkce nakonec vedl к vzniku tří továren. Dále 

52 Čech, Mirjam. Černokostelecko. Kostelec n. Č. lesy: Městský národní výbor, 1989, str. 20. 
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se ale všude používaly pece kasselského typu, pece elektrické se začaly instalovat až po 

druhé světové válce. 

Dále ve městě vznikla mlékárna, která byla zásobována zemědělci z 35 obcí a 

měla na pražském trhu tu nej lepší pověst. I další potravinářské výrobky městečka byly 

vyhlášené. Černokostelecké limonády a perníčky byly známou oblíbenou pochoutkou. Na 

pražské trhy se dovážela i kostelecká sláma a seno. Ve městě se vyráběla sportovní obuv a 

sportovní nepromokavé vesty, které se nosily po celé republice pod značkou pražských 

firem. 

Ve městě fungovalo mnoho obchodů a řemeslníků, nouze nebyla ani o hostince a 

hotely. Občanům sloužily tři peněžní ústavy a knihtiskárna pana Kadeřábka tiskla časopis 

Průboj. 

V kulturním životě se vše vrátilo do starých kolejí, ve městě došlo к obnovení 

činnosti zdejších spolků. V této době vznikla i řada nových spolků, jako byl např. v roce 

1923 Sportovní klub, v roce 1927 Spolek majitelů domů, v roce 1930 Dělnické divadlo, 

roku 1932 Odbor sdružených hudebníků, dále pak Klub šachistů a Osvětový spolek 

Lipany, v roce 1936 Klub československých turistů a o rok později sportovní klub 

Slavia.53 

Příznivé přírodní podmínky v Kostelci nad Černými lesy byly využity к přeměně 

nemocnice na léčebný ústav TBC. Stalo se tak v roce 1921 a významně v ní působil 

MUDr. Ferdinand Trippé. V roce 1926 začala podle projektu architekta F. Fialy výstavba 

areálu léčebny plicních chorob, a ta se pak stala tehdejší nejúspěšnější československou 

léčebnou tuberkulózy.54 

Růst obyvatelstva nebyl tehdy příliš veliký, zato stoupal počet domů, hlavně 

rodinných. Ve městě v té době vznikly i další stavby sloužící veřejnosti. Až v květnu 1926 

byla dokončena sokolovna, přestože Sokol byl ve městě založen už v roce 1887. Konala 

se zde řada sportovních klání, mezi jinými i řecko - římské zápasy v roce 1932, jichž se 

zúčastnil i mezinárodní šampión Gustav Frištenský55. V roce 1932 byla postavena budova 

Okresní hospodářské záložny v Pražské ulici na místě staré záložny a jejím architektem 

byl František Stalmach. V září 1935 byl podán návrh na přístavbu školní budovy pro 

přibývající počet žáků. V říjnu 1936 pak byla dostavěna jednopatrová přístavba se šesti 

novými třídami.56 

53 Šimáček, František. Průvodce Černokosteleckem. Kostelec nad Černými lesy: 1937, str. 18. 
54 Svatoš, Jan, Bohata, Jiří, Jíša, Josef. Černokostelecko na historických pohlednicích.Louňovice: 
Jan Svatoš, 2001, str.50. 
55 Gustav Frištenský (1879 - 1957) - český zápasník. Amatérský mistr Evropy v roce 1903, 
profesionální 1929. Během závodní dráhy trvající více než 40 let, vybojoval více než 10 000 
vítězství. 
56 Šimáček, František. Průvodce Černokosteleckem. Kostelec nad Černými lesy:1937, str. 18 - 19. 
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Koncem dvacátých let se zrodila myšlenka na založení vlastního 

černokosteleckého muzea. Významný občan města František Šimáček, autor publikací o 

Černokostelecku a redaktor černokosteleckého Průboje zveřejnil v březnu 1930 článek, 

v němž vyval ke sbírání a ochraně památek a ke zřízení místního muzea. Iniciativy se pak 

chopil kostelecký Spolek majitelů domů a byl zřízen přípravný výbor muzejního spolku. 

V září 1930 bylo muzeum otevřeno veřejnosti a František Šimáček se stal kustodem 

muzea. Nové muzeum dostávalo různé dary jako mince, archeologické nálezy, knihy i 

listiny. Stálá expozice muzea se již od jeho počátků zaměřuje na vývoj hrnčířství ve 

městě. 

Rozvoj automobilového průmyslu přinesl i občanům městečka snazší dopravu do 

okolí. Od roku 1914 je město spojeno autobusovou dopravou s Českým Brodem a od roku 

1929 jezdily autobusy i mezi Kostelcem a Prahou.57 

Po roce 1868, kdy byl Kostelec připojen к okresnímu hejtmanství do Českého 

brodu, zůstával Kostelci alespoň okresní úřad. Roku 1928 bylo však městečko zbaveno 

okresní samosprávy a okresní úřad byl zrušen. Do roku 1949 ve městě fungoval ještě 

okresní soud. 

Hospodářská krize třicátých let zasáhla i Černokostelecko. První byli na řadě 

výrobci umělecké keramiky, po nich následovali ti, kdo vyráběli keramiku užitkovou. 

Nejhůře na tom byli cihlářští dělníci. Už na počátku krize v roce 1930 bylo v Kostelci nad 

Černými lesy 83 nezaměstnaných. Z černokosteleckých továren se firma Alois Vondráček 

a spol. vyrábějící keramiku dostala do úpadku a nakonec likvidovala. Zaměstnanci se 

pokusili vyrábět dál sami pouze užitkovou keramiku a v roce 1935 vytvořili zvláštní 

družstvo Kruh. Konkurence byla však tak silná a odbyt tak malý, že družstvo Kruh 

muselo likvidovat také. 

V době třicátých let se mnoho občanů přiklánělo к myšlenkám komunismu a svůj 

program proklamovali na četných veřejných schůzích a táborech lidu. Za své protiválečné 

vystoupení v Kostelci nad Černými lesy dne 18. ledna 1931 byl komunistický redaktor 

Julius Fučík58 odsouzen к několikaměsíčnímu žaláři. 

4.13. Kostelec nad Černými lesy za druhé světové války 

Druhá světová válka přinesla městu těžké změny. Jako v j iných městech byly 

významné budovy obsazeny Němci. Již 15. března 1939 přijeli do Kostelce němečtí 

vojáci a ubytovali se ve všech místnostech školy. 

57 Šimáček, František. Průvodce Černokosteleckem. Kostelec nad Černými lesy: 1937, str. 19. 
58 Julius Fučík (1903 - 1943) - český novinář a politik, divadelní a literární kritik, překladatel. Od 
roku 1921 člen KSČ. Od roku 1939 činný v odboji, 1941 - 1942 členem ilegálního ústředního 
výboru KSČ. V roce 1942 byl zatčen a 1943 odsouzen a popraven. 
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S ilegálním odbojem se na Černokostelecku setkáváme už v roce 1939. 

Nejvýznamnější byla organizace komunistů, kteří tu měli mnoho stoupenců již v období 

předmnichovské republiky. Vedoucím ilegální stranické organizace byl vybrán Karel 

Záruba, který vybudoval poměrně silnou organizaci v Kostelci a okolí. Černokosteleětí 

komunisté se zaměřili na tvorbu ilegálních tiskovin. Vydávali i vlastní zpravodaj, který se 

jmenoval Obrana a později Rudá zář. Aktivity komunistů narušilo zatýkání v únoru 1941, 

jehož obětí se stal i Karel Záruba. К novému oživení komunistické ilegální činnosti došlo 

pak až na jaře 1945 v souvislosti se zakládáním ilegálních revolučních národních výboru. 

Z dalších odbojových skupin byla na Černokostelecku nejvýznamnější vojenská 

Obrana národa. Podstatou jejího programu byl český protiněmecký nacionalismus a 

obnova republiky v jejích předmnichovských hranicích. Obranu národa založili vysocí 

čeští důstojníci a generálové. Členskou základnu tvořili vedle vojáků z povolání bývalí 

legionáři, sokolové, státní zaměstnanci a inteligence. Tato organizace udržovala styk se 

zahraničím, především s londýnským odbojovým centrem prostřednictvím vysílaček. 

Jedna z těchto vysílaček pracovala v létě 1939 poblíž města v nenápadné chatě. 

Černokosteleckou Obranu národa organizoval František Šimáček., později i učitel Josef 

Procházka. 

Organizace měla v plánu postavit na Černokostelecku čtyři roty s přesným stavem 

důstojníků a poddůstojníků i vojáků, dále bylo potřeba zajistit dopravní prostředky a 

podle možnosti i zbraně. Jedna rota byla určena к hájení města, druhá к hájení Prahy, třetí 

к možnému zásahu v pohraničí a čtvrtá к ochraně vysílačky v Liblicích a Ústavu pro 

výzkum sér v Bohumilí. Vedení mělo připravit mapy města i okolí a do nich zakreslit 

uvažované zátarasy a barikády. 

Nic z těchto plánů se neuskutečnilo. Na černokosteleckou skupinu odbojářů bylo 

vysláno gestapo vystupující pod krycím jménem „mjr. Vondráček". V lednu 1941 

proběhlo v celém kraji velké zatýkání, které zdejší organizaci Obrany národa rozbilo. 

V květnu 1942 se začal naplňovat tragický osud kosteleckých židů. Již od března 

1939 jim životy znepříjemňovalo množství omezení a zákazů. Vše vyvrcholilo 1. 6. 1942, 

kdy se všichni černokosteleětí občané židovského původu shromáždili na náměstí 

Smiřických před budovou farního úřadu. Došlo к zahájení nové fáze „konečného řešení 

židovské otázky". Před odchodem z domova museli odevzdat klíče od svého bytu, snubní 

prsteny a s sebou si mohli vzít maximálně 50 kg zavazadel na osobu. Byli naloženi na 

dodávky a odvezeni do budovy měšťanské školy na Zálabí v Kolíně. Zde se postupně 

shromažďovali židé z celého kolínského Oberlandartu, který za okupace zahrnoval 16 

okresů. Z Českobrodského okresu to bylo 195 osob. 
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Ze Zálabí byl 15. června 1942 byl po železnici vypraven první transport, ve 

kterém bylo 32 občanů Kostelce nad Černými lesy. Téhož dne dorazili do Bohušovi, 

odkud pěšky došli do Terezína. Pro nové příchozí zde byla zřízena karanténa, kde byla 

většina kosteleckých židů hned zařazena do transportu určeného na východ - Trawniky, 

Treblinka, Majdánek. Zbytek židů byl poslán dalšími likvidačními transporty do Osvětimi 

roku 1943. V koncentračních táborech zahynulo 30 černokosteleckých židů, vrátily se jen 

sestry Hana a Marta Feuersteinovi.59 

Na jaře 1945 se ve městě začalo s přípravou revolučních národních výborů. 

К první schůzce došlo v noci ze 4. na 5. května. V této době sloužila zdejší škola jako 
н 

kasárna pro německou posádku v počtu 400 mužů. Na schůzce bylo oznámeno, že kurýr 

přinesl zprávu o očekávané kapitulaci Němců a vyhlášení obnovené republiky. Tuto 

zprávu ohlásil 5.května brzy ráno místní rozhlas. Občané začali strhávat německé nápisy a 

vyvěšovat československé vlajky. Velitel německé posádky si však telefonicky zjistil 

nepravdivost zpráv a nařídil odstranění všech vlajek a praporů a zakázal veškeré 

shromažďování. 

5. května ve večerních hodinách uslyšeli černokostelečtí občané volání pražského 

rozhlasu o pomoc a zareagovali na výzvu ke stavění barikád, které by znemožnily 

Němcům přesunout ku Praze posily. Začaly se budovat zátarasy mezi obcemi Kozojedy a 

Vyžlovka, kde byl německou hlídkou smrtelně zraněn i jeden občan. 

V neděli 6. května měla německá posádka ve městě stále ještě ve svých rukou. 

Přesto se podařilo přerušit dodávku proudu pro liblický vysílač, který byl v té době 

v německém držení. 

V pondělí ráno jednal tehdejší starosta F. Záruba a tajemník Jan Novák 

s velitelem německé posádky por. Weineckem o kapitulaci. Jednání proběhlo v klidu, ale 

bylo neúspěšné. V samotném Kostelci hlídkovali v ulicích plně vyzbrojení němečtí vojáci 

a po desáté hodině byl vyhlášen zákaz vycházení do ulic. Přesto se občané tajně vytráceli 

z města a budovali zátarasy na silnicích vedoucích od Posázaví, kde docházelo 

к odzbrojování Němců. 

Německá posádka z města odjela ráno 8. května. Veškerý dokumentační materiál 

Němci naložili na nákladní automobil, který následně zapálili. Po jejich odjezdu bylo 

místní obyvatelstvo rozhlasem vyzváno, aby nastoupilo do zbraně. Začaly se stavět 

barikády. Odzbrojováním německých vojáků a projíždějící vojenské kolony se podařilo 

získat zbraně. V bojích zemřelo několik občanů města, ale bylo ukořistěno množství 

pušek, nábojů, aut, pancéřových pěstí a dalšího vojenského materiálu. 

59 Mrvík, Vladimír. Osudy židů. Černokostelecko. 2004, č.6 /květen, s. 6. 
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Ve středu 9. května projížděla městem obrněná tanková divize, kterou nebylo 

možno zastavit. Němci si vynutili průjezd městem směrem na Prahu, avšak později byli 

stejně odzbrojeni Rudou armádou. 

První ruský tank dorazil do města od Kutné Hory 9. května 1945 časně ráno. 

Sovětští vojáci byli vítáni a následující den v sedm hodin večer byla slavnostně vyhlášena 

Československá republika. Během několika dalších dnů se přes město přesouvala Rudá 

armáda. Část vojsk se utábořila v okolních lesích i v domácnostech občanů.60 

4.14. Kostelec nad Černými lesy v dobách socialismu 
Brzy po odchodu Němců z města se konala v Kostelci nad Černými lesy první 

schůzka národního výboru. Stalo se tak 6. června 1945. Hlavními úkoly bylo očistit město 

od zrádců a kolaborantů a likvidace následků druhé světové války. Tento výbor pracoval 

více než rok a měl 87 členů mezi obyvateli města. 

Volby se konaly 26. 5. 1946. Předsedou národního výboru se stal člen KSČ 

Jaroslav Křivánek. V plénu bylo tehdy 12 členů KSČ, 10 členů strany národně 

socialistické, 7 členů strany sociálně demokratické a 2 členové strany lidové. Nově 

ustanovený národní výbor měl jako hlavní cíl přípravu a realizaci Dvouletého 

hospodářského plánu. 

V této době byl vydán také první výtisk Černokosteleckého zpravodaje. Tehdy se 

tiskl ještě ve formě informačního letáku. Jeho náplní byly informace o výsledcích jednání, 

zveřejňování stížností, náměty a návrhy, propagace města a jeho okolí. Jako samostatný 

časopis nebyl povolen, proto byl tehdy vydáván formou informačního letáku. Jako časopis 

začal Černokostelecký zpravodaj vycházet až na konci roku 1959. První číslo měsíčníku 

vyšlo v říjnu a sestavil ho učitel Pavlík. Poslední číslo zpravodaje vyšlo v lednu 1991. 

Události po únoru 1948 měly stejný průběh jako na jiných místech naší republiky. 

Ve městě vznikl Akční výbor Národní fronty a jeho přičiněním byly ze samosprávních 

úřadů odstraňovány „nespolehlivé" osoby, které nesouhlasili s novými poměry 

v republice. 

Tato doba je ale také ve znamení stavební činnosti. Byly postaveny bytové 

jednotky v ulici Dvouletky, otevřena prádelna a zahájen provoz zdravotnického zařízení 

na náměstí Smiřických. V budově národního výboru byla zřízena obřadní síň. 

V roce 1949 také nastalo přesídlení okresního soudu, berního úřadu a okresní 

péče o mládež do Českého Brodu. 

60 Čech, Mirjam. Černokostelecko. Kostelec n. Č. lesy: Městský národní výbor, 1989, str. 23 - 26. 
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V této době probíhá znárodňování a združstevňování veškerého soukromého 

hospodářství ve městě a probíhá socializace v oblasti obchodu a služeb. Zvyšuje se tlak na 

socializaci zemědělství. Postup vymáhání se setkal na mnoha místech s odporem, mnozí 

lidé do JZD vstoupit nechtěli, ale pod náporem nakonec podlehli. JZD bylo v Kostelci nad 

Černými lesy založeno 21. 2. 1956 a počáteční výměra činila 147 ha zemědělské půdy. 

Na okrajích města vznikly státní statky Hošť a Bohumile. Jako studijní objekt 

lesnické fakulty ČVUT Praze bylo založeno Arboretum Peklov. Byl odhalen památník 

Rudé armády, zřízena nová stanoviště autobusů, prováděly se úpravy parku, muzea a 

zámeckého kostela, budovala se kanalizace a vodovod v některých ulicích. 

Změny nastaly také ve školství. V říjnu 1946 byla v Kostelci nad Černými lesy 

otevřena mateřská škola. Od září 1948 byla měšťanská škola chlapecká spojena 

s měšťanskou školou dívčí v jednu střední školu. Ve školním roce 1953 - 1954 byla tato 

škola přejmenována na osmiletou střední školu. V tomto roce bylo otevřeno 18 tříd a 2 

školní družiny a školu navštěvovalo 649 žáků. Na škole byl zahájen provoz školní jídelny 

pro 300 - 400 strávníků a začíná také vyučování ve zvláštní škole. Zvláštní škola zahájila 

svou činnost v roce 1950 a bylo do ní zařazeno 15 dětí.61 

Po volbách v roce 1957 se stal předsedou národního výboru Karel Záruba. 

Pokračovalo se v opravě zámeckého kostela, byla otevřena první samoobsluha ve městě a 

hledaly se zdroje pitné vody pro městský vodovod. Byly vystavěny další bytové jednotky 

a v divadelním sále U orla byl zřízen kinosál. V roce 1959 propůjčil prezident republiky 

Karlu Zárubovi Řád práce. 

S vyhlášením nové ústavy v roce 1960 došlo k politicko-organizačním změnám. 

Byl zrušen českobrodský okres a Kostelec nad Černými lesy byl připojen к okresu Kolín. 

Po roce 1945 se městské muzeum přestěhovalo do budovy bývalé radnice 

(čp. 41), kde je černokostelecké Muzeum hrnčířství umístěno dodnes. Archiválie byly 

v padesátých letech předány podle archivního zákona do Okresního archivu v Českém 

Brodě. Od ledna 1955 se muzeum v Kostelci nad Černými lesy stalo pobočkou Okresního 

muzea v Českém Brodě a po reorganizaci okresů v roce 1960 přešlo v roce 1966 pod 

správu Regionálního muzea v Kolíně.62 

Začátek šedesátých let nepřinesl žádné velké změny ve vedení městečka. Po 

nových volbách zůstal včele národního výboru Karel Záruba. Bylo rozšířeno veřejné 

osvětlení, došlo к výměně a přestěhování pracovišť MNV, státní spořitelny a záložny. 

Bylo automatizováno telefonní spojení s Českým Brodem a otevřen Domov důchodců 

v Lázeňské ulici. V roce 1962 udělil ONV Kostelci titul „Vzorná obec". V roce 1961 

61 Čech, Mirjam. Černokostelecko. Kostelec n. Č. lesy: Městský národní výbor, 1989, str. 61. 
62 Čech, Mirjam. Černokostelecko. Kostelec n. Č. lesy: Městský národní výbor, 1989, str. 63. 
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došlo ke sloučení JZD obcí Kostelec, Jcvany, Kozojedy celkovým počtem 193 členů a 

výměrou zemědělské půdy 712 ha. 63 

V roce 1964 proběhly změny i v budově zámku. Namísto lesnické fakulty byl 

zřízen Vědecký lesnický ústav v Kostelci nad Černými lesy a zaměření bylo přeneseno na 

vědeckovýzkumnou činnost. Později se rozšiřovalo využití školního statku i pro potřeby 

výuky žáků středních lesnických technických škol a pro potřeby některých kateder 

Vysoké školy zemědělské v Praze. Vědecký lesnický ústav fungoval až do roku 1982, kdy 

byl přejmenován na Ústav aplikované ekologie a ekotechniky (nynější Laboratoř ekologie 

krajiny České zemědělské univerzity v Praze64).65 

Situace v šedesátých letech probíhala ve městě podobně jako v jiných částech naší 

republiky. I tady se objevovaly hlasy politické nespokojenosti volající po demokratizaci. 

Nedošlo к žádnému odvolání veřejných pracovníků, ale myšlenky pražského jara zasáhly 

do života městečka. Vše však utichlo po událostech v srpnu 1968. Kostelec v té době 

opustilo jedenáct občanů, kteří emigrovali. 

Život se vrátil do starých kolejích a následovalo upevňování pozic a vlivu 

komunistické strany. 8. května 1969 byl v Kostelci odhalen nový pomník rudoarmejcům, 

v listopadu byla otevřena nová obřadní síň MNV a v prosinci byla otevřena nová 

samoobslužná prodejna Jednoty na křižovatce ulic Jevanské a Pražské. 

V roce 1971 proběhly volby do Městského národního výboru a předsedou byl 

zvolen Antonín Bohata. O rok později se započalo se v akci Z s výstavbou městského 

vodovodu, budovala se kanalizace a pokračovaly stavby chodníků v různých částech 

města. Tatran dokončil letní restauraci u hřiště a přístavbu hotelového zařízení u 

sokolovny. 

V září 1971 skončila svou činnost léčebna tuberkulózy, byla předána skupině 

sovětských vojsk a dále pak sloužila jako „Nemocnice československo-sovětského 

přátelství".66 

Problémem městečka byl stále sílící provoz na zdejších komunikacích. V roce 

1979 byla slavnostně otevřena přeložka státní silnice vedoucí z Prahy do Kutné Hory, 

která už vedla mimo město. V roce 1980 zahájila provoz nová školní jídelna a nová 

mateřská škola. Obě byly postaveny v rámci akce Z. Vzhledem к většímu počtu žáků bylo 

63 Čech, Mirjam. Černokostelecko. Kostelec n. Č. lesy: Městský národní výbor, 1989, str.27 - 29. 
64 Laboratoř ekologie krajiny - zabývá se řešením projektů základního a aplikovaného výzkumu, 
pedagogickou činností v oboru aplikované a krajinné ekologie. Vědeckovýzkumná činnost je 
orientována na studium vztahů mezi organismy, společenstvy a jejich prostředím a na sledování 
vlivu lidské činnosti na prostředí. 
65 Kämet, Pavel. Školní lesní podnik - historie [on-line]. [2006]. 
URL: < www.slp.cz/historie.htm> 
66 Čech, Miijam. Černokostelecko. Kostelec n. Č. lesy: Městský národní výbor, 1989, str. 66. 
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nutno řešit otázku nových prostorů pro vyučování. V roce 1986 se začalo opět v akci 

Z s další přístavbou školní budovy, kde byly umístěny především odborné učebny. 

Kostelecká škola se stala jednou z nej větších škol v okrese Kolín. 

V Kostelci nad Černými lesy fungovalo v letech normalizace mnoho 

společenských organizací. Patřili mezi ně tělovýchovná jednota Tatran, Svazarm 

(provozující ve městě automotoklub a střelnici), Socialistický svaz mládeže, Český svaz 

žen, Československý červený kříž, Svaz požární ochrany aj. Kromě toho ve městě 

působilo ještě několik zájmových organizací, jako byl Československý svaz filatelistů, 

Československý svaz rybářů, Československý svaz chovatelů, Československý svaz 

včelařů, Československý svaz zahrádkářů a Český svaz ochránců přírody. 

Ve městě nebyl dostatek pracovních příležitostí, a proto už tehdy museli 

černokostelečtí občané dojíždět za zaměstnáním především do hlavního města. Přesto 

v Kostelci fungovala řada podniků a závodů. К již tradičním zaměstnavatelům patřil 

Školní lesní podnik, který byl zařízením Vysoké zemědělské školy v Praze. Součástí 

podniku byla pila, lesní školka a školkařsko-sadovnické ozeleňovací středisko. Na konci 

osmdesátých let měl podnik 312 zaměstnanců.67 Jednotné zemědělské družstvo nepatřilo 

k nej větším a jeho výsledky byly spíše podprůměrné. 

Pokračovatelem tradiční výroby černokostelecké keramiky bylo Družstvo 

umělecké výroby Keramo, Praha. V této provozovně převládala rukodílná řemeslná práce 

s nepatrným podílem mechanizace. Výrobky byly převážně předměty užitkové a ozdobné 

keramiky. Před pádem komunismu měl tento podnik přes 80 zaměstnanců. 

Dalším tradičním podnikem ve městě byl černokostelecký pivovar. Býval tehdy 

provozovnou závodu Velké Popovice, koncernového podniku Středočeské pivovary. 

Hlavní účel zdejšího pivovaru byla výroba českého sladu a světlého výčepního piva. 

Vyráběný slad se částečně spotřebovával v Kostelci přímo к vaření piva, část se 

expedovala do pivovaru Velké Popovice. Veškeré pivo se cisternami převáželo do 

Popovic, kde se filtrovalo a stáčelo do sudů spolu s popovickým pivem. 

Pracovní příležitosti poskytovala černokostelecká provozovna drůbežářských 

závodů, dále pila v Kostelci nad Černými lesy vyrábějící parkety, dveřní prahy a 

palubkové obložení. Kostelecká provozovna firmy Astrid dodávala na trh rtěnky a 

parfémy. Provozovna Trioly v Kostelci nad Černými lesy byla specializována na výrobu 

dámských sukní. Podnik Sady, lesy, zahradnictví se zabýval hlavně vánoční a dušičkovou 

vazbou. Okresní podnik místního průmyslu Český Brod měl na území města několik 

provozoven. Mezi nej významnější patřila Remoska vyrábějící oblíbené remosky Originál 

67 Karnet, Pavel. Školní lesní podnik - historie [on-line]. [2006]. 
URL: <www.slp.cz/historie.htm> 
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a Grand. Dále ve městě fungovala autoopravna, ČSAD a družstvo Snaha zabývající se 

službami pro obyvatelstvo aj.6 8 

4.15. Vývoj Kostelce nad Černými lesy po roce 1989 
Sametová revoluce v roce 1989 se dotkla samozřejmě i Kostelce nad Černými 

lesy. Vzniklo zde Občanské fórum a několikrát proběhlo setkání občanů na zdejším 

náměstí. Většina obyvatel se účastnila demonstrací přímo v Praze. 

Po roce 1989 došlo к navrácení majetku. JZD se rozpadlo a půda byla navrácena 

původním vlastníkům. Obchody a restaurační zařízení přešly do soukromého vlastnictví. 

Dříve existující podniky, jako černokostelecká provozovna Astrid a pivovar zanikly. 

Keramické dílny se dostaly do rukou soukromých majitelů, kteří pokračují v tradičním 

kosteleckém řemesle. Ve městě začala vznikat řada větších či menších firem. 

Mezi největší zaměstnavatele ve městě se zařadily firmy Boneco a. s., která je 

nyní součástí firmy Alima a. s. Tento podnik se zabývá výrobou majonézy, hořčice, 

kečupu a dalších vaječných výrobků. Další významnou součást života městečka utváří 

Školní lesní podnik České zemědělské univerzity v Praze, který má sídlo v budově 

zámku. Kromě zajišťování potřeb pro studenty fakulty lesnické a enviromentální se 

podnik zabývá dřevařskou výrobou, výsadbou a prodejem okrasných dřevin, prodejem 

lesních sazenic a péčí o tamější rybníky. Dále pak poskytuje hostinské a ubytovací služby 

a odborné služby a práce vlastníkům lesů. V loňském roce byl Školní lesní podnik zařazen 

mezi 100 nejlepších firem v České republice.69 

Mezi další významné firmy ve městě po roce 1989 patří firma Eurosun, která se 

zabývá výrobou venkovních a vnitřních žaluzií převážně pro export. Podnik C-klima s.r.o. 

vyrábí vzduchotechnické potrubí a elementy a zajišťuje vše, co se týká klimatizace, 

chlazení, topení a větrání. Ve městě funguje ČSAD Polkost, provozující autobusovou a 

nákladní dopravu a řada dalších drobnějších podnikatelů. Pracovních příležitostí však 

v Kostelci stále není dost a občané dojíždí za prací do Prahy i do měst v nejbližším okolí. 

V Kostelci je velmi patrná blízkost hlavního města. Proto se zdejší okolí v létě 

zaplní množstvím výletníků a rekreantů, kteří obdivují krásu zdejší krajiny a užívají 

poklidné atmosféry městečka. Pro potřeby turistů slouží několik ubytovacích zařízení. Za 

zmínku stojí nově zrekonstruovaný historický objekt bývalého barokního špitálu, který 

nyní poskytuje ubytovací služby vjedinečném prostředí. Ve městě funguje i řada 

restauračních zařízení. Před několika lety byl otevřen Klub Barák, který se rozprostírá ve 

68 Čech, Mirjam. Černokostelecko. Kostelec n. Č. lesy: Městský národní výbor, 1989, str. str.85 -
92. 
69 Karnet, Pavel. Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy [on-line], [2006]. 
URL: <www.slp.cz/index.htm> 
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starém sklepení jednoho z domů na náměstí Smiřických. V unikátní atmosféře, která je 

doladěna i stylovým zařízením, je možno navštívit četné koncerty a posedět u černého 

Bernarda. 

Postupně probíhají rekonstrukce budov ve městě. Již od devadesátých let probíhá 

rekonstrukce zámku a přilehlých objektů. Celému areálu se tak postupně vrací j eho krása. 

Zámecké interiéry sice nejsou přístupny veřejnosti, ale návštěvníci mohou pozorovat 

měnící se tvář renesančního zámku zvenku. Oprav se v poslední době dočkal také kostel 

sv.Andělů strážných. Postupnou přestavbou a modernizací prochází také základní škola a 

další budovy. Pomalu tak Kostelec nad Černými lesy získává ráz evropského městečka. 

Kulturní život ve městě se postupně vzpamatovává a rok od roku poskytuje 

občanům více možností. Po revoluci byla budova kina navrácena původním vlastníkům, 

kteří provoz kina zrušili. Byla zrušena i řada organizací a spolků. Dlouhou dobu se pak za 

kulturou muselo vyjíždět za hranice města. Postupně se však situace zlepšuje a ve městě 

funguje řada zájmových organizací. Pěvecký sbor Lumír se začal opět scházet při 

zkouškách, nově vznikl ženský sbor Chorus angelicus. Koncerty se pořádají v kapli 

sv.Vojtěcha, v Rytířském sále v budově zámku či v kostele sv. Andělů strážných. Různé 

hudební skupiny mají možnost koncertovat v Klubu Barák, v klubu Efekt či v pivovaře. 

Černokostelecký pivovar se v poslední době stal nedílnou součástí města. Poté, 

co byl roku 1994 definitivně ukončen provoz, pivovar chátral. Novými majiteli se později 

stala firma Dej Bůh štěstí s.r.o., která chce z pivovaru vytvořit turistickou atrakci a pustila 

se do rekonstrukce rozsáhlého objektu. Již nyní se však pivovar nárazově stává centrem 

dění ve městečku. Děje se tak při tradičním vykulení sudů, které se koná několikrát do 

roka. V pivovaře se kromě koncertů konají i občasná divadelní představení. O zábavu a 

dobré pivo i jídlo nebývá nikdy nouze. 

V roce 2005 bylo navázáno partnerství s francouzskou obcí Marimolle. 

Občané města mohou využívat i řadu sportovišť. Na okraji města je к dobře 

udržované fotbalové hřiště, přestože místní fotbalový tým nepodává žádné dobré 

výsledky. Ve městě je i několik tenisových kurtů, dobré zázemí sportovcům tvoří také 

sokolovna a školní tělocvična. V okolí města vede také několik cyklostezek a v zimě pro 

relativně vysokou nadmořskou výšku a dostatek sněhové pokrývky místní vyznavači 

běžeckého lyžování vytvoří mnoho bílých stop. V areálu bývalé nemocnice byla v roce 

2005 zřízena nová relaxační stezka vedoucí rozlehlým lesoparkem. 

Po odsunu sovětských vojsk z Československa byl objekt původně plicní léčebny, 

který sloužil před rokem 1989 jako nemocnice pro sovětská vojska spětí sty lůžky, 

navrácen ministerstvu zdravotnictví a v jednom pavilonu byla zřízena léčebna pro tělesně 

postižené děti. Ministerstvo zdravotnictví vlastní nyní malou část areálu, jeden objekt 
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patří také ministerstvu vnitra a zbytek areálu, který má rozlohu 42 ha patří městu. Dětský 

rehabilitační pavilon byl po několika letech zrušen a většina objektů je už patnáct let 

prázdná a chátrá. Otázka využití se řeší již několik let. Dosud stále není jasné, zda se 

tamní areál s budovami a s lesoparkem prodá, pronajme či se zvolí jiný způsob, jak areál 

opět oživit. Zájemci, kterých je několik, mají v úmyslu zde zřídit domov pro seniory, 

rehabilitační centrum či domov pro matky s dětmi. V současnosti je zde v pronájmu firma 

Marker, a. s., která se zabývá výrobou lyžařského vázání.70 

Město se však potýká s mnoha dalšími problémy. Jedná o plynofikaci města, která 

je však stále ještě v nedohlednu. V červnu roku 2005 město zahájilo asi největší investici 
i/ 

ve své moderní historii - výstavbu nové kanalizace a rozšíření čistírny odpadních vod. 

Stavba se setkává s mnoha komplikacemi a již více než půl roku velmi znepříjemňuje 

život občanům města i návštěvníkům, jelikož centrum města je dlouhou dobu v podstatě 

neprůjezdné. 

Kvůli nedostatku financí se již mnoho let diskutuje o rozestavěné budově nové 

hasičské zbrojnice a stále otevřená je i otázka výstavby diskontu Plus. 

70 Lukáš, Jiří. Město hledá využití pro nemocnici [on-line]. [2006]. 
U R L : <www.cvikr . info /v iew.php?cis loc lanku=2005111801> 
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5. Památky města Kostelce nad Černými lesy 

Město Kostelec nad Černými lesy se může chlubit mnoha zajímavými 

historickými objekty. Nejvýznamnější z nich je samozřejmě zámecký areál, ale jsou zde i 

jiné pamětihodnosti, které zasluhují pozornost, např. místní kostely, barokní špitál, sýpka, 

pivovar či mnoho budov na náměstí Smiřických. Za povšimnutí stojí i řada menších 

staveb, jako jsou kaple, sochy či pomníky. V této kapitole připomínám i objekty, které 

jsou důležité pro život města. 

Největší část kapitoly věnuji zámeckému areálu. Kromě popisu historie zámku, 

popisu předzámčí, vlastní budovy zámku a kaple sv. Vojtěcha jsem zahrnula i pověsti a 

zajímavosti, které se vážou к těmto objektům. 

5.1. Zámek s kaplí sv. Vojtěcha 

Zdroj: URL: <www.kostelecncl.cz> 

5.1.1. Historie zámku 

Počátky historie tohoto objektu sahají až do 10. století, do rané doby českých 

knížat Přemyslova rodu. Původně tu stával hrádek, kam se knížata uchylovala při 

příležitostných lovech na divokou zvěř. Nejspíše to nebyl jen hrádek lovčí, ale soudí se, 
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že jeho posádka střežila i důležitou obchodní křižovatku mezi Prahou, Kutnou Horou a 

Kolínem. Okolo tohoto „hrádku v černém lese" vznikla časem malá osada. 

V době, kdy se v Čechách ujímalo křesťanství, byl u tohoto hrádku zbudován i 

kostelík, o kterém pověst praví, že ho založil sám sv. Vojtěch, což je možné, neboť zdejší 

kraj patřil к panství Slavníkovců. Kostelík byl podle římského způsobu obehnán valem, za 

nímž se při nebezpečí ozbrojeného vpádu ukrýval lid. Takto opevněný kostel se nazývá 

castellum (odtud název města Kostelec). Hrádek patřil Slavníkovcům až do jejich 

vyvraždění roku 995. Poté připadl pražskému knížeti.71 

Roku 1325 byl na místě hrádku vybudován gotický hrad. V tu dobu zde stála 

dvoupalácová stavba, která byla obehnána hradbou. Objekt měl čtyři rohové bašty a 

centrální vstupní bránu, což dalo základ nynějšímu půdorysu zámku. Z původní stavby se 

dochovala pouze část obvodového zdiva ve sklepení pod jihozápadním křídlem zámku, 

zdivo pozdně gotického barbakanu72 v předzámčí včetně sedlového portálku v přízemí a 

černá kuchyně v suterénu severozápadního křídla. Dále byly pod zámeckým kostelem sv. 

Vojtěcha objeveny základy středověkého zdiva, které lze snad ztotožnit s původní farní 

svatyní a na druhém nádvoří byly nalezeny pozůstatky dřevěné zástavby a nárožní zděné 

stavby neznámí podoby.73 

Roku 1549 kostelecký hrad vyhořel. Oheň zničil především hlavní budovy 

gotického hradu, které bylo třeba strhnout. První výstavbu po požáru zahájil v roce 1552 

Ferdinand I., v jehož vlastnictví tehdy hrad byl. Na tomto místě začalo vznikat 

reprezentační sídlo v renesančním slohu. Stavitelem byl Giovanni de Campione a práce 

vedli Paolo delia Stella a G. M. Avostalli. 

Roku 1558 koupil celé kostelecké panství od císaře Ferdinanda I. Jaroslav 

Smiřický za třicet tisíc kop českých grošů. Pokračoval ve stavbě a roku 1561 ji dokončuje. 

U zámku nechal vybudovat kapli sv. Vojtěcha a v ní rodinnou hrobku. Smiřičtí vlastnili 

zámek až do roku 1620, kdy jako protestanté museli opustit zemi.74 

Částečnou barokní přestavbu do dnešní podoby nechala provést na počátku 18. 

století vévodkyně Marie Terezie Savojská. Přestavba byla dokončena roku 1770 a 

stavitelem byl J. Jäger. 

71 Šimáček, František. Kronika města Kostelec nad Černými lesy a jeho okolí. Kostelec nad 
Černými lesy, 1935, str. 18. 
72 Barbakan - původně střílna, později předsunuté opevnění brány. 
73 Kol. autorů. Památky Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad Černými lesy: Agentura H, 1991, 
str. 6. 
74 Hodinář, Karel; Klíma, Václav. Kronika města Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad 
Černými lesy, 1912 
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Od této doby zámek větší stavební úpravy nezaznamenal. Pouze v 2. polovině 19. 

století byly rekonstruovány věžní střechy. Lichtensteinové pak vlastnili panství až do 

začátku 20.století. 

Roku 1933 získal kostelecký zámek stát a o dva roky později tu byl zřízen Školní 

lesní podnik Vysoké školy zemědělské v Praze. Dnes je majitelem Česká zemědělská 

univerzita v Praze a správou zámku je pověřen Školní lesní podnik, který je její součástí. 

Dále jsou zde terénní pracoviště Fakulty lesnické a enviromentální ČZU a sídlí zde 

Laboratoř ekologie krajiny ČZU (donedávna Ústav aplikované ekologie ČZU). V budově 

zámku sídlí i redakce časopisu Lesnická práce75. 

V zámku probíhá od 70. let rekonstrukce objektů. V roce 1989 byla 

zrekonstruována kaple sv.Vojtěcha, v letech 1992 a 1996 obě křídla předzámčí a roku 

1998 barokní špitál, který byl na počest zakladatele přejmenován na Dům Savojských. Od 

1. 8. 2000 probíhá oprava vlastní budovy zámku. Došlo к odkrytí původních renesančních 

fresek v jihozápadním křídle, zámku se vrací původní Smiřický půdorys, trvale narušený 

za přestaveb v 18. století a postupně se mění okna a dveře v renesančním stylu. Dále 

dochází к opravě statických nosných konstrukcí, rekonstrukci krovu a výměně střešní 

krytiny. V interiérech se mění podlahy. V suterénu byly zrušeny železobetonové stropy a 

jsou nahrazeny cihelnými klenbami, které byly zbořeny v 50. letech 20. století. V plánu 

byla i oprava barokního (tzv.bočního) schodiště. 

V prostoru mezi podlahou 2.patra a stropem 1.patra v jižním křídle byly při 

rekonstrukci stropů nalezeny renesanční malby. Původ je znalci datován do let 1600 až 

1610. 

5.1.2. Předzámčí 

Předzámčí tvoří nejstarší část zámku. 

Dochovaly se zde části gotických zdí, které 

pocházejí ze 14. století. Předzámčí je přístupné 

po kamenném mostě, který koncem 17. století 

nahradil původní starší dřevěný padací most. 

Kamenný most je zdoben barokními vázami 

z 18. století a vede přes hluboký příkop, v němž 

pobíhali bojovní psi. 

Obr. č. 4: Předzámčí. 
Zdroj:URL: <www.kostelecncl.cz> 

75 Lesnická práce - časopis pro lesnickou vědu a praxi, jeden z nejstarších lesnických odborných 
časopisů na světě. Vychází nepřetržitě od roku 1922. 
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Vstupní hranolovitá věž je dvoupatrová, s obdélníkovými okny a cibulovitou 

barokní nástavbou na střeše. Na osmihranné vížce byly německé bicí hodiny z roku 1779, 

vyměněné při rekonstrukci věží v roce 1962. 

Na první nádvoří se vchází polokruhovitě sklenutým vjezdem nebo obdélníkovou 

brankou ve společném rustikovaném rámci. V průčelí vstupní brány jsou mezi okny dvě 

erbovní desky Jaroslava Smiřického a jeho manželky 

Kateřiny z Hasenburka. Na deskách jsou dva erby a 

nápisy: 

JAROSLAV SMIRZICKY ZE SMIRZICZ A NA 

KOSTELZY 

KATHERZINA Z HASMBURKU A NA 

KOSTELZY 1561 

Obr. č. 5: Erbovní deska 
Zdroj: URL: <www.kostelecncl.cz> 

Vpravo od brány je křídlo vystavěné do tvaru podkovy - pozůstatek gotického 

hradu. Zde se nacházela tři vězení pro lehčí provinilce a jedno vězení s kruhy ve zdech 

pro těžší vězně. Za nimi byla klenutá konírna, kovárna a kovářská kolna. V patře byly 

síně, světnice, kuchyně, tzv. mazhaus a dvě moučnice. 

V levém křídle bývaly v přízemí sklepy na hospodářské plodiny, velká váha, 

pekárna na chléb a čeledník. V patře se pak nacházela kuchyně, několik světnic, pekárna a 

dvě zbrojnice. Tohoto křídla užíval také purkrabí a později tam byl byt ředitele Školního 

lesního statku. 

Prostranství uprostřed se nazývá první nádvoří a původně tu bývala stará kašna 

napájená spádovým vodovodem z lesa Trúba. 76 

Na obou křídlech byla v roce 1991 obnovena sgrafitová výzdoba. Dnes můžeme 

nalézt v pravém patře novodobou jídelnu s kuchyní, kanceláře a vlevo je ubytovna pro 

posluchače České zemědělské univerzity. V nedávné době byl také zrekonstruován sál 

Smiřických v přízemí levého křídla, který je na místě původní konírny. Byly tu odkryty 

renesanční fresky a dnes sál slouží к pořádání koncertů a jiných slavnostních příležitostí. 

90 Šimáček, František. Průvodce Černokosteleckem. Kostelec nad Černými lesy: 1937, str. 28 - 29. 
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5.1.3. Vlastní budova zámku 

Z předzámčí do vlastní budovy zámku vede kamenný klenutý most přes hluboký 

zděný příkop. Z jednoho klenutí pod mostem bylo uděláno těžké vězení. Původně nešel 

kamenný most až 

к bráně. К ní byl přístup 

po dvou zvedacích 

mostech, po jednom se 

vjíždělo do brány, po 

druhém se šlo do 

branky. Přístup na most 

byl chráněn ještě 

dvojitými těžkými 

dřevěnými vraty. 

Hlubokým příkopem a 

valy je obehnána celá 

hlavní zámecká budova. 

Do zámku vcházíme i dnes vjezdem nebo brankou. V renesančním 

trojúhelníkovém štítu průčelí byl nápis: 

MAMA THEREZIA VEREHELICHTE HERZOGIN VON SAVOIJEN - GEBOREN 

FÜRSTIN VON LIECHTENSTEIN HAT DIESES SCHLOSS AUFGEBAUT. 

(Marie Terezie provdaná vévodkyně Savojská, rozená z Lichtenštejna, nechala postavit 

tento zámek)77 

Chronograf obsažený v tomto nápise udával letopočet 1746. Marie Terezie Savojská 

nechala v té době zámek přestavět v barokním slohu. 

Zámecká budova je čtyřkřídlá, dvoupatrová stavba kolem uzavřeného 

čtvercového nádvoří o půdorysu 25x25 metrů. V rohu každého křídla je třípatrová věž, 

která je nejprve válcová a od druhého patra desetihranná. Je zakončena cibulovou bání 

s lucernou. Věže jsou členěné římsami a jsou v nich obdélníková a polokruhovitě 

zakončená okna. 

Obr. č. 6: Budova zámku 
Zdroj: URL: <www.kostelecncl.cz> 

77 Kol. autorů. Památky Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad Černými lesy: Agentura H, 1991, 
str. 6. 
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Při pohledu na 

jednotlivá zámecká křídla 

jsou patrné značné rozdíly 

slohů a dob. Za průjezdem 

do zámku na jihovýchodním 

křídle nechal Jaroslav 

Smiřický vybudovat 

patrovou arkádovou 

chodbu. Chodba spočívá na 

osmi jednoduchých 

kamenných sloupech, které 

jsou spojeny klenbou. 
. ,v. Obr. č. 7: Arkádová chodba 

V prvním patře je lodžie Zdroj: URL : <www.kostelecncl.cz> 

rozdělena osmi toskánskými 

sloupy. Jednotlivá pole jsou spojena klenbou, v dolní polovině je balustráda78, která je 

vyplněna dvanácti kuželkami v každém poli. Ve druhém patře můžeme vidět lodžii 

s patnácti iónskými sloupy a čtrnácti klenutími hřebínkové klenby. Také v tomto patře 

jsou balustrády vyplněné kamennými kuželkami. Obě patra jsou dnes zasklena. 

Na ostatních třech křídlech lodžie nejsou. Z původně malbou naznačených 

balkonů na severozápadní straně zbyl jen vybledlý obraz sv.Jana Nepomuckého 

v oblacích (asi z roku 1746). 

Na třech stranách jsou z nádvoří vidět pouze renesanční okna. Zámecké strany 

obrácené к severu mají okna položena níže než protilehlá křídla. Je to proto, že jsou ve 

svých základech starší než strany obrácené kjihu. Severní část stojí totiž na místě, kde 

stál původní hrad ze 14. století. 

V západním rohu stavby je umístěno spirálovité schodiště s otvory do volného 

jádra s nikami79 a valenou klenbou. V přízemí jihozápadního křídla jsou místnosti 

s renesančními valenými klenbami a lunetami80. V západní nárožní věži můžeme spatřit 

hraněnou osmibokou klenbu. 

Uprostřed severovýchodního křídla jsou velká polokruhově sklenutá okna 

renesančního rytířského sálu. Tento sál je 22 metrů dlouhý a 11 metrů široký. U něj se 

nachází předsálí se zbytky vlašského komínu a vedou z něj do sálu dveře s kamenným 

78 Balustráda - zídka nebo zábradlí složené z řady kuželek z kamene. 
79 Nika - výklenek poloválcového tvaru v tloušťce zdi. 
80 Luneta - klenba vymezená průnikem dvou valených kleneb o různé výšce a rozponu. 
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renesančním portálem. Obě místnosti mají ploché stropy. Na východní straně sálu vedou81 

dvoje dveře na otevřenou terasu s ozdobnou pískovcovou balustrádou. Tato terasa se 

rozprostírá podél severovýchodního křídla zámku. 

Sál dnes slouží jako přednášková místnost pro posluchače ČZU, jako koncertní sál a 

к dalším slavnostním příležitostem města Kostelce nad Černými lesy. Sály a učebny 

zámku je možno objednat к uspořádání konferencí, školení a nebo společenských akcí. 

5.1.4. Kaple sv. Vojtěcha 

// 

Zámecký kostel sv. Vojtěcha je 

krásnou uměleckou památkou z dob 

Smiřických. Je nejstarší památkou v Kostelci 

nad Černými lesy a jedna z nejstarších 

pamětihodností v kraji vůbec. V desátém 

století byl na tomto místě postaven kostel a po 

koupi kosteleckého panství Jaroslavem 

Smiřickým v ló.století byla vystavěna nová 
goticko - renesanční kaple s rodinnou 

Obr. č. 8: Kaple sv. Vojtěcha 
hrobkou. U kostelu zůstala stará hranolovitá z d r o j : U R L : <www.kostelecncl.cz> 

dvoupatrová věž. Od roku 1688 měla 

cibulovitou měděnou báň. Po požáru v roce 1836 byla báň nahrazena jehlanovitou 

stříškou. Při rekonstrukci celého zámeckého kostela v roce 1986 byla opět vyměněna za 

cibulovitou.82 

Kaple je stavba jednolodní, s trojbokým presbytářem, má silné zdi a gotická okna. 

Je překlenuta křížovou klenbou. Nacházejí se tu renesanční fresky. Při restaurování v roce 

1954 byly na klenbě lodi odkryty pod znakem lichtenštejnským erby Zikmunda 

Smiřického a jeho manželky. 

Hranolovitá věž má nad sebou několik místností. První místnost s výklenkem do 

kaple sloužila pro hudebníky, poslední místnosti je zvon z roku 1861, který je přelitý 

z původního zvonu z roku 1499, kdy byl poškozen požárem. Na zvonu je nápis: 

ZVUKEM SVÝM NÁS DO CHRÁMU VOLEJ, TŘIKRÁT DENNĚ К MODLITBĚ 

POBÍZEJ, PO SMRTI PAK NÁS К HROBU DOPROVÁZEJ, SVATÝ VOJTĚŠE, 

ORODUJ ZA NÁS. 

Přelil Karel Bellmann, c.k. dvorní zvonař v Praze 1861. 

81 Kol. autorů. Památky Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad Černými lesy: Agentura H, 1991, 
str. 6. 

90 Šimáček, František. Průvodce Černokosteleckem. Kostelec nad Černými lesy: 1937, str. 28 - 29. 
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Na věž vedou dveře z presbytáře 83, odkud se můžeme dostat také do sakristie 84 a 

hrobky Smiřických. Hrobka je malá místnost pod presbytářem, kde byly uloženy 

sarkofágy 85 a ostatky Smiřických. Ty byly uloženy v cínových rakvích, které byly 

vyloupeny Švédy roku 1648 a poškozeny i v nedávné době. Pod padacími dveřmi je pět 

velkých a dvě malé rakve. Kdysi byly všechny ozdobeny zlatem a stříbrem. Obě malé a 

jedna velká mají nápisy české, ostatní latinské. Pod nápisy jsou znaky rodiny Smiřických, 

jen na poslední je znak slavatovský. 

Byli zde pochováni: „ 

Jaroslav Smiřický ( + 1597) 

Ladislav, syn Zikmunda Smiřického ( zemřel roku 1600 ve věku 22 neděl) 

Zikmund Smiřický ( + 1608) 

Jaroslav Smiřický (+1611) 

Zikmund Jiří, syn Jindřicha Slavaty ( zemřel roku 1619 ve věku 14 neděl) 

Jindřich Slavata z Košumberka (zahynul při výbuchu jičínského zámku v r. 1620) 

Na západní straně kaple je kůr. Zde byly dříve varhany, ale ty byly při 

rekonstrukci převezeny. Dnes jsou tu jen dva původní krby a dvě oddělené místnosti, 

které byly vytvořeny později. V těchto místnostech jsou kazetové stropy86. 

V kapli je jako v jediném zámeckém objektu v úplnosti dochované vybavení 

interiéru. Hlavní oltář je renesanční trojdílná edikula87 s reliéfem Kladení Krista do hrobu. 

Pochází z druhé poloviny 16. století. Spodní část oltáře tvoří citáty z písma provedené 

zlatou barvou. V době vlastnictví rodu Liechtensteinů byl ten protestantský oltář otočen 

ke zdi a reliéf byl uložen v sakristii. Oltář byl nahrazen katolickým s obrazem sv. 

Vojtěcha. 

V zámeckém kostele jsou ještě dva postranní skládací oltáře. Oltář vlevo pochází 

z roku 1585. Uprostřed je obraz Poslední večeře Páně, na vnějších křídlech jsou obrazy 

Korunování Krista a Bičování Krista. Na vnitřních křídlech jsou pak obrazy Ježíš 

v zahradě Getsemanské a Ježíš myje sv.Petrovi nohy. Oltář vpravo je z roku 1588. 

Uprostřed můžeme spatřit Narození Krista, na vnějších křídlech pak obrazy sv.Apoštola a 

Zvěstování Panny Marie. Na vnitřních křídlech jsou vzácné. podobizny Jaroslava 

Smiřického, jeho manželky Kateřiny Smiřické a jejich čtyř dětí. 

83 Presbytář - místo, kde je umístěn oltář. 
84 Sakristie - prostor sloužící zejména к úschově bohoslužebných knih, rouch a jiných předmětů. 
85 Sarkofág - rakev s víkem. 
86 Kazetový strop - trámový strop, jehož konstrukce vytváří v podhledu kazety. 
87 Edikula - architektonicky orámovaný oltářní obraz. 
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Renesanční kazatelna je z roku 1558 a je zdobena řezbami se znaky Smiřických. 

Spočívá na hladkém sloupku a je vyrobena ze sedmi druhů dřeva. 

Za povšimnutí stojí také zdejší kostelní lavice, tzv. stally. Jsou celkem pro 

15 osob. Zajímavé je na nich to, že mají sklápěcí sedadla, což je pro renesanční dobu 

neobvyklé. 

Na místě hlavních dveří jsou dnes intarzované renesanční dveře, které původně 

vedly z presbytáře do věže. Na přední straně je v horní části mezi domy věž s hodinami, 

pták, dudák a střelec. V dolní části je pak znázorněno podloubí a letopočet 1573. Na zadní 

straně můžeme vidět vázu se stonky, květy a ptáky. V levém rohu dole je sedící nahá 

žena, nejspíše Pandora, opírající se o skřínku. 

V chrámové lodi na podlaze jsou dva náhrobní kameny. První pochází z roku 

1663 a druhý je z roku 1719.88 

I přesto, že je kaple samostatnou budovou, je se zámkem spojena krytým mostem 

přes příkop o třech obloucích, který tvoří vstupní chodbu. 

Po celkové rekonstrukci slouží kaple jako aula České zemědělské univerzity, dále 

jako obřadní a koncertní síň se skvělou akustikou. 

5.1.5. Pověsti a zajímavosti o kosteleckém zámku 

Znám já jeden krásný zámek... 

Mnoho lidí zná tuto písničku, ale málokdo ví, že se tento příběh odehrál 

v Kostelci nad Černými lesy roku 1607. Jeden z majitelů kosteleckého panství - Zikmund 

Smiřický měl dvě dcery - Elišku Kateřinu a Markétu Salomenu. Milencem Elišky 

Kateřiny nebyl ovčák, jak se zpívá, ale kovář Jiří Vágner, který se později ke všemu 

přiznal. 

Pod touto záminkou byla Eliška Kateřina dvanáct let vězněna svým otcem a 

později i svou sestrou na hradě Rumburku. Roku 1619 ji odtud odvezl Ota Jindřich 

z Vartenberka, který se s ní později oženil. Tak vznikl po smrti Zikmunda Smiřického 

spor o dědictví. Právoplatným dědicem měl být jejich bratr Jindřich Jiří, ale jako 

chorobomyslný musel mít svého poručníka. 

Spor se měl rozhodnout v Jičíně v roce 1620, ale došlo к výbuchu zámku a Eliška 

Kateřina spolu se svým švagrem Jindřichem Slavatou zahynuli. Tak připadlo dědictví 

Markétě Salomeně, ale po bitvě na Bílé Hoře musela jako uprchnout z Čech a poručníkem 

jejího bratra se stal Albrecht z Valdštejna.8'' Ale o tom už písnička nevypráví... 

88 Kol. autorů. Památky Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad Č. lesy: Agentura H, 1991, str. 7. 
89 Komárek, Pavel. Kumburk [on-line], [2006]. 
URL: <www.hrady.dejiny.cz/kumburk/> 
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Zámecký poklad 

Smiřičtí patřili ve své době mezi nejbohatší šlechtické rody v Čechách. Uvádí se, 

že jejich majetek činil asi desetinu panského majetku v Čechách. Uvádí se, že na zámku je 

tzv. Modrá komnata, kam Smiřičtí svůj rodinný poklad ukryli před útěkem za hranice po 

bělohorské bitvě. Do této komnaty vede prý jedna z tajných chodeb. 

Pověsti dala původ sama Markéta Salomena Smiřická, vdova po Jindřichu 

Slavatovi z Chlumu a Košumberka. Roku 1631 při vpádu Sasů do Čech se prvně vrátila 

do Kostelce nad Černými lesy, dala ve městě vyhledat bývalou komornou a obdržela 

povolení od hejtmana, že si smí jako bývalá vrchnost prohlédnout zámek i všechny 

místnosti. Při odchodu ze zámku prý potichu řekla: „Jest ještě všecko úplně pohromadě." 

To zaslechla komorná, pověděla to hejtmanovi i jiným a od té doby se rozšířila pověst o 

zámeckém pokladu. I Švédové, kteří vtrhli do zámku roku 1648, poklad hledali, ale 

neúspěšně. 

Roku 1696 hledal poklad neznámý student. Domníval se, že poklad by mohl být 

vjednom pokoji, kde jsou na jedné straně velmi silné zdi, kdežto na druhé tenké a 

v místnosti byly také nezvyklé nástěnné malby. Ale ani on poklad nenašel. 

Pozdější zprávy praví, že poklad byl při přestavbě v 18. století nalezen, ale jiné 

zase tvrdí, že poklad je tu stále. 

Ještě poslední komorník Liechtensteinů se pokoušel poklad najít. Po válce přijel 

do Kostelce, sestoupil s manželkou do podzemní chodby a za tři dny se podle pověsti 

vrátil v zuboženém stavu a sám. Odjel a už se nikdy nevrátil.90 

Tajné chodby 

Většina hradů a zámků měla vybudované tajné chodby, kterými utíkali lidé před 

blížícím se nebezpečím. Také tento zámek má únikové chodby. Měly by být čtyři, ale 

byla objevena pouze jedna, když došlo к propadnutí v Peklovské rokli (asi 500 m od 

budovy zámku). Všechny chodby měly začínat v zámecké kapli, ale jejich vchod nebyl 

objeven. 

Jedna chodba měla vést ze zámecké kaple a končit pod oltářem v českobrodském 

kostele. Právě tato chodba se v Peklovské rokli propadla. Uvnitř byly nalezeny zbytky 

kočáru a i v pramenech se uvádí, že chodby byly tak široké, že jimi projel kočár tažený 

koňmi. Chodba je dlouhá asi 12 kilometrů a nyní je s ohledem na bezpečnost zasypána. 

90 Šimáček, František. Průvodce Černokosteleckem. Kostelec nad Černými lesy: 1937, str. 28 - 29. 
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Další prý vede až do Sázavského kláštera, ale o této chodbě se velmi pochybuje, 

protože by musela být dlouhá 32 kilometrů a překonat v některých místech překážku 

v podobě řeky Sázavy. 

Třetí úniková chodba měla vést na hřbitov ve Štíhlících (její délka by tedy byla 

asi 7 km). O této chodbě se však prameny blíže nezmiňují. 

Poslední chodba má vést z kaple sv.Vojtěcha do Modré komnaty, která podle 

pověsti ukrývá poklad Smiřických. Ale jak již bylo zmíněno, komnata ani chodba dosud 

nebyly objeveny. 

// 

5.2. Barokní špitál 
Pozdně barokní stavba v Českobrodské 

ulici čp. 3 se nachází pod zámeckým areálem. 

Špitál nechala vybudovat v roce 1722 

vévodkyně Marie Terezie Savojská jako nový 

špitál pro 24 osob. Tento nový objekt nahrazoval 

dřívější špitál v Pražské ulici ( současný Hotel U 

Zvonu). V dubnu roku 1728 byl nový špitál 

dostavěn, v květnu se shromáždili špitálníci ve 

starém špitále, vzali si nový oděv a odtud odešli 

v průvodu do zámecké kaple a pak do nového špitálu. 

Špitál je jednopatrový dům o dvou okenních osách do průčelí. Má dva vchody 

s ozdobnými portály. V průčelí jsou okna zakončená kruhovým obloukem a mezi nimi 

přiléhá ke stěně kamenný kříž na kamenném postamentu91. Nad římsou se pak nachází 

trojúhelníkový štít, v něm je umístěn kamenný alianční erb Marie Terezie Savojské a 

jejího manžela Tomáše Emanuela. Na stříšce spojující štít s valbovou střechou budovy, je 

umístěna cibulovitá lucerna. Postranní fasády jsou členěny pouze jednoduchými okny. 

Zajímavostí tohoto objektu bylo vytápění. Budova byla vytápěna centrálně teplým 

vzduchem rozváděným kanály v podlaze a otvory ve stěnách do jednotlivých místností. 

Studený vzduch byl pak odváděn z místností otvory nad podlahou a sběrným kanálem 

zpět do vytápěcí místnosti. 
Špitál sloužil svému účelu až do roku 1921.'"' 

V roce 1989 se chystala demolice tohoto objektu. Byl z něj vyjmut knížecí znak, 

kamenná hlavice z červeného pískovce, kamenný kříž i zárubně oken a dveří. Od 

91 Postament — podstavec. 
92 Kol. autorů. Památky Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad Černými lesy: Agentura H, 1991, 
str. 5. 
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demolice se naštěstí ustoupilo a v roce 1998 byla dokončena nákladná rekonstrukce do 

původní barokní podoby. Objekt byl na počest zakladatelky přejmenován na Dům u 

Savojských. Od té doby poskytuje budova ubytovací služby veřejnosti pod správou 

Školního lesního podniku. Kapacita ubytování je dnes 48 lůžek.93 

5.3. Fara 
První zmínka o faře pochází z roku 1344 při směně Kostelce nad Černými lesy za 

Náchod. Další zpráva je z roku 1384, kdy přispěl černokostelecký farář na korunovaci 

krále Václava v Římě 15 grošů. Po'zániku pak byla obnovena roku 1627. Původní farní 

budova stávala v místech dnešního pivovaru. Tuto budovu vlastnila fara ještě roku 1760. 

Fara, kterou nechal vystavět Jaroslav Smiřický, stávala na místě čp. 21 a 22. Dnešní fara 

byla vybudována až roku 1748 a farou se stala až roku 1754, kdy jej farářovi darovalo 

město. Tato nová fara ovšem v roce 1833 vyhořela, a tak bydlel děkan nějaký čas na 

zámku. Od přestavby po požáru se podoba fary v podstatě nezměnila. 

Jedná se o jednopatrovou budovu s klasicistním symetricky řešeným průčelím. 

V přízemí za hlavním vstupem je průjezd do dvora vydlážděný červenými pískovcovými 

deskami a zaklenutý valenou polokruhovou klenbou.94 

5.4. Kostel sv. Jana Křtitele 
Tento kostel na nachází na Pražském předměstí. Byl vystavěn obcí kališnickou za 

podpory vrchnosti roku 1600 jako hřbitovní kostel. Do té doby město svůj hřbitov nemělo 

a občanům к těmto účelům sloužil kostel s hřbitovem v Aldašíně (asi 3 km od městečka). 

Roku 1644 byl vydrancován a vypálen Švédy a následně po třicetileté válce do roku 1679 

opraven. V roce 1756 pak vyhořel i s částí obce. Vletech 1777 - 1783 byl díky 

Liechtensteinům vyzvednut ze spáleniště , kdy se mu dostalo nynější podoby. Do barokní 

podoby byl postaven stavitelem J. Jägrem. 

Kostel je nevelká barokní jednolodní stavba s vyhloubenými nárožími a konvexně 

vypjatým průčelím. Presbytář je obdélný, příčně položený a v jeho ose je obdélná 

sakristie. Loď má oválný tvar a je členěna dvojicemi pilastrů95. Krychta stojí na dvou 

pilířích a je podklenuta valeně s lunetami a sklenuta plackou, podobně jako presbytář. 

V presbytáři se nalézá hlavní oltář s obrazem Křtu Páně, kazatelna a červotočem silně 

poškozené sochy sv. Barbory a sv. Kateřiny. V lodi na jižní straně je oltář sv. Jana 

93 Kämet, Pavel. Penzion Dům Marie Terezie [on-line], [2005]. 
URL: <www.slp.cz/penzion/ubytovani.htm> 
94 Kol. autorů. Památky Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad Černými lesy: Agentura H, 1991, 
str. 3. 
95 Pilastr - dekorativní stavební článek, plochý do zdi zapuštěný pilíř. 
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Evangelisty s barokní architekturou malovanou na prknech, na severní straně můžeme 

spatřit malbu na plámě zobrazující sv. Kateřinu. 

Pod hlavní lodí se nachází krypta pánů Přebozských ze Zásmuk. Roku 1649 tu byl 

pochován rytíř Karel Mikuláš Přebozský i s erbem, protože byl poslední svého rodu. Pod 

lavicemi se nachází náhrobek s nápisem: 

LETA PANIE 1649 23.APRILIS DOKONAL JEST ŽIVOT SWUG W PANU 

UROZENY A STATECZNY RITYRZ PAN KAREL MIKOLASS Z ZASMUK 

POSLEDNÍ Z MUSKYHO RODU TOHO LET SWYCH MAJIECE 77 A POCHOVÁN 

GEST V TOMTO CHRÁME PANIE. WESELYHO A RADOSTNIHO 

WZKRIESSENIE OCZEKAWA.96 

Okolo kostela se nacházel hřbitov sloužící obyvatelům města a pohřbívalo se zde 

do roku 1831. Pochován je zde i první český lesnický spisovatel V .E. Lenhart (1744 -

1806). 

Poblíž kostela byla postavena renesanční zvonice, která jako jediná přežila 

všechny požáry od doby svého vzniku v roce 1600. Zachovala si tak částečně svůj 

původní vzhled. Stavba má charakter dvoupatrové hranolové věže, jejíž nečleněná průčelí 

jsou prolomena nevelkými okenními otvory s půlkruhovými záklenky. Současná podoba 

nejvyššího podlaží zvonice s rozměrnými okny a jehlancovitou střechou s lucernou 

vznikla patrně až v rámci raně barokní přestavby v roce 1679. 

Beze stopy zmizely čtyři velké barokní sochy zaznamenané ještě před první 

světovou válkou ve věži a při jižní straně kostela. Tyto sochy byly v 18. století původně 

součástí morového sloupu. 

Původní staré zvony byly odtud přeneseny do nově postavené věže farního 

kostela sv. Andělů strážných v roce 1894.97 

5.5. Kostel sv Andělů strážných 
Farní kostel sv. Andělů strážných byl vystavený v letech 1735 - 1737 na náměstí 

z dobrovolných darů za panování Marie Terezie. Byl vybudován podle plánů barokního 

stavitele Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Hned po dostavbě kostela tu měl v roce 1738 

misie jezuita Antonín Koniáš. Hlavní pseudobarokní věž byla vystavěna až roku 1894, 

kdy sem byly také přeneseny starobylé zvony ze zvonice kostela sv. Jana Křtitele. 

96 Šimáček, František. Průvodce Černokosteleckem. Kostelec nad Černými lesy: 1937, str. 30 - 31. 
97 Kol. autorů. Památky Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad Černými lesy: Agentura H, 1991, 
str. 2. 
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Průčelí kostela je členěno pilastry z červeného pískovce a nikami se sochami 

z konce 19. století. Je ukončeno tabulovitým štítem, z něhož vystupuje již zmiňovaná věž 

s nárožními pilastry a vysokou cibulovou bání. 

Ostatní stěny jsou členěny vpadlými poli, okna tu můžeme spatřit obdélná, 

ukončená půlkruhově nebo odstupňovanými půlkruhy. 

Farní chrám je 34 m dlouhý a 14 m široký. Vnitřní prostor kostela je jednolodní, 

obdélný, s presbytářem a bočními kaplemi. Za presbytářem je užší přístavek, v jehož 

přízemí je sakristie a v patře se nachází skladiště z 19. století. Stěny lodě i presbytáře jsou 

členěny sdruženými pilastry, loď je kryta klenbou ze dřeva, kruchta98 je valeně podklenuta 

s lunetami. 

V presbytáři se nachází hlavní oltář zhotovený nákladem vévodkyně Marie 

Terezie Savojské z roku 1739. Oltář je barokní s rokokovými řezbářskými doplňky. 

V jeho nejvyšší části je sousoší Anděla Strážce vedoucího mladého poutníka. Pod tím se 

oltář hemží andělíčky. Tři andělíčci v oblacích nesou nástroje umučení Páně, jiní dva 

nesou kadidelnici, či snop pšenice, atd. Obětní stůl je zděný, potažený umělým 

mramorem. 

Pod oltářem je hrobka se zazděným vchodem, který se nachází uprostřed kostela 

proti postranním dveřím a je označen dlaždicí s černým křížem. V hrobce je pohřbeno 

několik místních kněží, měšťanů a sládků. V kryptě je mimo jiné pohřben také děkan 

František Rafael Koliander (1675 - 1759), údajný potomek mexického aztéckého krále 

Montezumy II. Hlavně díky jeho přímluvě bylo město propuštěno Marií Terezií 

z poddanství 24. 3. 1736. 

V kostele se nacházejí ještě dva boční oltáře. Pocházejí z roku 1739 ajsou na nich 

sochy sv.Jáchyma a sv. Anny. Ze stejné doby pochází i vrcholně barokní kazatelna od 

vídeňského sochaře B. Frische. Kazatelna má stříšku nesoucí sv. Pavla. 

Z dalšího zařízení stojí za zmínku rokoková socha zbičovaného Krista ve 

výklenku u jižního vchodu, zpovědnice se čtyřmi rokokovými soškami apoštolů a cínová 

křtitelnice z roku 1717 ve tvaru převráceného zvonu. Dále tu můžeme spatřit obrazy 

z 18.století zobrazující Neposkvrněné početí a Pannu Marii - kopii Madony Votické 

doplněné o Nejsvětější Trojici a hlavičky andílků. Křížová cesta od pražského malíře 

Josefa Hellicha99 pochází z roku 1880 a stála tehdy 1200 zlatých. Zdejší varhany stavěla 

roku 1895 pražská firma Rejna a Černý.100 

98 kruchta - vyvýšený prostor pro varhany, zpěváky a hudebníky. 
99 Josef Heliích (1807 - 1880) - český malíř historických výjevů, oltářních obrazů a podobizen. 
Jeho nejznámějším obrazem je podobizna Boženy Němcové. 
100 Kol. autorů. Památky Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad Černými lesy: Agentura H, 
1991, str. 9. 
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5.6. Kaple, kříže a sochy 
Výklenková Kaple v Českobrodské ulici 

Kaplička sv. Jana Nepomuckého je klasicistní a pochází z doby po roce 1750. Má 

pilastry po stranách, štít a ke spatření je tu socha s v. Jana Nepomuckého.101 

Výklenková kaple v Komenského ulici 

Tato kaple je barokní, z červeného pískovce a s kamenickou výzdobou. Dala ji 

zhotovit v roce 1690 manželka Františka Antonína Tobiáše, pražského krejčího. Ten byl 

8. února sťat za zločin znásilnění a zabití, kterého se dopustil na 16-ti leté dívce nedaleko 

obce. Zastavovali se tu prý odsouzenci к smrti, aby se naposledy pomodlili ne cestě 

kpopravišti. Tato ulice vedla к blízké šibenici, která stávala na místě zvaném Na 

Spravedlnosti.102 

Křiž u silnice směrem na Konojedy 

Odnepaměti stával na tomto místě nad městem dřevěný kříž. Právě tady se říkalo 

Na Spravedlnosti a stávala zde šibenice. Poslední poprava zde byla vykonána v roce 1763 

a tehdy tu byl oběšen Jan Zelenka, zednický tovaryš zUhřiněvse, který v nedalekém 

tismickém kostele ukradl obraz Panny Marie. Nyní zde stojí vodojem postavený roku 

1973.103 

Kamenný křížek na rozcestí Pražské a Jevanské ulice 

Tento kříž byl postaven v roce 1884. Kříž je na kamenném podstavci z nučického 

pískovce. Dodnes se toto místo nazývá U Křížku.104 

Socha sv. Jana Křtitele 

Tuto sochu můžeme spatřit na Jánském náměstí. Je to socha barokní z červeného 

nučického pískovce s chronogramem na přední straně podstavce. Na podstavci je nápis: 

nakLaDeM CtlteLVW sWatego lana krztleLe 

101 Kol. autorů. Památky Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad Černými lesy: Agentura H, 
1991, str. 10 
102 Hodinář, Karel; Klíma, Václav. Kronika města Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad 
Černými lesy, 1912 
103 tamtéž, str. 10. 
104 tamtéž, str. 10. 
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Součet velkých latinských písmen, chápaných jako římské číslice je roven číslu 1778 a 

datuje, stejně jako letopočet vysekaný na zadní straně kamenného podstavce, rok 

vytvoření sochy. 

L + D + M + C + I + L + V + W + W + I + I + L = 

50 + 500 + 1000 + 1 0 0 + 1 + 5 0 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 1 + 1 + 5 0 = 1778 

Jan Křtitel je zde spodobněn s výrazem starce, s mírně doleva nachýlenou hlavou. 

Postava je oděna do velbloudí kůže. Za světcovou pravou nohou leží beránek. Socha má 

odražený ukazovák pravé ruky a špičku nosu.105 

Socha sv. Jana Nepomuckého 

Socha se nachází u křižovatky silnice směřující к Jevanům a obchvatu města. 

Tato barokní socha je rovněž vytesána z červeného nučického pískovce. Sv Jan 

Nepomucký je zde vytesán v kontrapostu106, s pravou nohou vysunutou, v typickém 

oblečení a biretem107 na hlavě. Pravou ruku má položenou na prsa a přidržuje nakoso 

postavený kříž. Levá ruka je bohužel uražena. Hlavu má světec nachýlenou doprava. 

Zajímavý na této soše je vlající cíp rochety108. 

5.7. Barokní sýpka 
Tento objekt se nachází v Českobrodské ulici. Jedná se o třípodlažní budovu 

s průčelími členěnými pásy mezi podlažími s malými obdélníkovými okénky, které mají 

zárubně z červeného pískovce. Sýpka má sedlovou střechu. V průčelí do ulice je kamenný 

lichtenštejnský znak s letopočtem 1709. Budova sloužila jako knížecí sýpka. 109 

5.8. Černokostelecký pivovar 
Rozsáhlý komplex budov zdejšího pivovaru se nachází na okraji města 

v Českobrodské ulici. První písemná zpráva o vaření piva v Kostelci nad Černými lesy 

pochází z roku 1489. Tehdy král Vladislav II. Povýšil Kostelec na městečko a udělil mu 

mimo jiné také právo vaření piva včetně výroby sladu. Právovarečný dům získali během 

105 Kol. autorů. Památky Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad Černými lesy: Agentura H, 
1991, str. 2. 
106 Kontrapost - způsob zobrazení lidského těla vyjadřující zároveň dynamiku a klid. 
107 Biret - pokrývka hlavy. 
108 Rocheta - krátké bílé obřadní roucho. 
109 Kol. autorů. Památky Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad Černými lesy: Agentura H, 
1991, str. 5. 
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času Smiřičtí. Starý pivovar roku 1657 vyhořel. V 17. století se zdejší pivo nazývalo 

Mudrlant a podle pramenů bylo jedno z nejlepších v Čechách. 

Nová budova pivovaru, kterou založila Marie Terezie Savojská se stavěla do roku 

1742. Novou tvář získal ještě v letech 1812 - 1842 na objednávku Lichtenštejnů. 

Na počátku 20. století nesl pivovar název Hostinský pivovar, akciová společnost, 

Kostelec nad Černými lesy. V této době bylo kostelecké pivo vyhlášené v dalekém okolí. 

Pražští lékaři prý dokonce přikazovali nemocným lidem pít černokostelecké černé pivo. 

Ve svých nejlepších časech pivovar produkoval až 70 000 hl piva.110 

Roku 1948 byl pivovar znárodněn a jako samostatný podnik zanikl. Poté byl 

součástí společností Polabské pivovary, n. p. a Středočeské pivovary, n. p. V 70. letech 

bylo zastaveno stáčení piva a v 80. letech i vaření piva. V té době pivovar sloužil pouze 

jako sladovna, sklep a spilka pro pivovar Velké Popovice. Tomuto účelu sloužil až do 

roku 1992. Dva roky poté vněm byla umístěna velkopopovická pivovarská prodejna. 

Roku 1994 byl veškerý provoz definitivně uzavřen a od té doby chátral. Středočeské 

pivovary převedly historický objekt do vlastnictví města. Využití rozsáhlých prostor se 

ukázalo jako značně problematické, a tak se radní rozhodli pivovar prodat. 

Novými majiteli se stala společnost Dej Bůh štěstí, s. r. o. Ta se pustila do 

postupné rekonstrukce objektu, který byl už ve velmi špatném stavu. Majitelé mají za cíl 

vytvořit novou turistickou atrakci. Ve starších částech pivovaru a sladovny chtějí 

vybudovat muzeum a archiv pivovarnictví, jehož výstavní plocha bude přesahovat 4000 

m. Měly by zde být umístěny exponáty z pivovarské historické technologie. Bude zde 

ukázka chladících kompresorů z 30. let minulého století a měl by tu být zabudován také 

parní stroj firmy Novák a Jahn. Pro návštěvníky bude к dispozici infocentrum. Součástí 

by mělo být i komplexní zmapování míst, kde se na našem území vařilo pivo včetně 

prodejny, kde by bylo možno zakoupit zboží z malých pivovarů ze všech koutů České 

republiky. Ve vlastním areálu budou dva minipivovary a restaurace ve stylu první 

republiky. Majitelé pivovaru plánují zvát zájemce, kteří by si zkusili práci v pivovaru, 

pivo si sami uvařili a pak svůj výrobek i ochutnali. Do dnešní doby noví majitelé 

vyzkoušeli uvařit několik malých várek piva. Chtěli prozatím spíše prověřit kvalitu sladu 

a dalších surovin z blízkého okolí. Zdejší pivovar se tak snad stane brzy cílem mnoha 

turistů.111 

V areálu pivovaru se nachází polygonálni11" mlat. Také ten prochází postupnou 

rekonstrukcí. Objekt má v našich zemích netypickou půdorysnou dispozici. Přízemní 

110 Šimáček, František. Průvodce Černokosteleckem. Kostelec nad Černými lesy: 1937, str. 16. 
111 Lukáš, Jiří. Čemokostelecký zájezdní pivovar [on-line]. [2006]. 
URL: <www.pivovary.info/prehled/kostelec/kostelec.htm> 
112 Polygon - mnohoúhelník. 
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budova tvoří osmistěn. Uvnitř budovy se polygon opakuje v dřevěné konstrukci, kde 

vzniká ochoz kolem obvodových stěn. Krovová konstrukce je působivou řemeslnou prací 

ze 1. poloviny 19. století. Konstrukce je kryta jehlancovou střechou, s hranami 

vycházejícími z rohů polygonu. Budova sloužila к mlácení obilí za pomoci jednoduchého 

zařízení taženého dobytkem obcházejícím v kruhu. 

Věnec bočních prostorů mlatu sloužil patrně к ustájení dobytka, případně i jako 

sklady.113 

V 2. polovině 20. století , kdy celý areál pivovaru vlastnily Středočeské pivovary, 

se polygonálnímu mlatu nevěnovala žádná pozornost. Objekt tak celou dobu chátral až do 

vlastnictví nynějších majitelů. 

Před budovou pivovaru se byla kdysi dokonce obecní chmelnice, kde se pěstoval 

chmel do 19. století. V sousedství pivovaru se nacházelo pole, tzv. Šafránice, kde se 

pěstoval v 17. století šafrán.114 

5.9. Náměstí Smiřických 
Náměstí v Kostelci nad Černými lesy je na tak malé městečko dosti rozsáhlé. 

Tvoří trojúhelník, jehož jeden vrchol tvoří vjezd do zámku. Uprostřed je Dienzenhoferův 

kostel sv. Andělů strážných. Okolo něho byl v roce 1875 zřízen park s mnoha vzácnými a 

zajímavými dřevinami. Městská rada se pak v roce 1883 usnesla na zřízení chodníku. 

Tehdy to bylo vše placené z městského rozpočtu. Park s celým prostorem před kostelem 

byl vždy využíván pro všechna shromáždění občanů, ať už za účelem jarmarků nebo 

vzdávání holdu příslušné vrchnosti podle společenských poměrů.115 

Do roku 1818 se náměstí ještě uzavíralo třemi zděnými branami. Jedna z nich 

stála naproti kostelu v nejužším místě ulice Kutnohorské a nazývala se Kouřimská. Druhá, 

Pražská brána byla v Pražské ulici u budovy bývalé Okresní hospodářské záložny, dnešní 

České spořitelny. Poslední Brodská brána se nacházela v Českobrodské ulici. Dvě první 

brány byly zbořeny roku 1821 při stavbě nové silnice do Prahy a třetí zanikla už v roce 

1818 při budování silnice do Českého Brodu. 

Kromě toho byly ulice zavírány třemi šraňky. Ty byly v ulici Lázeňské, 

v Prokopově u Bývalé radnice (dnešního Muzea hrnčířství) a v Přažské ulici v místech 

nynější budovy pošty."6 

113 Kol. autorů. Památky Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad Černými lesy: Agentura H, 
1991, str. 5. 
114 Šimáček, František. Průvodce Černokosteleckem. Kostelec nad Černými lesy: 1937, str. 12. 
115 Svatoš, Jan, Bohata, Jiří, Jíša, Josef. Černokostelecko na historických pohlednicích.Louňovice: 
Jan Svatoš, 2001, str. 23. 
116 Šimáček, František. Průvodce Černokosteleckem. Kostelec nad Černými lesy: 1937, str. 22. 
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5.10. Pomníky 
V Kostelci nad Černými lesy můžeme nalézt tři pomníky. Všechny se nacházejí 

na náměstí Smiřických. Nejstarší je Pomník padlým ze první světové války 1914 - 1918. 

Byl odhalený 3. 9. 1922. Postavila jej firma A. Formánek z Českého Brodu. Jedno jméno 

však na pomník nepatří. Nezvěstný A. Drvoštěp se po odhalení pomníku náhle ozval 

z Ruska bratrovi. 

Dále je na náměstí Husův pomník odhalený 13. 7. 1924 к pětistému výročí úmrtí 

Jana Žižky z Trocnova. Pomník stával před radnicí. Na současné místo za kostelem u 

zámku byl přemístěn v roce 1946. Plastiky Jana Žižky a Jana Husa jsou od A. Odehnala. 

Masarykův pomník pochází z roku 1930. Žulový kámen pochází zpenčického 

údolí, na něm bývala původně plastika T.G. Masaryka od F. X. Pokorného, který byl 

žákem J. V. Myslbeka. Dnes je kámen přestěhován blíže ke kostelu. Původní plastika je 

v Muzeu hrnčířství a je nahrazena plastikami Masaryka, Beneše a Štefánika.117 

5.11. Významné domy v Kostelci nad Černými lesy 
Budova Muzea hrnčířství 

Nejpestřejší minulost z domů na 

náměstí má dům čp. 41, který můžeme nalézt 

v jeho severozápadním rohu. Dříve to byl 

panský dům, ve kterém byly masné krámy, 

později i radnice. Roku 1613 jej daroval obci 

Albrecht Smiřický. Okolo roku 1657 tento 

dům vyhořel, ale nedlouho poté byl znovu 

postaven. V roce 1678 radnici opět zachvátil 

oheň, ale do tří let zase sloužil svému účelu. 

V květnu 1814 lehlo popelem 98 domů 

v Kostelci včetně čp. 41 a v červenci 1891 do radnice uhodil blesk a zapálil ji. Shořela jí 

část střechy a věžička, která již po rekonstrukci obnovena nebyla. 

Za tímto domem, v čp. 165 bývala drábovna, katovna a mufcíma. Nedaleko bylo i 

katovo obydlí. 

Radnice v tomto objektu bývala do roku 1901, za první republiky zde bylo 

notářství a teď je tu umístěno Muzeum hrnčířství. Nyní zde můžeme spatřit expozici 

místního hrnčířství a krátkodobé výstavy výtvarného umění. Zdejší sbírka dokumentuje 

r m 
Obr. č. 10: Muzeum hrnčířství 

Zdroj: URL: <www.kostelecncl.cz> 

117 Svatoš, Jan, Bohata, Jiří, Jíša, Josef. Černokostelecko na historických pohlednicích. Louňovice: 
Jan Svatoš, 2001, str. 61 - 67. 
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převážně historický vývoj města a jeho bezprostředního okolí od středověku. 

Z jednotlivých oborů je tu nejpočetněji zastoupen soubor keramiky a dalších materiálů 

к dějinám černokosteleckého hrnčířství v 18. - 20. století. Založena byla současně se 

vznikem černokosteleckého muzea v roce 1930. V roce 1955 byla začleněna do fondu 

Podlipanského muzea v Českém Brodě a roku 1966 přešla do správy Regionálního muzea 

v Kolíně. Od roku 1990 je samostatně vedená jako majetek města Kostelce nad Černými 

lesy.118 

Spodní část tohoto domu je renesanční, patro má podobu zdoby po roce 1814. 

Nárožní dům je obdélníkového tvaru, v průčelí o třech okenních osách. Přízemí od 

prvního patra je v průčelí odděleno profilovanou římsou. Okna v prvním patře mají 

profilované podokenní římsy a vykrajované parapety. Okolo celého domu obíhá 

profilovaná podstřešní římsa. Střecha je valbová, kryta taškami. Průčelní místnost je 

sklenuta dvěma poli křížové klenby s hřebínky, ostatní místnosti v přízemí jsou zaklenuty 

valenou klenbou. V patře je jedna místnost sklenuta valené s výsečemi, další místnosti 

mají ploché stropy. 

Při přestavbě po požáru v roce 1891 bylo také zazděno podloubí na čtyřech 

sloupech. Obnoveno bylo až po rekonstrukci muzea v roce 1995. Obdivovat ho můžeme 

z venkovní zahrádky zdejší pizzerie, která sídlí v přízemí.119 

Dům v Pražské ulici čp. 118 

Jedná se o jednopatrový dům barokního původu s průčelím z 2. poloviny 19. 

století. 

Na místě dnešního hotelu Zvon býval starý špitál Smiřických založený roku 1595. 

V budově špitálu původně byla jedna světnice a čtyři komory, roku 1714 pak přestavěno 

na velkou klenutou světnici a šest komor. Časem sloužíval špitál také jako nemocnice. 

Vévoda Savojský v roce 1714 nařídil, aby byl špitál rozšířen pro 12 osob, 6 mužského a 6 

ženského pohlaví. Roku 1718, po dostavbě nového špitálu pod areálem zámku, prodala 

vrchnost špitál Václavovi Trollovi za 120 zlatých. 

Dům byl zásadně přestavěn v 19. století, kdy bylo přistavěno i patro.120 

Dnešními majiteli byl zakoupen v roce 1989 v havarijním stavu, došlo ke 

kompletní rekonstrukci objektu a od roku 1995 slouží jako hotel s vinárnou a sklípkem. 

118 Urbanová, Jana. Muzeum hrnčířství [on-line], [2006]. 
URL: <www.kostelecncl.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=7016&id_ktg=1008&pl=1085> 

Kol. autorů. Památky Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad Černými lesy Agentura H 
1991, str 1. 
120 tamtéž, str. 2. 
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Matyášovský dům 

Tento objekt se nachází na náměstí Smiřických čp. 18. Jedná se o jednopatrový 

dům s hladkým průčelím do dvora i do náměstí. V roce 1990 byly na domě vybudovány 

v sedlové střeše mansardy. Stejně jako další budovy v této části náměstí patřil dům 

Smiřickým. Býval obydlím nadlesního. Na dvoře této budovy se nacházela kostelecká 

židovská synagoga, která.městu sloužila v letech 1841 až 1920. Zbořena pak byla v roce 

1940.121 Dnes je v Matyášském domě umístěna knihovna Fakulty lesnické a 

enviromentální ČZU. Její fond čítá přibližně 20 000 svazků. 

il 

Dům čp. 19 

Tato stavba sousedí s Matyášovským domem. Jedná se o jednopatrový objekt 

s historizujícím symetricky řešeným průčelím z druhé poloviny 19. století. V roce 1672 

byl dům majetkem paní Litterové, manželky knížecího hejtmana Leopolda Lorence 

Laittera z Tannenberku. Už v roce 1673 je tu připomínán hostinec, od té doby nesl také 

název U Orla ( U Černého orla). Název nám do dnešní doby připomíná plastika ptáka 

zasazená do tympanonu průčelí v druhé polovině 19. století. Od roku 1958 do roku 1990 

byl v patře sál kina s dřevěným stropem se zavěšeným podhledem.122 I v dnešní době 

slouží objekt zábavě. Minulého roku bylo horní patro přestavěno na diskotékový klub 

Effect, který je vyhledáván mládeží z dalekého okolí. 

Zelený dům 

Budova čp. 38 na náměstí Smiřických je klasicistního původu. Jedná se o 

jednopatrový objekt s průčelím z poloviny 19. století, který byl ještě dodatečně 

upravován. Toto místo bylo vždy důležitým společenským centrem Kostelce. Sloužil vždy 

jako hostinec. Zvláště za první republiky lákal pravou domácí kuchyní, pivním sanatoriem 

s Plzeňským prazdrojem, velkou zahradou s tanečním parketem zvaným „prkeník" a 

kuželníkem. V zadním traktu zeleného domu bývala tehdy chvalně známá Prachařova 

cukrárna.123 

Funkcionalistická budova v Pražské ulici 

Tato budova je další významnou stavbou zdoby první republiky ve městě. 

Dvoupatrový nárožní objekt s rovnou střechou byl postaven v roce 1932 na místě bývalé 

121 Svatoš, Jan, Bohata, Jiří, Jíša, Josef. Černokostelecko na historických pohlednicích.Louňovice: 
Jan Svatoš, 2001, str. 35. 
122 Kol. autorů. Památky Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad Černými lesy: Agentura H, 
1991, str. 4. 
123 Svatoš, Jan, Bohata, Jiří, Jíša, Josef. Černokostelecko na historických pohlednicích.Louňovice: 
Jan Svatoš, 2001, str. 38. 
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záložny. Jejím autorem je architekt František Stalmach a postavily ji firmy Zourek , Klein 

a Kaše. Budova sloužila stále jako Okresní hospodářská záložna.124 Objekt sloužil později 

i к potřebě městského úřadu. V současnosti je tu Česká spořitelna, ordinace několika 

lékařů a nově i lékárna. 

Budilova vila 

Významnou ukázkou moderní architektury ve městě je letní vila majitele 

Kolínské elektrárny ESSO v ulici VKoupadlech. Jedná se o jednopatrový, volně 

situovaný dům postavený vletech .1931 - 1932 podle návrhu architekta Jaroslava 
125 

Fragnera . 

Budova nynějšího Domova důchodců 

Tento objekt v Lázeňské ulici byl postaven v roce 1910. Stavbou byl pověřen 

stavitel Zourek a dům tehdy patřil rodině Nikodýmových. Tato rodina celou budovu 

věnovala v roce 1913 sestrám České Diakonie. Vletech 1913 a 1914 tu letní prázdniny 

trávila rodina T. G. Masaryka. Pamětní deska upozorňující na tento pobyt přežila 

protektorátní i komunistický režim. Od roku 1920 se Kostelecká Diakonie stala domovem 

pro opuštěné děti a dnes slouží jako Domov důchodců.126 

5.12. Školy v Kostelci nad Černými lesy 
S první zmínkou o škole v Kostelci nad Černými lesy se setkáváme v kronice 

z roku 1597 v poslední vůli Jana Smiřického, v níž se zmiňuje o nutnosti dostavět školy 

v obci. Škola pak byla až do konce 19. století na severní straně náměstí v budově 

dnešního městského úřadu a ve vedlejším domě. Ze všech zápisů vyplívá, že šlo o 

obecnou pětitřídní školu, později rozdělenou mna chlapeckou a dívčí. Na místě nynějšího 

úřadu také býval hostinec U Jelena, před kterým stávala socha Spasitele z roku 1680. 

10. ledna 1894 rozhodla okresní školní rada v Českém Brodě, aby byla v Kostelci 

zřízena měšťanská škola. Tato škola byla první měšťanskou školou v okrese. V roce 1895 

se začalo učit vyučovacím jazykem českým ve dvou třídách chlapeckých a dvou třídách 

124 Kol. autorů. Památky Kostelce nad Černými lesy. Kostelec nad Černými lesy: Agentura H, 
1991, str. 4. 
125 Jaroslav Fragner (1898 - 1967) - český architekt, návrhář nábytku a malíř. Výrazný představitel 
českého funkcionalismu a moderního klasicismu. Na přelomu 20. a 30. let navrhoval řadu domů 
v Praze či Kolíně. Vrcholnými díly je budova elektrárny Esso v Kolíně, továrny v Dolních 
Měcholupech a v Libni. 
126 Svatoš, Jan, Bohata, Jiří, Jíša, Josef. Černokostelecko na historických pohlednicích.Louňovice: 
Jan Svatoš, 2001, str.52. 
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dívčích. Tehdy byly problémy s umístěním těchto tříd, které tak byly roztroušené po 

několika domech ve městě. 

Aby měly tyto školy odpovídající zázemí, rozhodla se školní obec 27. prosince 

1897 postavit novou velkou školní budovu. Škola byla postavena na náměstí podle plánu 

kosteleckého stavitele Antonína Havlíčka vletech 1899 - 1901. Stavbu provedla firma 

Václava Popelíka z Českého Brodu. 

Žáci se tak mohli v dubnu nastěhovat do nové školy, u které byla také založena zahrada se 

školkou ovocných stromů, zelinářským a botanickým oddělením. Přes prázdniny roku 

1913 bylo do školy zavedeno elektrické osvětlení. Roku 1935 - 36 se budovala ještě 

přístavba západního křídla. V období 2. světové války se ve všech místnostech školy 

ubytovali vojáci a tehdy se vyučování přesunulo do jediné místnosti městského úřadu. 

Za dob komunismu byly přistavěny ještě další části školy, byla vybudována 

mateřská škola a v roce 1950 zahájila svou práci také zvláštní škola. 

Zajímavostí je, že vletech 1844 - 1852 byla v Kutnohorské ulici také po celém 

tehdejším Rakousku proslulá židovská hlavní škola s internátem pro 100 chlapců a dívek. 

Později byla přeměněna na německou jednotřídku, která tu fungovala do r. 1883.127 

5.13. Budova sokolovny 
Sokol byl v Kostelci nad Černými lesy založen už v roce 1887. Sokolstvo, které 

cvičilo v různých náhradních prostorách si na odpovídající budovu počkalo 39 let. Projekt 

na novou budovu v Komenského ulici vypracoval architekt František Liška z Hradce 

Králové a výstavby se ujal místní stavitel Zourek. Roku 1926 byla stavba dokončena a 

novostavba mohla přivítat řadu sportovních nadšenců. V roce 1932 se tu pořádaly řecko -

římské zápasy i za účasti mezinárodního šampióna Gustava Frištenského. 128 

5.14. Areál bývalé nemocnice 
Záměr zřídit městskou nemocnici se datuje podle kroniky do poloviny 19. století. 

Stavba nemocnice na okraji města v Kutnohorské ulici začala v roce 1899 a dokončena 

byla v říjnu 1900. Svou činnost pak zahájila jako okresní všeobecní nemocnice v únoru 

roku 1901. Primářem této nemocnice byl jmenován zdejší obvodní lékař MUDr. Ludvík 

Konečný. 

Nemocnice fungovala do roku 1921, kdy byla přeměněna zemským správním 

výborem na léčebný ústav TBC pro muže. Její činnost je neodmyslitelně spjata s aktivitou 

127 Čech, Miijam. Černokostelecko. Kostelec n. Č. lesy: Městský národní výbor, 1989, str. 60. 
128 Svatoš, Jan, Bohata, Jiří, Jíša, Josef. Černokostelecko na historických pohlednicích.Louňovice: 
Jan Svatoš, 2001, str. 46. 
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MUDr. Ferdinanda Trippé. Za jeho vedení byla rozšířena o funkcionalistickou budovu 

v roce 1926 podle projektu architekta F. Fialy. V roce 1941 byla rozšířena o novou hlavní 

budovu s 200 lůžky a stala se nemocnicí celostátního významu. V roce 1955 proběhla 

rekonstrukce staré nemocnice, kdy byla propojena s novou hlavní budovou v jeden celek. 

Léčebna tuberkulózy plnila svůj účel do srpna 1971. Od té doby fungovala jako 

„Nemocnice československo - sovětského přátelství" a sloužila jako nemocnice pro 

sovětská vojska.129 Po odsunu sovětských vojsk z Československa byl objekt navrácen 

ministerstvu zdravotnictví a byla tu zřízena léčebna pro tělesně postižené děti. 

Před několika lety byla léčebna zrušena a o využití objektu se vedou spory. Od 

roku 2004 má areál tři majitele. Budovu vrátnice vlastní ministerstvo vnitra, část pozemků 

a jeden pavilon je v majetku ministerstva zdravotnictví. Zbytek budov a pozemků a 

přilehlý lesopark patří městu Kostelci nad Černými lesy. V části areálu je v pronájmu 

firma Points - Marker a do nedávné doby tu sídlilo i Uzemní středisko záchranné služby 

Středočeského kraje - Zdravotnická záchranná služba Kolín. Většina objektů tak zůstává 

opuštěná a pomalu, ale jistě chátrá. 

129 Čech, Mirjam. Černokostelecko. Kostelec n. Č. lesy: Městský národní výbor, 1989, str. 66. 
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6. Přírodní památky města a ncibližšího okolí 

Nedílnou součást města a okolí tvoří i přírodní zajímavosti, které přitahují mnoho 

návštěvníků. Obyvatelům města slouží к relaxaci i к poučení. V této kapitole je uvedeno 

šest takových míst, Lesopark v areálu bývalé plieni léčebny, Arboretum v Kostelci nad 

Černými lesy a v Prusicích, černokostelecké lesy, jevanské rybníky a národní přírodní 

rezervace Voděradské bučiny. 

6.1. Lesopark v areálu bývalé plieni léčebny 
Tento lesopark na okraji 

města je registrovaným významným 

krajinným prvkem, vyhlášeným podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny ě. 

114/92. Jeho celková plocha 42, 38 

ha, z čehož 27, 59 ha zaujímá lesní 

porost. Dalších téměř 500 stromů je 

v zastavěných částech areálu a tvoří 

stromořadí cest nebo dominantní 

solitéry či menší skupiny na volných 

plochách. V lesním porostu je ještě Obr. č. 11 : Lesopark 
Zdroj: URL: <www.kostelecncl.cz> 

samostatně evidováno 41 stromů, 

které jsou esteticky významné solitéry. 

Lesopark byl vytvořen ve 30. letech 20. století z lesních pozemků předaných 

lichtenštejnskou lesní správou. Druhové i věkové složení stromů je velmi pestré. V lesní 

části dominují dvěstěleté buky a duby. Zeleň v parkové části je různého zeměpisného 

původu. 

V květnu letošním roku došlo к otevření relaxační stezky, která zpřístupňuje 

lesopark jako naučné a oddychové místo pro občany a návštěvníky města. Připravuje se 

naučná stezka seznamující s významnými dřevinami lesoparku. К relaxaci jsou tu 

návštěvníkům poskytnuty lavičky se stolky, dále upravené dětské hřiště a malé hřiště pro 

míčové sporty. 

Z trasy je možno sejít na místo, kde měl před staletími žít poustevník. U 

otesaného pískovcového kamene, který sloužíval i jako modlitebna, stávala poustevna 

doložená ústní tradicí již od poloviny 16. století. Po pěšince lze dojít až к studánce 

upravované každoročně kosteleckými skauty. Je možné se občerstvit pramenitou studenou 
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vodou, která je počátkem Jalového potoka, jenž se po několika kilometrech vlévá do říčky 

Šembery. 130 

6.2. Arboretum Kostelec nad Černými lesy Fakulty lesnické a 

enviromentální ČZU 
Arboretum se nachází asi 3 km severně od centra obce v blízkosti dvora Hošť. 

Bylo založeno v roce 1954, jeho zakladatelem byl prof. Dr. Ing. Pravomil Svoboda, 

DrSc., který byl vedoucím katedry dendrológie a geobotaniky Lesnické fakulty ČVUT. 
il 

S prvními výsadbami bylo započato namístě původní pastviny o ploše 4 ha. K roku 1989 

už mělo arboretum 12,38 ha. 

Arboretum slouží především studentům Lesnické a enviromentální fakulty, kde se 

studenti všech oborů mohou důkladně seznámit s jednotlivými dřevinami domácího a 

hlavně cizího původu. Arboretní sbírka dřevin má velký význam i pro 

vědeckovýzkumnou práci. Provádějí se tu pozorování a měření, vyhodnocuje se působení 

zdejších podmínek a různých škodlivých činitelů. 

Objekt byl založen a dodnes je budován ve stylu přírodního parku. Při výsadbách 

je uplatňováno především ekologické hledisko, ale i estetické. V arboretu jsou pěstovány 

prakticky pouze dřeviny - tj. stromy a keře, dřevěné liány a polokeře, které pocházejí ze 

všech pěti světadílů. Více než 50% zastoupených dřevin má svůj původ v Asii, dále pak 

v Severní Americe (26%), Evropě (18%) a Africe (5%). Malý podíl má pak oblast 

Austrálie a Oceánie a jihoamerický kontinent. Celkem je tu sbírka čítající přes tisíc druhů 

dřevin.131 

Arboretum běžně není přístupno veřejnosti. Letos bylo zpřístupněno v květnu při 

příležitosti Mezinárodního dne botanických zahrad. 

6.3. Arboretum - alpinium v Prusicích 
Tento významný krajinný prvek je možno navštívit 2 km jižně od Kostelce nad 

Černým i lesy. Na pozemku bývalé skládky jej vybudovali manželé Tlatlovi. V této 

soukromé zahradě se nachází velké množství vzácných rostlin a zajímavých vzrostlých 

konifer a dalších dřevin. Arboretum je veřejnosti přístupno především v době každoroční 

jarní výstavy v květnu. 

130 Urbanová, Jana. Město Kostelec nad Černými lesy: Kulturní a přírodní památky [on-line]. 
[2006]. 
URL: <www.kostelecncl.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=7016&id=141 l&pl=l 100> 
131 Bažant, Václav. Něco málo o Arboretu Kostelec [on-line]. [2004]. 
URL: <www.kostelec.czu.cz/arboretum/index.htm> 
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Nejvíce návštěvníky přitahuje soustava rybníků vystavěných na Jevanském 

potoce, který pramení poblíž Mukařova. Jedná se o rybníky Požár, Louňovický rybník, 

Pařez, Vyžlovský, Jan, Švejcar, Jevanský rybník, Pilský, Penčický rybník a Šáchovec. 

Většina rybníků poskytuje v letních měsících možnost koupání, jen některé jsou 

vyčleněny pouze rybářským sportům. 

6.6. Voděradské bučiny 
Tato oblast nacházející se západním směrem od města, byla vyhlášena v roce 

1955 národní přírodní rezervací. Rozkládá se na ploše 653,08 ha a jedná se tak o nej větší 

maloplošné chráněné území ve středních 

Čechách. Rezervace chrání rozsáhlý areál 

starých bukových porostů a zajímavé 

geologické jevy pocházející z počátku 

čtvrtohor. Území rezervace bylo až na 

malé výjimky stále porostlé lesem. 

Přestože se charakter přírodního lesa 

změnil hlavně těžbami v 18. a 19. století, 

jsou nynější porosty s impozantními 

stromy a atraktivním cílem návštěvníků. 

Voděradské bučiny jsou jednou 

z mála oblastí v okolí Prahy, které nebyly 

příliš narušené člověkem. Také proto vede 

územím naučná stezka, zřízena jako druhá 

v kraji a jedna z prvních v republice vůbec. 

Informační tabule návštěvníky poučí o 

původní skladbě lesů ve středních Obr. č. 13: Voděradské bučiny 
a , f v . n v , . : z d r ° j ; U R L : <www.kostelecncl.cz> 
Cechách, o fauně i floře zdejšího území. 

Naučná stezka vede do nej zajímavějších míst rezervace. Kromě jiného také kolem 

archeologického naleziště a kolem kulatých kamenů připomínajících kameny mlýnské. 

Podle odborníků jde o kameny mlecí, které měly sloužit к drcení neželezných rud.133 

133 Vaněk, Tomáš. Penčický okruh [on-line], [2005]. 
URL: www.stedíy.info/naucnestezky/ns-voderadske-buciny-stara.htm 
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6.4. Černokostelecké lesy 
Jak již sám název města vypovídá, lesy v okolí hrály vždy důležitou roli. Název je 

odvozen právě od porostů jedlí, který se vyskytoval hlavně jižně a západně od Kostelce. 

Husté lesy obklopují město ze všech stran a ať přicházíme z kterékoli strany, vždy 

musíme přes les. 

Černokostelecké lesy sahají od řeky Sázavy к Českému Brodu, na východě téměř 

ke Kolínu a v západní části sousedí s lesy říčanskými. 

Zdejší oblast původně pokrývaly souvislé lesy, jejichž struktura a druhové složení 

se měnily s postupnou kolonizací, později i vlivem intenzivnějšího hospodářského 

využívání. Na původní dřevinné skladbě se podílely z jehličnanů jedle, smrk a borovice, 

z listnáčů pak rostly v této oblasti hlavě dub, buk, habr, javory klen a mléč, jasan, lípa, 

olše lepkavá, bříza a osika. Ve 2. polovině 19. století se začaly vysazovat sice domácí, ale 

často nevhodné hospodářské dřeviny. Převládajícím druhem ve zdejších lesích se tak stal 

smrk. 

Tímto lesním komplexem vede naučná stezka Penčický okruh začínající na jižním 

okraji města. Trasa je asi 11 km dlouhá a vede převážně po lesních cestách. Na nich je 

sedm zatavení s informačními tabulemi, které vypovídají převážně o lesnických 

zajímavostech této oblasti. Kromě toho návštěvníkům slouží к občerstvení a odpočinku 

několik posezení s lavičkami a dva přístřešky. 132 

6.5. Jevanské rybníky 
Vesnice Jevany se nachází 3 

km západně od města a jsou známou 

rekreační oblastí již od dob první 

republiky. První, kdo objevil krásu 

Jevan byla spisovatelka Gabriela 

Preissová, která si v blízkosti 

Jevanského lybníka nechala postavit 

vilu. Luxusní obydlí se zde 

vybudovalo mnoho známých či 

bohatých osobností. 
Obr. č. 12: Jevanský rybník 

Zdroj: URL: <www.kostelecncl.cz> 

132 Vaněk, Tomáš. Penčický okruh [on-line]. [2005]. 
URL: <www.stezky.info/naucnestezky/ns-lesni-stezka-pencice.htm> 
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7. Lidové zvyky a tradice v Kostelci nad Černými lesv 

Tato kapitola je věnována zvykům a tradicím. Je rozdělena na dvě části. V první 

jsou popsány zvyky a obyčeje v průběhu kalendářního roku, které jsou dány do souvislostí 

s místními zvyky. Dále se věnuji nově vzniklým tradicím, které do Kostelce nad Černými 

lesy každoročně nalákají mnoho návštěvníků. 

Lidové zvyky a obyčeje jsou odnepaměti součástí života každého člověka. 

Můžeme je rozdělit na dvě základní skupiny, a to na rodinné a společenské. Mezi rodinné 

patřily hlavně významné události v životě člověka, jako je narození, křest, svatba nebo 

úmrtí. Mnohé zvyky, které můžeme řadit mezi společenské, se vázaly především na 

proměny přírody během roku. Souvisely se zemědělstvím, které bylo zdrojem obživy. 

Postupem času s rostoucím vlivem křesťanství, se začaly obyčeje proměňovat. 

Církev se snažila vtisknout starým zvykům ráz křesťanského svátku, což zapříčinilo to, že 

naše zvyky a obyčeje jsou směsicí pohanských a křesťanských prvků. 

1. leden, kterým začíná nový rok, je důležitým dnem, kdy všichni obyvatelé 

očekávají, co nadcházející rok přinese. První den v roce se většinou slaví dobrým obědem 

v rodinném kruhu, kdy často bývá tradičním jídlem čočka nebo ovar. Všem blízkým se 

přeje do nového roku štěstí a zdraví a dávají se různá předsevzetí. V odpoledních 

hodinách se pak po kosteleckém náměstí prochází řada lidí a navštěvují své příbuzné a 

přátele. Do dnešní doby se zachovalo mnoho pověr, které se týkají prvního dne v roce. 

„Jak na Nový rok, tak po celý rok", tudíž by se lidé neměli hádat nebo rozčilovat, na sobě 

by měli mít něco nového a v při sobě trochu peněz. V domácnostech musí být čisto a 

uklizeno a dává se pozor, aby se nerozbilo nějaké nádobí. К tradičním zvyklostem patří i 

rozeslání novoročních blahopřání, které v dnešní době bývá často v podobě SMS zpráv 

nebo elektronické pošty. 

6. ledna svátkem Tří králů končí vánoční období a ve většině rodin se odstrojuje 

stromeček. Dříve bývalo zvykem, že se druhý den ráno jeho dřevem zatopilo, ale dnes se 

v ulicích města před domy tento den objeví řada usychajících jehličnanů, ó.leden je spojen 

také s tříkrálovou koledou, která připomíná událost, kdy Ježíškovi donesli dary tři mudrci 

z Dálného východu. Od 12.století jsou známá jejich jména Kašpar, Melichar a Baltazar, 

jejichž zkratky К + M + В se píší při koledě spolu s letopočtem svěcenou křídou nad 

dveře stavení. Koledníci mívají na sobě bílé přepásané košile a papírové koruny na 

hlavách. Dnes se tento zvyk na Černokostelecku již nedodržuje, ale každý zná koledu Tři 

králové, s kterou koledníci obcházeli dříve domy. 
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Hromnice, které připadají na 2. února otevírají období roku, které vrcholí veselým 

masopustem. Jejich název je spojen se strachem našich předků z blesků a hromů a se 

svíčkami - hromničkami. Světlo a oheň odedávna patřily к symbolům spojeným 

s představou boje dobra a zla. Svíčky posvěcené na Hromnice v kostele si lidé schovávali 

po celý rok. 

Masopustní období, které trvalo od 6. ledna vyvrcholilo třídenním svátkem, který 

se odehrává před Popeleční středou. O masopustní neděli začínal hlavní masopustní 

zábava. Hodovalo se a večer se pořádala muzika. V tanci a zábavě se pokračovalo i o 

masopustním pondělí a vyvrcholením se stalo masopustní úterý, kdy procházely průvody 

maškar. Ten den se smělo tancovat jen do půlnoci. 

Na rozdíl od minulosti, kdy se masopustních zábav účastnili pouze dospělí, je 
dnes masopust i záležitostí dëtl. V naSem mêstë se s ice neobnovi la trudíce maškarních 

průvodů jako v mnoha jiných mčstech, ale každoročně se pořádá maškarní ples, který 

bývá určen dětem i dospělým. 

Od Popeleční středy do Božího hodu velikonočního probíhá čtyřicetidenní postní 

doba. Půst začíná každý rok v jiný den, protože souvisí s Velikonocemi. Po cclou tuto 

dobu se nepořádaly žádné zábavy s hudbou a tancem ani hlučné svatby. Strava se 

omezovala na jednoduchý bezmasý jídelníček. Podle církevních zvyklostí se lidé postí, 

protože si připomínají čtyřicet dnů, které Ježíš strávil na poušti. Pro křesťana mělo být 

toto období především časem pokání,rozjímání a přípravy na nejdůležitější svátek roku -

Velikonoce. 

V této době měly význam především obyčeje konané o postních nedělích, kterých 

je šest a mají názvy černá, pražná, kýchavá, družebná, smrtná a květná. V některých 

rodinách se tyto zvyky stále dodržují. Nejrozšířenější bývá vynášení „Smrtky nebo 

„Morany" o smrtné neděli. Mládenci a dívky vynášejí opentlovanou figuru ze slámy a 

hadrů ze vsi a hodí ji do potoka. O květné neděli se v kostele světí kočičky a zdobí se jimi 

místnosti. 
К vrcholu církevního roku patří Velikonoce a pro křesťany byly vždy 

nej důležitějším svátkem. Jsou oslavou zmrtvýchvstání Krista po jeho ukřižování. Tento 

svátek je výrazně propojený s pohanskými tradicemi. Není stanovený kalendářem, ale 

Měsícem. Velikonoční neděle je první neděle po prvním jarním úplňku. Oslavy Velikonoc 

mají starou tradici, která souvisí s příchodem jara. 

Poslední týden před Velikonocemi se nazývá pašijový. Začíná květnou nedělí a 

končí Velikonočním pondělím. Nej důležitějšími dny jsou Velký pátek, Bílá sobota a 

Neděle velikonoční. Těm předchází Škaredá středa, kdy se nikdo nesmí mračit, jinak by 

se podle pověry mračila všechny středy v roce. Na zelený čtvrtek se podle tradice jí zelené 
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jídlo, jako je zelí, špenát, aby byl člověk v příštím roce zdravý. V tento den také 

naposledy zvoní kostelní zvony a pak až do Bílé soboty umlknou. Říká se, že odlétají do 

Říma. Hlas zvonů pak nahrazovaly řehtačky. 

Velký pátek je den hlubokého smutku, kdy si připomínáme ukřižování Krista. 

Někteří lidé věří, že tento den je dnem plným záhad a kouzel. Dodržují se různé zvyky, 

nesmí se pracovat na zahradě ani na poli a nesmí se prát prádlo. Podle lidové víry se 

v tento den otvírá země a na krátkou chvíli odhaluje ukryté poklady. Bílá sobota je dnem 

svěcení ohně. Koná se noční bohoslužba, jíž předchází zapálení a posvěcení ohně před 

kostelem. Na Boží hod velikonoční 7- v neděli byly svěceny velikonoční pokrmy, jako je 

beránek, mazanec, vejce, chléb a víno. 

V Kostelci nad Černými lesy, stejně jako v jiných částech naší republiky je 

Pondělí velikonoční zasvěceno velikonočnímu hodování. Po ulicích chodí děti i mládež se 

splétanými pomlázkami z vrbového proutí zdobeného barevnými stuhami. Úkolem 

pomlázky je vyšlehat ženy a dívky, aby byly celý rok zdravé a čilé. Za to pak dostávají 

malované vejce - kraslice. Na Kostelecku je nejrozšířenějším způsobem barvení kraslic 

pomocí slupek cibule a potravinářskými barvami. Nejrozšířenější koledou, kterou 

můžeme slyšet v ulicích je Hody, hody, doprovody. 

Hody, hody, doprovody, 

dejte vejce malovaný. 

Nedáte-li malovaný," 

dejte aspoň bílý, 

slepička vám snese jiný. 

Filipojakubská noc, která se datuje na 30. dubna, je ve znamení pálení čarodějnic. 

Od středověku se věřilo, že existují dny, kdy mají zlé síly větší moc než jindy. A jedním 

z nich byla právě poslední dubnová noc. Tehdy mohly škodit nejvíce právě čarodějnice a 

na ochranu před nimi se na vyvýšených místech se pálily ohně. Dnes bývá tento večer 

především ve znamení setkání se spřátelí spojené se zábavou pořádanou kolem 

plápolajícího ohně. 

S příchodem měsíce května bylo spojeno stavění máiek. Na návsích nebo 

náměstích byly vztyčeny štíhlé kmeny smrků zbavené kůry kromě vrcholu, kde byly větve 

zdobeny věncem stuhami a jinými ozdobami. Májka se pak musela po celou dobu střežit, 

aby ji chlapci ze sousední vsi neukradli. V Kostelci se májka nestaví, ale můžeme ji vidět 

v některých okolních obcích, někde se staví také malé májky pod okna domů svobodných 

dívek. 
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Na 24. června připadá svátek Jana Křtitele. Právě tomuto světci je zasvěcen jeden 

z kostelů v Kostelci nad Černými lesy. Svatý Jan Křtitel žil životem poustevníka a 

vpouští a připravoval lid na příchod Mesiáše. Křtil v řece Jordánu posluchače svého 

kázání a také Krista. Tento svátek připadá na dobu letního slunovratu a traduje se, že 

svatojánská noc je plná zázraků. Tuto noc se chodilo na sběr bylinek a v lesích se daly 

podle zářícího kapradí nalézt ukryté poklady. Tuto noc se zapalovaly obřadní ohně. 

Kostelecké posvícení připadá na první víkend v září. Kromě dobrého jídla 

znamenalo zábavu, tanec, muziku a vydatné popíjení. Několik dnů se nedělalo nic jiného 

než vařilo, peklo a smažilo. V neděli o posvícení se šlo do kostela na slavnostní mši a po 

ní se podával oběd. Místní mají ve zvyku připravovat posvícenskou husu se zelím a 

knedlíkem. Nechybí ani posvícenské koláčky, které se zde podobají svatebním a tvoří je 

miniaturní šátečky s různými náplněmi. Dnes má posvícení charakter veřejné zábavy 

s kolotoči a stánky s občerstvením. 

Na začátek listopadu připadají Dušičky. 2. listopad je den památky všech 

zemřelých a v těchto dnem lidé navštěvují hřbitovy a hroby svých příbuzných a přátel 

zdobí svíčkami, věnci a květinami. 

Dnes asi nejoblíbenějším svátkem jsou Vánoce. Těm předchází období adventu, 

který začíná čtyři neděle před svátkem narození Páně - Ježíše Krista. Slovo advent lze 

přeložit jako příchod a v tuto dobu se křesťané připravují na příchod Mesiáše. Věřící mají 

dodržovat půst, chodit pravidelně do kostela, zachovávat střídmost v j idle a pití a 

dodržovat zákaz tance, zpěvu a zábavy. Přesto se o adventu konaly četné lidové obřady a 

zvyky, které postní zásady porušovaly. 

Dnešní advent i e pro většinu lidí hlavě časem přípravy na Vánoce, pečení cukroví 

a nakupování dárků. V mnoha městech se objevuje honosná vánoční výzdoba. Počátkem 

adventu se rozsvěcuje strom i v Kostelci nad Černými lesy a stalo se tradicí, že se při této 

příležitosti pořádá malá slavnost s hudbou a koledami. V průběhu celého adventu se 

pořádají četné vánoční koncerty. Ve městech se zahajují vánoční trhy, prodávají se 

vánoční stromky a jiné vánoční zboží. V poslední době se k nám ze zahraničí dostalo 

mnoho adventních předmětů, jako jsou adventní kalendáře či svíčky do oken. Poměrně 

nedávno se u nás rozšířil adventní věnec, který se к nám dostal z Německa a Rakouska. 

Na věnci by měly být čtyři svíce, které symbolizují adventní neděle. Postupně se zapalují, 

až hoří všechny najednou a symbolizují tak, že kruh se uzavřel, advent je u konce a za 

dveřmi je Štědrý den. Ozdobené věnce se věší také na dveře či branky. 

V rámci adventu se slaví několik svátků svatých, které se staly důležitými 

okamžiky během zimních dnů a kolem nichž se soustředila řada obyčejů a pověr. Svátek 

svatého Ondřeje je považován za den vhodný ke věštění. V předvečer svátku svaté 
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Barbory chodily po domech Barborky - ženy a dívky zahalené do bílých prostěradel či 

šatů a rozdávaly dětem sladkosti. I den sv. Barbory byl vhodný к věštění. Velmi rozšířený 

je zvyk řezat třešňové nebo višňové větvičky, nazývané barborky. Dávají se do vody a na 

teplé místo, aby rozkvetly do Štědrého dne. Pokud se tak stalo, dívka věřila, že se příští 

rok vdá. 

V předvečer svátku svatého Mikuláše jsou к vidění skupinky v maskách 

představujících Mikuláše, čerta a anděla. Tyto postavy dnes chodí po domácnostech a 

obdarovávají děti sladkostmi, ovocem, ořechy, ti zlobivější dostávají i uhlí a brambory. 

Dříve se ve městě konaly také mikulášské trhy, na nichž se nakupovaly potraviny a dárky 

na Vánoce. Byly к dostání likéry, kořalky, sušené ovoce, ořechy, mandle, koření, 

cukrkandl, turecký med, marcipán a různé figurky z perníku. Na trzích se prodávaly i 

teplé jedlé kaštany, které prodavači opékali na malých pojízdných kamínkách. 

Dny zimního slunovratu (21. prosince) byly odpradávna důvodem к oslavám, 

které se však postupně přesouvaly od uctívání slunce a čekání na slunovrat к tradici 

Vánoc, kdy se narodil Boží syn - Kristus. 

Hlavním dnem Vánoc u nás je Štědrý den (24.12.). Do tohoto dne musí být dům 

perfektně uklizený a čistý, peřiny jsou čistě povlečené a na stole je sváteční ubrus a 

slavnostní nádobí. Dnešní hlavní výzdobou je vánoční stromek, který se však do našich 

domácností dostal až v 19. století. Tradičně patří к výzdobě betlém. Přes den se drží půst, 

kdo nejedl, může vidět večer zlaté prasátko. Po východu první hvězdy začala slavnostní 

štědrovečerní večeře. Lidé v tento den věří v mnoho pověr. Počet sedících u stolu nesmí 

být lichý, a proto je snaha se tomu vyhnout ponecháním neobsazeného místa u stolu. Pod 

talíře se dává šupina z kapra, která má zabezpečit v příštím roce dostatek peněz. Na stole 

by mělo být připraveno vše, se bude během večeře potřeba, neboť během jídla nikdo 

nesmí vstávat, jinak hrozí, že příští rok nezůstane rodina pospolu. 

Večeře měla dříve obvykle devět chodů, dnes bývá ve většině rodin připravován 

rybí polévka a smažený kapr s bramborovým salátem. Na Kostelecku se к večeři podává 

také vinná klobása. Pod vánočním stromkem pak děti i dospělí nacházejí vánoční dárky. 

Štědrý den byl vhodný také к předvídání budoucnosti. Po večeři se rozkrajovala jablíčka a 

podle tvaru jaderníku se usuzoval příští rok. Házení střevícem nebo pantoflem poslepu 

přes rameno za záda směrem ke dveřím ukázalo, zda se dívka vdá a odejde z domu. 

V takovém případě musela špička boty směřovat ven ze světnice. Pouští se malé svíčky 

upevněné v ořechových skořápkách. Sleduje se, čí plamínek déle vydrží a které lodičky se 

к sobě přiblíží. Někde se také lije olovo a budoucnost se pak hádá s odlitých tvarů. 

Mnoho lidí směřuje na půlnoční mši. Při této příležitosti bývá kostel vždy plný, 

přestože jindy zeje prázdnotou. Tam mají lidé možnost si společně zazívat vánoční písně. 
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Boží hod vánoční je dnem Ježíšova narození. Podle lidové víry se tento den nesmělo 

pracovat, některé hospodyně ani nestlaly postele. Dnes se 25. prosinec většinou odehrává 

v rodinném kruhu se slavnostním obědem. 

Svátek svatého Štěpána byl dnem koledníků. Dnes se již po koledě nechodí a 

tento den bývá příležitostí к procházkám, návštěvám příbuzných nebo к prohlídkám 

betlémů v kostelích. К obědu bývá v mnoha rodinách husa s knedlíky a se zelím. 

Silvestrovské oslavy nikdy nepatřily к oslavám křesťanských ani lidových Vánoc, 

protože v minulosti se konec kalendářního roku neslavil. Dnes к poslednímu dni v roce 

patří velké oslavy, ať už v rodinném kruhu nebo s přáteli. Samozřejmostí je bohatý výběr 

pokrmů a nápojů а к tradici patří půlnoční přípitek s přáním všeho dobrého v budoucím 

roce. 

Kostelci nad Černými lesy 

podpory města. Akce se 

koná v centru města a 

Novodobé tradice v 

Keramické trhy 

Keramické trhy, 

které byly obnoveny 

v roce 1989, 

připomínají hrnčířskou 

tradici města. Konají se 

každoročně poslední 

květnový víkend. Akci 

pořádá občanské 

sdružení Rock za 

vždy přiláká velké 
Obr. č. 14: Keramické trhy 

množství návštěvníků. Zdroj: Vlastní foto 

Nabízí bohatý a 

rozmanitý výběr keramických výrobků dílen z celé republiky. Trhy patří knejvětším 

akcím podobného zaměření ve střední Evropě. V roce 2005 se do Kostelce nad Černými 

lesy sjelo 250 dílen předních keramiků. Vedle prodeje nabízí hrnčířská dílna pod širým 

nebem možnost tvoření na hrnčířském kruhu a sledování různých technik dekorace 

keramiky. 

Akce mívá i doprovodný program, jako jsou výstavy, dražby, soutěže, tombola a 

nechybí ani koncerty živé hudby a bohatý výběr občerstvení. 
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Setkání Kostelců 

Pravidelně každý rok koncem měsíce června se setkávají zástupci Kostelců z celé 

České republiky střídavě v Kostelci na Hané, Kostelci nad Orlicí, Kostelci nad 

Labem,Červeném Kostelci a v Kostelci nad Černými lesy. V pestrých programech 

kulturních i sportovních vystupují obyvatelé asi 12 Kostelců. První setkání se uskutečnilo 

v roce 1991 právě v Kostelci nad Černými lesy a u jeho zrodu byla parta nadšenců v čele 

s Janem Nejedlem z Kostelce nad Labem. 

Bohemia festival a 

Vždy v červenci probíhají ve městě mezinárodní hudební kurzy vážné hudby 

spojené s koncerty pro veřejnost. V roce 2006 proběhne na zámku již 14.ročník. 

Zakladatelem festivalu je Václav Grund se svou rodinou, kteří žijí již více než třicet let ve 

Švýcarsku. V minulých letech se účastnilo až 70 studentů hudby z celého světa.134 

134 Hejkal, Karel. Bohemia festival [on-line], [2006] 
URL: <www.muzikus.cz/festivaly/bohemia-festival~638l/?kat=6.1.1.1,4> 
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8. Významné osobnosti 

Přestože je Kostelec nad Černými lesy malé městečko, je s ním spjato několik 

osobností, které se dokázaly proslavit daleko za hranicemi města. V této kapitole se 

snažím o nich podat základní informace. Sedm osobností řadím podle data narození. 

Josef Pelikán 
Josef Pelikán se narodil v Hořicích v roce 1 8 0 8 . Za svého života působil jako 

soudce a překladatel. Byl členem obrozenecké skupiny kolem V. K. Klicpery a tiskaře J. 

H. Pospíšila. Pelikán byl zapálený vlastenec, který se stýkal s Karlem Hynkem Máchou, 

Josefem Jungmannem či Josefem Kajetánem Tylem. Svůj život strávil v Týništi nad 

Orlicí a v Kostelci nad Černými lesy, kde také v roce 1876 zemřel. Je pohřben na hřbitově 

u kostela sv. Jana Křtitele. 135 

Mirko Štork 
Z Kostelce nad Černými lesy pocházel i Mirko Štork, slavný sólista Národního 

divadla. Narodil se v roce 1 8 8 0 a jeho vlastní jméno bylo Vladimír Vilém. Od roku 1905 

b y l členem Národního divadla v Praze, kde působil jako operní pěvec (tenor). Mezi jeho 

nej významnější role patřil role Vaška a Jeníka v Prodané nevěstě, či Vítka v Daliboru. 

V Národním divadle působil více než dvacet let. Zemřel v roce 1953 . 136 

Karel Vaněk 
Narodil se v Kostelci nad Černými lesy v roce 1 8 8 6 . Stal se přítelem spisovatele 

Jaroslava Haška a i on sám působil jako novinář i spisovatel. Zabýval se především 

fejetony a satirou.137 Ve dvacátých letech napsal reportážní knihu z ruského zajetí 

Charašó, pán, da! Jeho nej významnějším činem však bylo dokončení Haškova Švejka. 

Dopsal rozepsaný čtvrtý díl Pokračování slavného výprasku a pokračoval dvěma 

vlastními díly. Jeho román pak měl název Švejk v ruském zajetí a v revoluci. Ve srovnání 

s Haškovým dílem však příliš neuspěl. Nedodržel původní koncepci a v jeho podání se 

objevuje mnoho vulgarismů. Zemřel v roce 1933.138 

135 Urbanová, Jana. Osobnosti [on-line]. [2006]. 
URL. <www.kostelecncl.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=7016&id= 1139&p 1=1097> 
136 Bek, Mikuláš. Štork, Mirko [on-line], [2006]. 
URL: <www.musicologica.cz/slovnik/hesla.php?op=sekce&psm=%8A> 
137 Šimáček, František. Průvodce Černokosteleckem. Kostelec nad Černými lesy: 1937, str. 20. 
138 Musil, Josef. Karel Vaněk a my všichni [on-line], [2004]. 
URL: <www.gasbag.wz.cz/tema/rocnik2/cislo6/06-07.htm> 
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Antonín Hvksa 

Antonín Hyksa se narodil v roce 1905 a proslavil se jako profesor hry na violy na 

pražské konzervatoři, kde působil od roku 1945. Byl rovněž docentem JAMU v Brně. 

Kromě své pedagogické činnosti byl významným violistou, houslistou a zabýval se i 

zpěvem. Je autorem několika publikací týkajících se hry na violu. Zemřel v Pardubicích 

roku 1971.139 

Jaroslav Sedláček ti 

Tento muž, který se narodil v roce 1920 byl jmenován čestným občanem města. 

Jeho zásluhy jsou především v pokračování tradičního černokosteleckého řemesla. 

Působil jako uznávaný keramik nejen v Kostelci nad Černými lesy, ale rovněž v zahraničí, 

a to především v Kanadě, Spojených státech Amerických a ve Venezuele. 140 

Eva Švankmaierová 

Tato malířka, loutkařka a filmová výtvarnice se narodila roku 1940 v Kostelci nad 

Černými lesy jako Eva Dvořáková. Vystudovala řezbářství na Průmyslové škole bytové 

tvorby a poté i scénografii a loutkářství na DAMU v Praze. Věnovala se malířství, filmu i 

divadlu (Laterna Magika, Činoherní klub). Od sedmdesátých let se účastnila práce 

Surrealistické skupiny, psala básně, povídky a divadelní hry. Se svým manželem Janem 

vytvářela autorskou keramiku pod názvem E: J. Kostelec a spolupracovala sním na 

filmech Kyvadlo, Jáma a naděje, Něco z Alenky, Lekce Causy, Spiklenci slasti, Otesánek 

či na nejnovějším Šílení. 

Proslavila se i obrazovými rébusy a Emancipačním cyklem, kde si svobodně 

pohrála se slavnými obrazy z dějin umění a ženské hrdinky zaměnila mužskými 

postavami - Spící Venouš (1967), Zrození Venouše (1968). Po roce 1970 se její dílo ještě 

více vyhranilo a její vrcholná díla vypovídají o základních lidských vlastnostech. Eva 

Švankmajerová vystavovala v Evropě a v Japonsku. Vloni měla společně se svým 

manželem rozsáhlou výstavu na Pražském hradě. V říjnu 2005 v Praze zemřela. 141 

139 Vojnar, Martin. Hyksa Antonín [on-line]. [2006]. 
URL:<www.vkol.cz/rego/rg0330.htm#top> 
140 Urbanová, Jana. Osobnosti [on-line], [2006]. 
URL: <www.kostelecncl.cz/vismo/dokumenty2,asp?id_org=7016&id= 1139&p 1=1097> 
141 Vetešník, Radek. Eva Švankmajerová [on-line], [2006]. 
URL: <www.cfh.cz/detail_osoba.php?oid=37632> 

79 

http://www.vkol.cz/rego/rg0330.htm%23top
http://www.kostelecncl.cz/vismo/dokumenty2,asp?id_org=7016&id=%201139&p%201=1097
http://www.cfh.cz/detail_osoba.php?oid=37632


Jiří Hůla 

Jiří Hůla, výtvarník a publicista, se narodil v Praze roku 1944. Studoval na 

Přírodovědecké fakultě Palackého Univerzity v Olomouci obor matematika a tělesná 

výchova. Po studiu pobýval v Ostravě a od roku 1973 žije a pracuje v Kostelci nad 

Černými lesy. Hůlová výtvarná tvorba vyrůstá z konkrétní, vizuální či experimentální 

poezie. Po cyklem strojopisů začal v sedmdesátých letech vytvářet čistě výtvarná díla. 

Nepoužívá klasické výtvarné techniky, pohybuje se na hranici poezie a výtvarného umění. 

Vymyslel řadu nových postupů, např. kresba skalpelem, rastrová proláž, přeuspořádání 

jednotek vizuálních informací nebo transformace nalezeného obrazu do funkční sítě. 

Navazuje na Jiřího Koláře, nezabývá se však metaforou, ale obrazovou skladbou. 

V roce 1983 otevřel se Zdeňkem Hůlou v rodinném domě v Kostelci Galerii H, ve 

které se v osmdesátých letech uskutečnilo několik výstav. V roce 1984 založil jako 

součást Galerie H studijní archiv, specializovanou sbírku materiálu o současném českém a 

slovenském výtvarném umění počínaje rokem 1939. Zorganizoval desítky výstav a akcí, 

píše o výtvarném umění, publikoval stovky článků, recenzí a rozhovorů. Je členem 

výtvarné společnosti Kruh.142 

142 Sučík, Jozef. Jiří Hůla [on-line], [2006]. 
URL: <www.sca-art.cz/> 
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9. Návrh didaktického využití 

Úvod 
V didaktické části své práce se nejprve věnuji Rámcovému vzdělávacímu 

programu pro základní vzdělávání a jeho hlavních cílům. Tato diplomová práce pak 

nejvíce souvisí se vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět, které je věnována krátká kapitola. 

Využití tohoto tématu je možné i v průřezových tématech. 

Jako námět pro práci na základní škole jsem si vybrala formu týdenního projektu, 

jehož hlavním cílem bude seznámit žáky s místem svého bydliště a vytvořit si к němu 

kladný vztah. Činnosti jsou rozděleny na 5 dní, kdy jednotlivé dny jsou tematicky 

odděleny. V průběhu týdne se tak žáci seznámí se základními informacemi o městě a 

okolí, s významnými pamětihodnostmi a historií města. Jeden den je věnován také 

poznávání přírody v okolí a jako závěrečná činnost je zařazena tvorba vlastní knihy o 

městě. 

Projekt je určen pro žáky 4. a 5. ročníku základní školy. V týdenním projektu se 

střídají různé metody i místa působení. Důraz je kladen na spolupráci ve skupinách, 

vyhledávání a třídění informací a komunikaci. Do několika dní jsou zařazeny náměty na 

vycházky a pracovní listy, které lze využít i jako formu domácího úkolu. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Podle Rámcového vzdělávacího programu je základní vzdělávání na 1. stupni 

založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb. Vzdělávání má 

činnostní a praktický charakter a mělo by motivovat žáky к dalšímu učení. Podnětné a 

tvůrčí školní prostředí by mělo zajišťovat optimální vývoj každého žáku v souladu s jeho 

vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu napomáhá přátelská atmosféra, rovněž pak 

poskytnutí času a prostoru к aktivnímu učení a plnému rozvoji jejich osobnosti. 

V průběhu vzdělávání je nutné vybavit žáky mimo předmětových vědomostí a 

dovedností také znalostmi, dovednostmi, postoji a hodnotami, které budou moci využít 

nejen ve škole, ale především v běžném životě. Toto je označováno jako klíčové 

kompetence, které škola pomůže žákům postupně vytvářet. Tyto kompetence jsou 

formulovány z hlediska žáka a popisují jeho očekávaný profil po ukončení základního 

vzdělávání. Jedná se o kompetenci к učení, kompetenci к řešení problémů, kompetenci 

komunikativní, kompetenci sociální a personální, dále kompetenci občanskou a 

kompetenci pracovní. 

Myšlenkou kompetencí к učení je míněn výběr a využívání správných způsobů, 

metod a strategií pro efektivní učení. Žák by měl dokázat plánovat, organizovat a řídit 
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vlastní učení, vyhledávat a třídit informace a následně je využívat. Měl by také poznávat 

smysl a cíl učení a posoudit vlastní pokrok. 

V oblasti kompetencí к řešení problémů žák na konci 9.ročníku vnímá nejrůznější 

problémové situace, dokáže promyslet a naplánovat způsob jejich řešení. Vyhledává 

vhodné informace к řešení problému, myslí kriticky a dělá rozhodnutí, které je schopen 

obhájit. Zhodnotí pak také své výsledky a za svá rozhodnutí š i je vědom zodpovědnosti. 

Kompetence komunikativní je chápána ve smyslu dokázat se vyjadřovat výstižně, 

souvisle a kultivovaně. S tím souvisí i naslouchání ostatním, zapojení do diskuse a 

schopnost obhájit svůj vlastní názqr. Žák by měl porozumět různým typům textů a 

záznamů. 

V rámci sociálních a personálních kompetencí dokáže žák účinně spolupracovat 

se spolužáky ve skupině a také chápe nutnost efektivně pracovat s ostatními při řešení 

nějakého úkolu. Zároveň si také vytváří pozitivní představu o sobě samém. 

V oblasti občanských kompetencí žák na konci základního vzdělávání respektuje 

názory druhých, ochraňuje a cení si tradic a kulturního a historického dědictví naší vlasti. 

Neopomenutelné je pochopení základních ekologických souvislostí a enviromentálních 

problémů. 

Jako poslední jsou uváděny kompetence pracovní, kde by žák měl používat 

bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Do těchto kompetencí spadá rovněž 

dodržování vymezených pravidel a plnění povinností. 143 

Člověk a jeho svět 

Uplatnění obsahu mé diplomové práce vidím především ve vzdělávací oblasti 

Člověk a jeho svět. Jedná se o oblast Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, která je koncipována jen pro první stupeň. Obsažena tady jsou témata, která se 

týkají člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších. 

Uplatňuje se zde pohled do historie i současnosti s cílem směřovat к vytvoření dovedností 

pro praktický život. 

Žáci se učí pozorovat věci a děje, jejich vzájemné vztahy, souvislosti a učí se je 

pojmenovávat. Cílem je umět vyjadřovat své myšlenky, poznatky, a dojmy, reagovat na 

názory a podněty jiných. Na základě sebepoznání se žáci učí vnímat základní vztahy mezi 

lidmi, učí se porozumět světu kolem sebe a vnímat přednosti i problémy současného 

způsobu života. Velmi důležité je propojení se skutečným životem a praktickou 

zkušeností žáků. Při osvojování potřebných dovedností by měl být základním kamenem 

výuky vlastní prožitek žáků a osobní příklad učitelů. 

143 Kol. autorů. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: 2004. str. 4 - 11. 
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Vzdělávací obsah oblasti Člověk a jeho svět je rozčleněn do pěti tematických 

okruhů. Jedná se o tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, 

Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. Každý okruh je pak rozdělen podle 

očekávaných výstupů v 1. a 2. období. 

Každá vzdělávací oblast směřuje к utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. 

Oblast Člověk a jeho svět vede žáka к objevování nových skutečností, к radosti a 

uspokojení, к utváření pracovních návyků v samostatné práci i ve skupině i к efektivní a 

bezproblémové komunikaci. Žák by se měl orientovat v informacích a zvládnout jejich 

získávání a používání. Důležité je rpzšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech a 

vyjádření se ve vlastních projevech a názorech. S tím souvisí samostatné a sebevědomé 

vystupování a respektování jiných lidí. Žák je veden к ohleduplnému vztahu к přírodě i 

kulturním výtvorům а к hledání možnosti aktivního uplatnění při jejich ochraně. 

Téma mé diplomové práce lze zařadit především do tematického okruhu Místo, 

kde žijeme. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání uvádí pro 1 .období 

mimo jiné tyto očekávané výstupy. Žák vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 

bydliště a školy, cestu na určené místo a je si vědom možných nebezpečí v nejbližším 

okolí. Začlení svou obec do příslušného kraje, pozoruje a popíše změny v nejbližším 

okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Ve 2.období pak žák vyhledává 

typické regionální zvláštnosti z hlediska přírody, osídlení, hospodářství kultury. 

Do tomto tematickém okruhu tak spadá učivo o místě bydliště (obci, městě), jeho 

poloze, minulosti a současnosti, význačných objektech, atd. 

Rovněž do ostatních okruhů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je propojeno 

toto téma. Mezi očekávanými výstupy okruhu Lidé a čas je také znalost rodáků, 

kulturních či historických památek, významných událostí regionu a místních pověstí nebo 

bájí. Náplní učiva je orientace v čase, současnost a minulost v našem životě či péče o 

památky. 

Přírodovědná část je zastoupena v okruhu Rozmanitost přírody, kdy by měl žák 

být seznámen s přírodními podmínkami nejbližšího okolí. Důraz je kladen na ohleduplné 

chování к přírodě a ochranu životního prostředí. 144 

Průřezová témata 

Nedílnou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

jsou průřezová témata, která reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa. 

Dávají příležitosti pro individuální vývoj žáků, pro vzájemnou spolupráci a napomáhají 

rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. 

144 Kol. autoru. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: 2004. str. 29 -34 
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Tematické okruhy průřezových témat propojují vzdělávací obsahy a přispívají tím 

ke komplexnosti vzdělávání žáků. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena 

průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, 

Výchova к myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, 

Enviromentální výchova a Mediální výchova. 

Průřezová témata je možno využít jako součást vzdělávacího obsahu vyučovacího 

předmětu, v podobě samostatných předmětů nebo projektů. Některá témata jsme zapojila i 

do týdenního projektu, jde především o téma Osobnostní a sociální výchova a 

Enviromentální výchova. „ 

Osobnostní a sociální výchova zohledňuje individuální potřeby žáka a vede 

к porozumění sobě samému a druhým, к vytváření dobrých mezilidských vztahů, rozvíjí 

kreativitu, dále pak základní dovednosti komunikace a spolupráce. 

Enviromentální výchova vede к pochopení vztahů člověka a životního prostředí. 

Poskytuje ucelený pohled na okolní přírodu i prostředí. Učí také pozorovat, citlivě vnímat 

a hodnotit, přispívá к osvojování si elementárních dovedností a návyků odpovědného 

přístupu к prostředí. V týdenním projektu se uplatní hlavně tematický okruh Vztah 

člověka к prostředí, kde se objevuje téma naše obec, její přírodní zdroje,využívání a 

řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování 

ochrany životního prostředí v obci. 
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9.1. Týdenní projekt 

Týdenní projekt, který je zpracován na následujících stranách, j e připraven 

pro 4. nebo 5. ročník základní školy. Jedná se o různorodé aktivity, jejichž 

hlavním cílem je seznámit blíže žáky s místem svého bydliště a vytvořit si к němu 

kladný vztah. Činnosti jsou rozděleny do pěti dnů, přičemž časový rozsah každého 

dne je 5 vyučovacích hodin. Jednotlivé dny jsou tematicky odděleny. V průběhu týdne 

se tak žáci seznámí se základními informacemi o městě a okolí, s významnými 

pamětihodnostmi a historií města. Jeden den je věnován také poznávání přírody v okolí a 

jako závěrečná činnost je zařazena tvorba vlastní knihy o městě. 

V týdenním projektu se střídají různé metody i místa působení. Důraz je kladen na 

spolupráci ve skupinách, vyhledávání a třídění informací a rozvoj komunikace. Do 

několika dní jsou zařazeny náměty na vycházky a pracovní listy, které lze využít i jako 

formu domácího úkolu. 

9.1.1. Týdenní projekt - l .den 

Město Kostelec nad Černými lesy - základní informace 

V průběhu prvního dne projektu se žáci seznámí se základními informacemi o 

městě. Jako úvodní část к celému týdennímu projektu je zařazena motivační křížovka. 

V dalších činnostech je kladen důraz na práci ve skupinách a vyhledávání informací na 

jednotlivá témata. Důležitou roli hraje vyhledávání na mapě. 

Jako závěrečná aktivita tohoto dne je uvedena výroba modelu náměstí 

z papírových krabiček. 

Cíle: žáci získají základní informace o místě svého bydliště 

žáci zařadí vědomosti o městě do širších souvislostí 

žáci poznají blízké okolí školy (nám.Smiřických) 

rozvoj vzájemných vztahů mezi dětmi i mezi dětmi a učiteli 

posílení klíčových kompetencí, realizace průřezových témat -

propojení školních znalostí a dovedností s životem dětí a prostředím, ve kterém žijí 
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Integrace vzdělávacích obsahů z jiných vzdělávacích oblastí: 

Jazyk a jazyková komunikace: 

- komunikační výchova 

- naslouchání 

- mluvený projev, prezentace vlastního názoru i názoru skupiny 

- třídění a výběr informací 

Člověk a jeho svět: 

- tematický okruh Místo, kde žijeme 

- práce s mapou, plány města 

- orientace v terénu 

Informační a komunikační technologie: 

- hledání informací na internetu 

Průřezová témata: 

- osobnostní a sociální výchova - kooperativní práce ve skupinách 

Úvodní část 

Časový rozsah: 1 vyučovací hodina 

Aktivity: 

- motivační křížovka - doplňování údajů týkajících se města a okolí, uvádění do 
souvislostí, práce s mapou 

- řízený rozhovor - sdělování dosavadních znalostí 

- diskuse - vztah k obci, význam znalostí o místě svého bydliště 

- vyhledávání informací - publikace, knihy, informační materiály, шару, 
encyklopedie, internet 

- závěr - shrnutí 

Cíle: Po úvodní části žáci budou umět: 

- ukázat na mapě město, okolní obce 

- vysvětlit význam znalostí o obci 

- vyhledávat informace o městě, roztřídit a vybrat získané informace 

Tento den začínáme tradičně ve třídě. Učitel by měl mít připravenu mapu české 

republiky, mapu okolí, publikace o městě a různé encyklopedie. Žáci mají z předchozího 

týdne za úkol donést z domova veškeré informace, kn.hy a další publikace, které souvisejí 

s městem Kostelec nad Černými lesy. Den začínáme motivační křížovkou, která je 
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připravena na tabuli a žáci ji dostanou okopírovanou na papíře. Křížovka je zaměřena 

informace, které se bezprostředně týkají města. 

Křížovku žáci luští společně s vyučujícím, přičemž si zapisují na své papíry. 

1. jybník v Kostelci n č.lesy který se využívá v zimě к bruslení 

2. hlavni mesto CR, ktere od Kostelce vzdálené 35 km 
3 ' N y m k b u T e n í C Í n e d a l e k ° K 0 S t e l C e ' P r 0 t é k a J Í C Í Č " B r 0 d e m ' v l - á se do Labe 

4. obec blízko Kostelce známá jako rekreační oblast 

5. značka lyžařského vázání vyráběného v Kostelci 
6. jméno světce, jemuž je zasvěcena zámecká kaple v Kostelci 
7. nejbližší větší řeka 
8. blízká obec ležící východně od Kostelce 
9. okres, ve kterém leží Kostelec nad Černými lesy 

Řešení křížovky: 

J I T R N I C E 
p R A H A 

S E M B E R A 
J E V A N Y 

M A R K E R 
V O J T E CH 

S A Z A V A 
s v A T B I N 

K O L I N 

S každým zadáním je třeba zařadit informaci do širších souvislostí, popř. ukázat 

na mapě. 
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Po vyluštění tajenky probíhá řízený rozhovor, kdy žáci sdělují své dosavadní 

poznatky o městě. Proběhne diskuse o potřebě znalostí o obci, ve kterém lidé žijí. Učitel 

připomíná, čím je pro nás město důležité a jakou v tomto případě plní funkci. 

Učitel na mapě České republiky, kraje či okolí ukáže žákům město, další obce, 

důležité komunikace. Shrne s žáky také možnosti hromadné dopravy do Prahy a dalším 

měst v okolí. 

Další část hodiny bude věnována možnostem vyhledávání informací o městě. 

Děti mají připravené různé publikace, které mohou ostatním představit. Jedná se 

především o knihy věnované městu a okolí, drobnější publikace, letáčky, mapy, pohledy, 

atd. Učitel podle situace doplní, připomene a ukáže také některé encyklopedie, ve kterých 

se o městě můžeme něco dozvědět. Z nich si pak žáci mohou přečíst ukázky. 

V této chvíli je podle možnosti také vhodné zapojit práci s počítačem. Žáci 

mohou podle instrukcí vyučujícího na internetu pomocí vyhledávačů hledat další 

informace o městě. Společně si pak shrnou nejdůležitější body a diskutují o nich. 

Skupinová práce 

Časový rozsah: 1 vyučovací hodina 

Aktivity: 

- vyhledávání informací к danému tématu, zpracování 

- prezentace 

Cíle: Po této části budou žáci umět: 

- ve skupině vyhledávat informace v dostupných materiálech na dané téma 

- setřídit informace, vybrat nejdůležitější, zpracovat písemně 

- prezentovat výsledek své práce před ostatními 

Žáci se rozdělí do šesti skupin, tak aby byly přibližně vyrovnané. V tomto složení 

budou pracovat po zbytek dne. Každá skupina si určí svého mluvčího a podle potřeby si 

rozdělí další úkoly. Je vhodné přizpůsobit skupinové práci i rozmístění nábytku ve třídě, 

tak aby žáci mohli co nejefektivněji spolupracovat a navzájem se nerušili. Úkolem skupin 

bude vyhledat co nejvíce informací к zadanému tématu, vybrat z nich nejdůležitější a 

nejzajímavější body a posléze krátce (půl strany A4) zpracovat na samostatný papír. 

Nakonec bude následovat prezentace všech skupin před ostatními. 

Učitel si připraví šest obálek, do nichž vloží nadepsaná témata. Zástupci skupinek 

pak vylosují jednu obálku s tématem, kterým se po zbytek hodiny budou zaobírat. Pro 

zpracování musí mít к dispozici dostatek materiálu, což jsou knihy a publikace donesené 
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z domova, encyklopedie, posloužit mohou také informace na internetu. Je možné použít i 
úvodní kapitoly této diplomové práce. 

Obálky budou obsahovat tato témata: 

Poloha města Kostelce nad Černými lesy 

Přírodní podmínky 

Vznik názvu města 

Znak města 

Okolí města 

Zajímavosti města (kulturní a přírodní památky) 

Po zpracování následuje prezentace, žáci mohou používat mapu, obrázky, pohledy 

a další předměty. Členové skupin na závěr sdělí ostatním, co se dozvěděli nového a co jim 

přišlo nejvíce zajímavého. Skupiny si mohou svou práci také vzájemně ohodnotit. 

Okolí Kostelce nad Černými lesy 

Časový rozsah: 1 vyučovací hodina 

Aktivity: 

- práce s mapou 

- vyhledávání názvů obcí v okolí, která splňují zadaná kritéria - propojení s učivem 
českého jazyka 

- pracovní list 

Cíle: Po této části budou žáci umět: 

- orientovat se v mapě okolí 

- znát názvy obcí v nejbližším okolí města 

- popsat možnosti dopravy z našeho města 

Navážeme na jedno ze zadaných témat předchozí hodiny. Jako hlavní pomůcka 

bude sloužit mapa okolí. Učitel si může předem vyzvednout pro každého žáka (skupinu) 

malé mapky, které jsou к dispozici na městském úřadě. 

Tuto hodinu budou žáci opět pracovat ve skupinách, tentokrát s pomocí mapek. 

Plní následující úkoly, které učitel napíše na tabuli. 

1. Najdi obec v okolí 10 km od města, která má nejdelší název. 

2. Najdi obec v okolí 10 km od města, která má nejkratší název. 

3. Vypiš názvy obcí v okolí 10 km, které začínají obojetnou souhláskou 

4. Vypiš názvy obcí v okolí 10 km od města, které obsahují obojetnou souhlásku. 

Pokud je v hodině dostatek času, je možné rozdat pracovní listy. Jinak je lze 
využít jako domácí úkol. 
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Pracovní list - okolí Kostelce nad Černými lesy 

1. Napiš, které obce j sou vne jb l i ž š ím okolí Kostelce nad Černými 
lesy. 

2. Kostelcem prochází několik silnic. Napiš odkud kam silnice vedou. 

Z do 

Z do 

Z do 

3. Naš ím městem nevede železnice. Napiš ve kterém městě j e nejbližší 
železniční stanice. 

4. Z našeho města jezdí do Prahy autobusy, které j sou součástí 
Pražské integrované dopravy. Napiš, jaké číslo musí mít autobus, aby 
tě dovezl do hlavního města? 

Napiš, přes které obce budeš projíždět cestou do Prahy. 

5. Nakresli autobusovou zastávku, která j e nejblíže místa tvého 

bydliště. 
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Model náměstí 

Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny 

Aktivity: 

- práce v terénu - náměstí Smiřických 

- vytváření modelu náměstí pomocí papírových krabiček 

- diskuse - stavební záměry v prostoru parku 

Cíle: Po této části budou žáci umět: 

- orientovat se v prostoru náměstí 

- vyrobit model budov ve správném měřítku 

- dokáží z několika jednodušších komponentů vytvořit celek 

- zaujmout stanovisko к záměru zrušit polovinu parku na náměstí 

- obhájit svůj názor 

- posoudit návrhy ostatních 

Cílem této činnosti je vytvořit z papírových krabiček model náměstí, na kterém 

stojí škola. Nejtěžší na tomto úkolu je tvořit model ve správném vzájemném měřítku. 

Činnost klade velký důraz na pozorovací schopnosti. 

Na počátku se třída rozdělí na tři skupiny (dvě skupiny se spojí). Kostelecké 

náměstí je trojúhelníkovitého tvaru, takže každá skupina bude mít jinou stranu náměstí. 

К činnosti je třeba připravit si pomůcky, jako je velká čtvrtka z tvrdého kartonu jako 

podložka, papírové krabičky, balicí papír, lepidlo, lepicí páska, nůžky, barvy či pastelky. 

Akci zahájíme pozorováním objektů, které pak na modelu zobrazíme. Vyjdeme 

s dětmi ven a promluvíme si, na co se naše pozorování zaměří. Můžeme začít rozhovorem 

a pozorováním různých tvarů domů, jejich vnější úpravy, umístění vzhledem к ostatním 

objektům, apod. Pak již budou žáci pracovat ve svých skupinách. Nejjednodušší by bylo, 

aby mělo každé dítě vybraný jeden dům. Je možno si к pozorování dělat zápisky, případně 

náčrtky. 

Po návratu do třídy nastává sama realizace modelů. Velmi důležité je tvořit ve 

správném vzájemném měřítku, což by učitel neměl opomenout zdůraznit. Děti si mohou 

nejprve nakreslit předběžný plán náměstí, aby si pak uvědomily, jaký je tvar ulic a kam 

přesně postavit každý dům. K tomu lze využít i zvětšený skutečný plán náměstí, který by 

děti stále měly na očích. 

К vytvoření modelů budou použity papírové krabičky, které se mohou polepit 

balicím papírem, případně na míru postavit z kartónového papíru. Všechny modely se pak 

umístí na velkou podložku z kartonu. Práce všech tří skupin se musí dát dohromady 
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s použitím lepidla, lepicí pásky. Je třeba dbát na dodržení správných poměrů, v případě 

potřeby je možno opětovně vyjít do terénu. 

Později se к modelu mohou připojit ještě další prvky, jako jsou chodníky, 

automobily, figurky chodců, detaily parku a další. 

V této souvislosti rozvineme diskusi o stavebních záměrech města. Město má 

v plánu polovinu parku na náměstí zrušit a na tomto místě vystavět parkoviště. Ve 

skupinách pak žáci vytvoří vlastní návrh využití parku, který zpracují písemně, popřípadě 

doplní o ilustraci. Po skončení práce následuje prezentace jednotlivých návrhů, kdy žáci 

musí představit svůj záměr, obhájit ho a posoudit také návrhy ostatních skupin. 
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9.1.2. Tvdenní projekt - 2.den 

Druhý den našeho týdenního projektu, kdy se žáci budou seznamovat se 

základními informacemi o svém nejbližším okolí, se bude věnovat nej významnějším 

pamětihodnostem města. Vycházíme z předpokladu, že žáci mají z předchozího dne jisté 

povědomí o významných památkách. 

Cílem dnešního dne bude poznání pamětihodností Kostelce nad Černými lesy, 

získání základních informací a propojení znalostí a dovedností s životem dětí a 

prostředím, ve kterém žijí. 

ч 

Seznámení s památkami Kostelce nad Černými lesy 

Cíle: žáci se seznámí s významnými pamětihodnostmi města Kostelce nad Černými lesy 

Integrace vzdělávacích obsahů z jiných vzdělávacích oblastí: 

Jazyk a jazyková komunikace: 

- komunikační výchova 

- naslouchání 

- mluvený projev, prezentace vlastního názoru i názoru skupiny 

- třídění a výběr informací 

Člověk a jeho svět: 

- tematický okruh Místo, kde žijeme - kulturní památky 

- práce s mapou, plány města 

- or ientace v terénu 

Průřezová témata: 

- osobnostní a sociální výchova - kooperativní práce ve skupinách 

Člověk a zdraví: 

- rozvoj tělesné zdatnosti 

Úvod 
Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny 

Aktivity: 

- předání tajemného dopisu třídě 

- hledání částí plánu centra města ve skupinách a jeho složení 

- přesun do tělocvičny - plnění úkolů - získání karet s památkami 

- p rezentace 

- umístění karet s památkami na sestavený plán centra 
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Cíle: Po této části budou žáci umět: 

- sestavit plán centra 

- základní znalosti o vybrané památce 

- orientovat se v lánu města a umístit na něj památku 

Žáci se na začátku dne sejdou ve své třídě jako obyčejně. Vyučující dětem sdělí, 

že dnes ráno se mezi poštou objevila obálka adresovaná této třídě. V tuto chvíli lze 

rozvinout krátkou debatu o možném obsahu zavřeného dopisu. Posléze vyučující nebo 

jeden z žáků obálku rozlepí a dopis přečte celé třídě. 

Milé děti, 

včera jsem se pustil do úklidu sklepení mého domu. Je to práce nepříjemná, protože sklep 

je plný starého haraburdí. Mezi těmi starými krámy jsem najednou zahlédl něco bílého. 

Zjistil jsem, že je to obálka, na které není žádná adresa. S napětím jsem záhadný předmět 

otevřel. V obálce se skrýval list papíru. Zdá se, že je to část plánu našeho města. Nevím 

však, к čemu by mi měl sloužit, a tak jsem se rozhodl, že tuto záhadu přenechám vaší 

třídě. Věřím, že vy si s tajemstvím poradíte a s pomocí paní učitelky naleznete zbylé části 

plánku. 

Přeji hodně úspěchů, černokostelecký občan 

Žáci se následně rozdělí do šesti skupin, nejlépe po čtyřech žácích. Vyučující by 

měl brát ohled na to, aby byla úroveň skupin vyrovnaná. Učitel dá dětem instrukce 

к hledání jednotlivých částí plánu, které by měly být poschovávány po třídě. Každá 

skupina by měla najít jednu část o velikosti A4. Jestliže žáci najdou všech šest listů, je 

třeba plán složit dohromady jako puzzle. Kromě sestavené mapy musí být složena i další 

instrukce na dolním okraji. 

Další zpráva, kterou přečte dětem vyučující, zní takto. 

Plán města již máte kompletní. Nyní bude vaším úkolem nalézt šest různých 

pamětihodností našeho města a umístit je správně na sestavený plán. Nebude to však 

nikterak jednoduché. Budete se všichni muset přesunout do místnosti ve vaší škole, kde 

tužíte svá těla. Pro z í s k á n í památek prokážete svou fyzickou kondici. 

Třída se přesune do tělocvičny, kde je předem připraveno šest různých stanovišť 

(např. žebřiny, lavičky, žíněnky), kde cílem bude získat list s fotografií a krátkým 

popisem památky. Skupiny si vyberou své stanoviště a plní úkol. Posléze si skupina 
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přečte a snaží se zapamatovat co nejvíce informací. К práci skupina může použít i 

materiály z předchozího dne. Následuje pak krátká prezentace skupin před ostatními. 

Získanou památku pak skupina umístí na správné místo sestaveného plánu centra 

Kostelce nad Černými lesy, který je rozložen na podlaze tělocvičny. 

Žáci uklidí tělocvičnu a s vyučujícím se připravují na vycházku po zmiňovaných 

pamětihodnostech. Ve třídě si probereme trasu vycházky. Žáci budou mít ve dvojici 

к dispozici malé mapky města, které jsou к dostání na městském úřadu. V průběhu celé 

akce budou žáci pracovat ve dvojicích, které si předem dohodnou. Během vycházky 

budou žáci plnit zadané úkoly, které si budou poznamenávat do bloků. 

Návrh na popis jednotlivých památek, který bude na používaných kartách 

Knížecí zámek 
Historické jádro města je pro své architektonické kvality prohlášeno Ministerstvem 
kultury ČR městskou památkovou zónou. Nejpamátnější budovou ve městě je knížecí 
zámek. Vystavěl jej Jaroslav Smiřický ze Smiřic roku 1562 a kněžna Marie Terezie 
Savojská v letech 1750 - 56 přestavěla průčelí. Dnes v zámku sídlí Školní lesní podnik 
České zemědělské univerzity. 

Zámecká kaple sv. Vojtěcha 
Zámecká kaple sv. Vojtěcha byla vystavěna Jaroslavem Smiřickým v letech 1568-9 v 
místě původního opevnění. V 90. letech tohoto století byla rekonstruována. Dnes slouží 
jako aula Fakulty lesnické a environmentálni České zemědělské univerzity, je 
vyhledávaným místem pro svatební obřady a koncerty. 

Farní kostel sv. Andělů strážných 
Farní kostel sv. Andělů strážných na náměstí Smiřických je jednolodní barokní stavba 
vystavěná v letech 1735 - 37. Přední věž dostavěna v letech 1889 - 94. Hlavní oltář zřízen 
roku 1739 nákladem Marie Terezie Savojské, zobrazuje Anděla strážce ujímajícího se 
mladého poutníka. 

Hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele 
Bývalý hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele vystavěn roku 1600. Byl vypálen Švédy, 
opraven, znovu vyhořel. Do nynější podoby opraven roku 1777 - 83. Zvonice, prostá 
hranolová věž stojící opodál a pocházející z téže doby jako kostel, přestála jeho požár v 
roce 175 8 bez pohromy. 

Muzeum hrnčířství 
Muzeum hrnčířství a galerie se nachází v budově renesančního panského domu, který v 
roce 1613 daroval Albrecht Smiřický obci. Před rokem 1668 sídlila v domě radnice. 
Mnoho historických dokumentů bylo zničeno čtyřmi požáry, které zachvátily budovu. Při 
poslední rekonstrukci bylo obnoveno původní loubí. 

Knížecí zámek 
Historické jádro města je pro své architektonické kvality prohlášeno Ministerstvem 
kultury ČR městskou památkovou zónou. Nejpamátnější budovou ve městě je knížecí 
zámek. Vystavěl jej Jaroslav Smiřický ze Smiřic roku 1562 a kněžna Marie Terezie 
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Savojská v letech 1750 - 56 přestavěla průčelí. Dnes v zámku sídlí Školní lesní podnik 
České zemědělské univerzity. 

Socha sv. Jana Křtitele 
Tuto sochu můžeme spatřit na Jánském náměstí. Je to socha barokní z červeného 

nučického pískovce s chronogramem na přední straně podstavce. Na podstavci je nápis. 
Jan Křtitel je zde spodobněn s výrazem starce, s mírně doleva nachýlenou hlavou. 

Postava je oděna do velbloudí kůže. Za světcovou pravou nohou leží beránek. Socha má 
odražený ukazovák pravé ruky a špičku nosu 

Námět na vycházku 
Kostelec nad Černými lesy 

Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny 

Aktivity: 

- shlédnutí nejvýznamnějších památek 

- plnění úkolů během cesty 

- diskuse - ochrana památek, stav památek v Kostelci nad Černými lesy 

Cíle: Po této části budou žáci umět: 

- najít památky na mapě 

- z mapy vyčíst trasu vycházky 

- seznámí se s nej významnějšími pamětihodnostmi 

- získají základní znalosti 

- vlastními slovy popsat, jak památka vypadá 

- zaujmout stanovisko ke stavu památek ve městě 

Pomůcky: blok, tužky, do dvojice mapa města Kostelce nad Černými lesy 

Trasa: budova školy - náměstí Smiřických - kostel sv. Andělů strážných - zámek - p o 

druhé straně náměstí - budova muzea - Prokopova ulice - Jánské náměstí - ulice 

Generála Vedrala - kostel sv. Jana Křtitele - Pražská ulice - budova školy 

Délka trasy: 1, 5 km 

Průběh vycházky: 

1. úkol 

Zjistěte z mapy, na kterou světovou stranu od vstupních dveří školy je kostel sv Andělů 

strážných. 
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1 .stanoviště - kostel sv. Andělů strážných 

Pro zapamatování zopakujeme krátce výklad o historii kostela. Toto můžeme nechat na 

samotných žácích, kteří tuto stavbu prezentovali již ve škole. Učitel doplňuje další 

informace. Je třeba zmínit století, v němž byl postaven i autora plánů Kiliána Ignáce 

Dienzenhofera. Sdělíme žákům, že věž byla dostavena až o 150 let později, na konci 

19.století. 

2. úkol 

Zkuste vlastními slovy popsat, jak vypadá zvenku tento kostel. Nakreslete věž kostela. 

2. stanoviště - zámek a kaple sv. Vojtěcha 

Stručný výklad к historii spojený s procházkou po areálu zámku a popisem jeho 

jednotlivých částí. Zmíníme, к čemu tyto objekty po staletí sloužili včetně současnosti. 

Jako zajímavost uvedeme pověst o zámeckém pokladu a tajných chodbách. 

3. úkol 

Z cedule ve vstupní bráně předzámčí zjisti, kdo byli majitelé kosteleckého zámku, opiš i 

letopočty. 

Zámek obejdeme, z cesty shlédneme barokní špitál a kapli sv. Vojtěcha. 

3. stanoviště - budova muzea 

Sdělíme žákům, co se v této budově nacházelo, jaký byl její účel. V případě otevřeného 

muzea shlédneme expozici týkající se místního hrnčířství. 

4. úkol 

Zapište si otevírací dobu Muzea hrnčířství. 

4.stanoviště - socha sv. Jana Křtitele na Jánském náměstí 

Zmínka o ostatních sochách ve městě, diskuse o významu. Soustředíme se na nápis na 

podstavci. Dětem prozradíme, že jestliže si vypíšeme všechna velká písmena v textu, 

dostaneme římské číslice. Jejich součet nám pak datuje rok vytvoření sochy 

5 .úkol 

Sečtěte tyto římské číslice. 

Letopočet si posléze můžeme zkontrolovat na zadní straně kamenného podstavce. 
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5. stanoviště - kostel sv. Jana Křtitele 

Zmínka o hřbi tovním kostele a velkém požáru, který zachvátil městečko v roce 1756. Na 

tomto místě si řekneme, proč je třeba chránit pamětihodnosti a jak se k nim chovat. 

6. úkol 

Popište cestu z Jánského náměstí ke kostelu sv. Jana Křtitele. Můžete použít mapu. 

Napište, jak je třeba chránit pamětihodnosti. 

Závěrečná část 

Shrnutí nově získaných poznatků, diskuse o stavu památek v Kostelci nad Černými lesy, 

co by mohlo přispět к lepšímu stavu. Kontrola úkolů. 

Závěr - tvorba vycházkových tras a pracovní list к vycházce 

Časový rozsah: 1 vyučovací hodina 

Aktivity: 

- vytvoření stezky po kulturních či přírodních zajímavostech 

Cíle: Po této části budou žáci umět: 

- vytvořit vycházkovou trasu s pomocí mapy, plánu 

- vybrat zajímavosti, které navštíví 

- vysvětlit, proč si vybrali právě ta místa 

Tvorba vycházkových tras 

Cílem této aktivity je vytvoření trasy, která bude provázet po zajímavých místech 

města. Tuto aktivitu lze při nedostatku času přesunout na další týden. Jedná se o činnost, 

kdy budou stezku vymýšlet sami žáci. Mohou pracovat s informacemi, které získali tento 

den nebo použít publikace a knihy, které mají к dispozici ve třídě. Z nich pak vyberou 

zajímavosti a s pomocí plánku města připraví trasu. Žáci budou pracovat ve skupinkách 

po čtyřech a podle vlastního uvážení si vyberou tematické zaměření. Může se jednat o 

vycházku po kulturních pamětihodnostech či přírodních zajímavostech. Žáci by měli také 

zdůvodnit, proč si vybrali právě tuto trasu. 

Žáci budou mít к dispozici plán města, podle kterého trasu připraví a s pomocí 

údajů vytvoří jednotlivá stanoviště. Součásti bude i zadávání úkolů během cesty. Trasu by 

si pak měli také sami projít. 

V průběhu dalších dnů nebo týdnů projdou skupinky trasy podle návrhu svých 

kolegů. Vzájemně se pak ohodnotí a shrnou, co během cesty navštívili. 
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Pracovní list k vycházce po Kostelci nad Černými lesy 

1. Popiš trasu naší vycházky a zakresli j i do mapy. 

2. К obrázkům napiš, o jaké pamětihodnosti se jedná a vyplň, co si o nich 

pamatuješ. 
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I 

3. Zakroužkuj číslice před správným tvrzením. Číslice pak napiš na dolní řádek. 

Vyjde ti důležitý letopočet pro naše městečko, kdy byl Kostelec nad Černými lesy 

povýšen na městečko. 

1 Kostel sv. Andělů strážných se nachází na náměstí Smiřických 

2 Kostel sv. Andělů strážných byl postaven v 16.století. 

3 Ke kosteleckému zámku sejde po padacím mostě. 

4 U zámku se nachází kaple sv. Vojtěcha 

5 U zámku se nachází kostel sv. Jana Křtitele 

6 Kostelecký zámek má dvě věže. 

7 Budova barokního špitálu slouží dnes jako nemocnice. 

8 V místním muzeu můžeme shlédnout výstavu týkající se hrnčířství. 

9 Kostel sv. Jana Křtitele byl postaven dříve než kostel sv. Andělů strážných. 

4. Nakresli, co se ti během vycházky nejvíce líbilo. 
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9.1.3. Týdenní projekt - 3.den 

Poznáváme přírodu v okolí města 

Třetí den projektu je zaměřen na poznávání přírody v okolí. Jako cíl je vybrána 

národní přírodní rezervace Voděradské bučiny. Je to nej významnější přírodní zajímavost 

v blízkém okolí, která je snadno dostupná pěšky či linkovým autobusem. 

V průběhu tohoto dne se žáci seznámí s rezervací, se správným chováním 

v přírodě resp. rezervaci. Celá vycházka je proložena úkoly i pohybovými hrami. Závěr je 

pak věnován zastávce u malé černé( skládky. Důraz je kladen na ochranu životního 

prostředí. Součástí tohoto dne je i pracovní list, který lze zadat jako domácí úkol. 

Časový rozsah: 1 dopoledne 

Aktivity: 

- vycházka do Voděradských bučin proložena úkoly a pohybovými hrami 

- vytváření návrhu na ekologicky zaměřené cedule 

- pracovní list 

Cíle: Po této části budou žáci umět: 

- seznámí se s rezervací Voděradské bučiny 

- popsat význam rezervace 

- jak se v přírodě (rezervaci) chovat 

- rozpoznat stromy vyskytující se v této oblasti 

- popsat změny v přírodě probíhající na podzim, popř. v jiném ročním období 

- diskutovat o dopadu činností člověka na přírodu, černých skládkách a o ochraně 

životního prostředí 

- navrhnout své vlastní řešení boje proti černým skládkám 

- obhájit svůj návrh a posoudit návrhy ostatních 

Integrace vzdělávacích obsahů z jiných vzdělávacích oblastí: 

- člověk a jeho svět - tematický okruh Rozmanitost přírody 

- člověk a zdraví - pobyt v přírodě, rozvoj tělesné zdatnosti 

- průřezové téma - Enviromentální výchova 
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Námět na vycházku 

Voděradské bučiny 

Pomůcky: blok, tužka, sáček na přírodniny, nůžky 

Trasa: Jevany - za hrází rybníku Jan napojení na přírodovědnou stezku - U Spálené 

boudy - Dědkův palouk - odpojení od stezky v místě křižování se silnicí Jevany - Habr -

hráz Jevanského potoka 

Délka trasy: 4 km 

Doprava: pěšky do Jevan, zpět z Jevan linkovým autobusem 

Průběh vycházky: 

T Jvodní část: 

Probíhá ještě ve třídě. Učitel seznámí žáky s cílem vycházky, trasou. Vysvětlí žákům, čím 

je rezervace Voděradské bučiny výjimečná a jak se v přírodní rezervaci chovat Učitel 

zdůrazní, na co během vycházky zaměřit svou pozornost a zdůvodní bezpečnost a správné 

chování na vycházce. 

1 .stanoviště: 

Hráz rybníka Jan - žáci mají za úkol pozorovat přírodu a změny, ke kterým na podzim 

dochází. 

Žáci sami říkají své poznatky, spojují se svými znalostmi. Učitel popř. vede rozhovor. 

Žáci vše demonstrují. 

(zbarvení listů, opadávání, rozdíl listnatých a jehličnatých stromů) 

Během cesty na 2.stanoviště si žáci zapisují do svých bloků stromy, které viděli. 

2.stanoviště: 

Potok nad rybníkem Švejcarem - žáci jmenují stromy, které po cestě bezpečně poznali. 

Ukazují je v okolí a zdůvodňují, podle čeho je poznali. Učitel doplňuje a opravuje, 

(smrk ztepilý, jedle bělokorá, topol osika, bříze bělokorá, olše lepkavá, jasan ztepilý, dub 

letní, jim habrolistý, javor mléč) 

Rozdělení do skupin po čtyřech - každá skupina dostane obálku, kde budou karty se 

jmény stromů, děti mají za úkol připojit charakteristiku z nabízených možností. 

Cestou na další stanoviště žáci ve dvojicích sbírají větvičky, listy a plody, které najdou na 

cestě. 
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3.stanoviště: 

U spálené boudy - žáci si před sebe rozprostřou, co cestou našli. Listy a plody přiřazují ke 

kartám s názvy stromů. Učitel průběžně kontroluje. Žáci své výsledky porovnávají mezi 

sebou. Své „úlovky" si posléze vezmou do sáčku a dále s nimi budou pracovat ve škole 

při hodinách přírodovědy. 

4.stanoviště: 

Dědkův palouk - u potoka. Učitel žáky seznámí s tokem potoka. 

Učitel vysvětlí, jak potoka využívá zvěř v okolí (především srnčí a množství ptáků). 

Hra - ve skupinách po čtyřech. Každá skupina si vezme blok a tužku, učitel řekne 

písmeno a žáci se během minuty snaží přijít na co nejvíce rostlin a živočichů začínajících 

na dané písmeno. 

Pohybové hry - pantomima - napodobování různých zvířat - opět ve skupinách 

- hra Honzo, vstávej - důraz na správné vyjádření délky kroku 

jednotlivých zvířat 

5.stanoviště: 

Nejcennější jádro rezervace - učitel vysvětlí žákům, proč je toto místo cenné. Připomene, 

že se jedná o národní přírodní rezervaci a jaký je její význam. 

Každý žák si najde list, který se mu nejvíce líbí (upozornění, že nesmí být příliš suchý) a 

použije své nůžky, aby z něho podle své fantazie vystříhal zajímavý tvar. Tyto listy pak 

uschová do sáčku a dále se mohou používat při výtvarné výchově. 

6.stanoviště: 

Sejdeme ze stezky a po silnici směřujeme do Jevan. Žáci cestou pozorují, jak se s blížící 

civilizací mění ráz krajiny. 

Zastávka u malé černé skládky na začátku obce - diskuse. Žáci napíší krátké zamyšlení 

nad takovýmto ukládáním odpadků. Vytvoří (nakreslí) svůj vlastní návrh cedule 

zabraňující vzniku černých skládek. Připojí obrázek, jak by se správně mělo s odpady 

naložit. 

Závěrečná část: 

zhodnocení výletu, shrnutí nových poznatků, vyplnění pracovního listu. 
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Pracovní list k vycházce do Voděradských bučin 

1. Proč myslíš, že byly Voděradské bučiny, které j sme navštívili 
vyhlášeny národní přírodní rezervací? 

2. Návštěvníci musí v každé chráněné oblasti dodržovat určitá 
omezeni. Stejne tak tomu bylo i ve Voděradských bučinách 
a) Napiš alespoň 3 činnosti, které bychom v rezervaci dělat neměli 

b) Navrhni a nakresli к těmto zákazům značky, které by pak mohly 
být na informačních tabulích. 

3. Napiš, které stromy si pamatuješ z vycházky. 

4.Sestav si přehlednou tabulku znaků, podle nichž bezpečně 
jehličnany. Do jednotl ivých políček můžeš i kreslit. 

název stromu kůra jehličí šišky 

smrk -

borovice 

jedle 

modřín 
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9.1.4. Týdenní projekt - 4.den 

Historie města 

Tento den je věnován historii města. Žáci by měli získat povědomí o historickém 

vývoji městečka a seznámit se s důležitými fakty. V úvodní části jim bude přečteno 

privilegium povýšení Kostelce nad Černými lesy na městečko a následnou skupinovou 

prací se dozvědí další informace z historie města. 

Den bude završen návštěvou zámku, kde učitel zajistí prohlídku všech dostupných 

prostor s průvodcem. V této části dne se žáci dozvědí i mnoho zajímavostí, které se týkají 

zámeckého areálu a seznámí se s místními pověstmi. 

Součástí je pracovní list, kde žáci v různých úkolech využijí své znalosti z historie 

města i znalosti okolí. 

Cíle: žáci se seznámí se základními údaji z historie města 

žáci absolvují prohlídku zámku s průvodcem 

Integrace vzdělávacích obsahů z jiných vzdělávacích oblastí: 

Jazyk a jazyková komunikace: 

- komunikační výchova 

- naslouchání 

- mluvený projev, prezentace vlastního názoru i názoru skupiny 

- třídění a výběr informací 

Člověk a jeho svět: 

- tematický okruh Místo, kde žijeme, Lidé a čas 

Umění a kultura: 

- píseň Znám já jeden krásný zámek 

Průřezová témata: 

- osobnostní a sociální výchova - kooperativní práce ve skupinách 

Úvod 

Časový rozsah: 1 vyučovací hodina 

Aktivity: 

- přečtení privilegia povýšení Kostelce nad Černými lesy na městečko 

- krátký výklad 

Cíle: 

- po této části budou žáci seznámeni se základními údaji z historie města 
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Den začneme ve třídě. Žáci i dnes budou pracovat ve skupinách. Jako motivaci 

přineseme do třídy kopii privilegia povýšení Kostelce nad Černými lesy na městečko, 

kterou žákům přečteme. Dnešní den budeme věnovat historii městečka. 

Následuje krátký výklad zaměřený na nejdůležitější údaje z historie Kostelce. Je 

dobré výklad obohatit o názorné pomůcky, např. reprodukce starých obrazů, fotografie. 

Skupinová práce 

Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny 

Aktivity: „ 

- ve skupinách žáci zpracují etapy z historie města 

- prezentace 

Cíle: Po této části budou žáci umět: 

- vyhledat v dostupných materiálech informace к zadané historické etapě 

- setřídit informace, vybrat nejdůležitější, zpracovat písemně 

- prezentovat před ostatními své téma 

Ve skupinách budou dnešní den žáci zpracovávat nejdůležitější etapy z historie 

Kostelce nad Černými lesy. Jako podklad jim poslouží materiály používané v předchozích 

dnech. Učitel na kartičky napíše tyto etapy: 

Počátky Kostelce nad Černými lesy a jeho povýšení na městečko 

Kostelec nad Černými lesy ve vlastnictví Smiřických 

Kostelec nad Černými lesy ve vlastnictví Lichtenštejna 

Kostelec nad Černými lesy v 18.století 

Kostelec nad Černými lesy v 19.století 

Kostelec nad Černými lesy na počátku 20. století. 

Na druhou stranu každé kartičky pak napíše část názvu písně Znám já jeden 

krásný zámek, který budou na konec této aktivity děti sestavit 

Znám - já - jeden - krásný - zá - mek 

Po dokončení skupinové práce následuje prezentace před ostatními skup.nam. a 

shrnutí nově nabytých poznatků. Každá skupina pak přesune pozornost na druhou stranu 

kartičky a všichni dohromady se snaží sestavit název písně. Prozatím vyučující 

neprozrazuje žákům smysl této věty a sdělí jim, že více se dozvědí na zámku, kde je již 

někdo očekává. 
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Návštěva zámku 

Časový rozsah: 2 hodiny 

Aktivity: 

- prohlídka s průvodcem 

- krátký výklad zaměřený na zajímavosti a pověsti 

- píseň - Znám já jeden krásný zámek , 

Cíle: 

- žáci se seznámí s prostředím a historií zámku 

- žáci budou znát místní pověsti,, 

- žáci se naučí píseň Znám já jeden krásný zámek 

Na tento den učitel předem zajistí prohlídku zámku s průvodcem, který bude 

informován o probíhajícím projektu. Průvodce provede děti po nej významnějších 

prostorách zámku i kaple sv. Vojtěcha, vše doplněno krátkým výkladem s ohledem na věk 

žáků. Pozornost věnuje také pověstem o tajných chodbách a pokladu. Na závěr dětem 

vysvětlí, proč nápisy na kartičkách daly dohromady název písně Znám já jeden krásný 

zámek a prozradí souvislost této písně s kosteleckým zámkem. Na rozloučení se zámkem 

si děti tuto píseň zazpívají (popř.se jí naučí). 
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Pracovní list - historie města 

1. V roce 1489 došlo к významné změně v historii našeho městečka. 

Rozlušti a napiš, o co se jednalo. 

OKČETSĚMANYSELIMÝNREČDANECLETSOKÍNEŠÝVOP 

2. Vylušti křížovku. 

1. Místo к odpočinku na okraji města v areálu bývalé plieni léčebny 
2. Hrnčířství má na náměstí také své 
3 trhy na konci kvčtna lákají do města mnoho 

návštěvníků 
4. historické město východně od Kostelce nad Černými lesy, do 

kterého vede červená turistická značka 
5. historický objekt na okraji města, kde se vařil alkoholický nápoj 
6. Přírodní rezervace Voděradské 
7. Obec severně od města, kde se nachází středověká tvrz 
8. Obec s rozšířenou působností, pod kterou spadá Kostelec nad Č. 

lesy 

Napiš, čím se zasloužili o rozkvět městečka 

3. Namaluj , j ak asi vypadalo naše město před 100 lety 

4. Namaluj , jak se představuješ naše město za 100 let. 
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9.1.5. Týdenní projekt - 5.den 

Píšeme knihu o našem městě 

Jako závěrečná činnost j e navržena tvorba vlastní knihy o Kostelci nad 

Černými lesy. Žáci tu shrnou vše, co se dozvěděli a naučili v předchozích čtyřech 

dnech. V úvodní části se nejprve dohodnou na obsahu a podobě knihy. Realizace 

pak bude probíhat ve skupinách, kde každá z nich zpracuje určitou kapitolu. 

Výsledkem by měla být společně vytvořená kniha, kterou mohou žáci prezentovat 

nejen před třídou, ale i před rodiči a zástupci města. 

Cíle: žáci vytvoří společné knihy o našem městě 

žáci setřídí a zpracují získané znalosti 

žáci získají kladný vztahu к místu bydliště 

Integrace vzdělávacích obsahů z jiných vzdělávacích oblastí: 

Jazyk a jazyková komunikace: 

- komunikační výchova 

- třídění a výběr informací 

- písemný projev - zpracování kapitol 

- mluvený projev, prezentace vlastního názoru i názoru skupiny 

- naslouchání 

Člověk a jeho svět: 

- tematický okruh Místo, kde žijeme, Lidé a čas 

Průřezová témata: 

- osobnostní a sociální výchova - kooperativní práce ve skupinách 

Úvod: 

Časový rozsah: 1 vyučovací hodina 

Aktivity: 

- motivace 

- ř ízený rozhovor, kde bude prostor diskutovat o budoucí podobě knihy 

- zamyšlení nad názvy kapitol - práce ve dvojicích 
Cíle: Po této části budou žáci umět: 

- diskutovat o potřebě knihy 
- navrhnout podobu knihy, její účel 

- z návrhů společně vybrat zařazení kapitol 
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Jak jsme zjistili, město, ve kterém žijeme, je velmi zajímavé. Mysleli jsme, 

že ho dobře známe, ale nebyla to tak úplně pravda. Pomůžeme jiným dětem, které 

by se rádi také něco o Kostelci nad Černými lesy dozvěděli. Zkusíme napsat o 

našem městě knihu. 

Dále následuje řízený rozhovor nebo skupinová práce (každá skupina bude 

mít jednu otázku) s následnou diskusí. 

Pro koho je kniha určena? Knihu můžeme nechat ve třídě a každý se z ní může 

poučit; knihu necháme ve škole - např. v koutku tradic, koutku o místním regionu; 

kopie jednotlivých kapitol knihy umístíme na vhodných nástěnkách, nástěnky 

můžeme v průběhu času obměňovat; knihu vyrobíme ve více "výtiscích" a jeden z 

nich věnujeme městskému (obecnímu) úřadu. 

Co všechno by měla taková kniha obsahovat? Formální záležitosti - desky, 

jednotlivé číslované listy, predsádka, velikost písma, různé zdroje informací, 

informace o obsahu, desky popřípadě vazba atd., a hodnotný vlastní obsah. 

Co je na knize nejdůležitější? Co tedy bude obsahem jednotlivých kapitol? 

Struktura, obsah díla. 

Co jiného může kniha ještě obsahovat? Knihu doplníme např. fotografiemi, 

výstřižky z místního tisku, obrázky žáků, různými náčrty, grafy, autentickými 

články dětí atd. 

Jak bude asi naše kniha vypadat? Návrhy na vzhled, obsah. 

Práce ve dvojicích - zamyslet se nad názvy hlavních kapitol knihy. Žáci ve 

dvojicích prodiskutují své návrhy, sepíší na papír. Posléze učitel nebo některý 

z žáků zapisuje na tabuli ty body. na kterých se všichni nebo většina shodli. 
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Obsah knihy by mohl mít následující kapitoly: 

- úvod; 

- poloha našeho města 

- plán našeho města - historické centrum,přírodní podmínky - povrch, podnebí, 

vodstvo, -nerostné bohatství, flóra a fauna, chráněná území přírody; 

- obyvatelstvo - počet obyvatel a jeho vývoj, složení obyvatel, zajímavé příběhy 

lidí; 

- hospodářství - průmyslové podniky (co vyrábí, odkud berou suroviny, jaký je 

základní technologický postup výroby, kdo spotřebovává výrobky), zemědělská 

výroba), doprava (druhy, vhodnost, dostatečnost dopravního spojení, kvalita 

komunikací), služby, cestovní ruch; 

- sport a kultura v obci; 

- vedení a správa obce; 

- historie obce (podle různých období), 

- kulturně historické památky; 

- významné osobnosti (rodáci nebo ti, kteří v obci žili a žijí); 

- místní pověsti, zvyky, tradice, obyčeje; 

- jak bude asi naše město vypadat za 10 (50, 100, 1000 let); 

- co bychom si přáli a nepřáli v našem městě; 

Realizace a prezentace 

Časový rozsah: 3 - 4 vyučovací hodiny 

Aktivity: 

- práce ve skupinách - zpracování témat 

- sestavení knihy 

- prezentace 

Cíle: Po této části budou žáci umět: 

- vyhledat, setřídit, zpracovat informace na dané téma 

- z jednotlivých části společně vytvořit knihu o své obci 

- vysvětlit, proč by měl čtenář jejich obci navštívit 
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Poté, co se společně dohodneme na obsahu a výběru kapitol, se třída opět 

rozdělí do skupin. Učitel určí skupinám téma kapitoly (kapitol), které budou 

zpracovávat. Mohou samozřejmě používat i práce z předchozích dnů. Z již 

známých materiálů tak zpracovávají a třídí informace a pracují na jednotlivých 

kapitolách. 

Po ukončení práce všech skupin se přejde к sestavení a zhotovení knihy. 

Do desek se seřadí listy podle předem určeného pořadí kapitol. Některé děti 

můžeme pověřit vytvořením titulní strany, atd. Prezentace výsledku práce lze 
il 

provádět před třídou, před zástupci školy, rodičů, města, apod. 

Závěr 

Prezentace výsledku práce lze provádět před třídou, před zástupci školy, 

rodičů, města, apod. Shrneme si s žáky význam naší činnosti a ohodnotíme práci 

jednotlivých skupin. 

Na závěr týdenního projektu každý žák napíše reflexi. Uvede, co se během 

týdne naučil, co ho nejvíce zaujalo, co ho nejvíce bavilo, apod. Zamyslí se nad 

svými vlastními činnostmi, čím se podílel na společné práci, jak se mu pracovalo 

ve dvojicích či ve skupině. 
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11. Závěr 

Cílem mé práce bylo vytvořit vlastivědnou příručku pro učitele prvního stupně 

základních škol. Chtěla jsem podat ucelený souhrn informací o Kostelci nad Černými 

lesy, neboť žádná podobná publikace neexistuje. Snažila jsem se, aby se informace v této 

práci daly použít ve výuce na prvním stupni základní školy a usnadnily tak učitelům práci 

se sháněním podkladů. 

Musím říci, že tato práce byla pro mě velkým obohacením. Přestože jsem se o 

údaje týkající se Kostelce vždy zajímala, během vypracovávání jsem často narazila na 

neznámé skutečnosti, které mi doslova vyrazily dech. Poznala jsem tak, jak neskutečně 

bohatou historii má toto město a kolik pozoruhodného v sobě uchovává. Seznámila jsem 

se také s mnoha zajímavými lidmi a poznala jejich osudy, někdy tak bezprostředně spjaté 

s městem. Nyní se na město dívám trochu jiným pohledem, mám pocit, že je mi bližší, že 

jsem pochopila netušené souvislosti. 

Velkým problémem, s kterým jsem se potýkala v průběhu celé práce, byl 

nedostatek dokumentů. Proto jsem u některých kapitol musela slevit ze svých plánů a 

pozměnit původní cíl. Pátraní po pramenech bylo sice často časově náročné a zdlouhavé, 

ale velmi přínosné. 

V jednotlivých kapitolách jsem se snažila shrnout informace к danému tématu. 

Práce tak popisuje popis polohy města, etymologii názvu místa a popis znaku, 

charakteristiku přírodního prostředí, historii, kulturní a přírodní památky, zvyky a tradice 

a významné osobnosti. 

Nedílnou součást tvoří návrh didaktického využití, kde jsem sepsala několik 

námětů na využití tohoto tématu ve výuce ve formě týdenního projektu. Možná by bylo 

ještě přínosem vyzkoušet návrhy v praxi, ale k tomu jsem neměla příležitost. 

Doufám, že tato práce bude obohacením nejen pro mě, ale že přinese užitek a 

poučení i jiným, a to nejen učitelům. 
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Příloha 1 - Údaje o sčítání lidu z roku 2001 

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu 

Obyvatelstvo celkem 3245 
z toho ženy 1691 

svobodní 627 
ženatí 773 

Muži rozvedení 98 
ovdovělí 49 
nezjištěno 7 
svobodné 548 
vdané 791 

Ženy rozvedené 112 
ovdovělé 237 
nezjištěno 3 

2. Obyvatelstvo podle věku 

Obyvatelstvo celkem 3245 
0-4 159 
4-14 365 
15-19 209 
20-29 542 

v tom ve věku 
30-39 430 

v tom ve věku 
40-49 455 
50-59 493 
60-64 137 
65-74 256 
75+nezj. 199 

Obyvatelstvo podle věku 



3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání 

Obyvatelstvo 151eté a starší 2721 
vtom bez vzdělání 12 
podle základní vč. neukončeného 598 

stupně vyučení a stř. odborné bez mat. 1085 

vzdělání úplné střední s maturitou 681 
vyšší odborné a nástavbové 97 
vysokoškolské 222 
nezjištěné vzdělání 26 

Obyvatelstvo podle stupně vzdělání 

4. Obyvatelstvo podle národnosti 

Obyvatelstvo celkem 3245 

z toho česká 3161 
národnost moravská 7 

slezská 0 
slovenská 27 
romská 1 
polská 3 
německá 0 
ukrajinská 2 
vietnamská 0 



5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání 

Obyvatelstvo celkem 3245 
Věřící 722 

z toho 

církev římskokatolická 580 

z toho 

církev českosl. husitská 19 

z toho 
českobratrská církev evangel. 42 

z toho 
pravoslavná církev 0 

z toho 

Nábož. společn. Svčdk. Jehovovi 
il 

5 

Bez vyznání 2236 
Nezjištěné vyznání 287 

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 

Obyvatelstvo celkem 3245 
Ekonomicky aktivní cel cem 1731 

v t o m 

zaměstnaní 1630 

v t o m z toho 
pracuj, důchodci 77 

v t o m z toho 
ženy na mat. dov. 28 

v t o m 

nezaměstnaní 101 
Ekonomicky neaktivní celkem 1493 

z toho 
nepracuj, důchodci 670 

z toho 
žáci, studenti, učni 529 

Osoby s nezjišt. ekonom, aktivitou 21 

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví 

Obyvatelstvo celkem 3245 
Ekonomicky aktivní cel cem 1731 

z toho 

podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov 107 z toho 

podle 
odvětví 

průmysl 316 

z toho 

podle 
odvětví stavebnictví 157 

z toho 

podle 
odvětví 

obchod,opravy motor, vozidel 221 

z toho 

podle 
odvětví 

doprava, pošty a telekomunikace 195 

z toho 

podle 
odvětví 

veřejná správa, obrana, soc. zab. 90 

z toho 

podle 
odvětví 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn 216 



8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol 

Vyjíždějící do zaměstnání 1446 

z toho 

v rámci obce 511 

z toho 
v rámci okresu 173 

z toho 
v rámci kraje 131 

z toho 

do jiného kraje 490 
vyjíždějící do zam. denně mimo obec 649 
Žáci vyjíždějící denně mimo obec 155 

il 

9. Domovní fond 

Domy úhrnem 1106 
z toho domy obydlené 857 
z úhrnu 
obydlených 
domů 

rodinné domy 801 z úhrnu 
obydlených 
domů 

bytové domy 45 
z úhrnu 
obydlených 
domů domy 

podle 
vlastnictví 

soukromých osob 775 

z úhrnu 
obydlených 
domů domy 

podle 
vlastnictví 

obcc, státu 25 

z úhrnu 
obydlených 
domů domy 

podle 
vlastnictví SBD 3 

z úhrnu 
obydlených 
domů 

domy 
postavené 

do 1919 140 

z úhrnu 
obydlených 
domů 

domy 
postavené 1920-1945 155 

z úhrnu 
obydlených 
domů 

domy 
postavené 

1946-1980 333 

z úhrnu 
obydlených 
domů 

domy 
postavené 

1981-2001 202 

10. Bytový fond 

Byty úhrnem 1465 

vtom 

byty obydlené 1172 

vtom 

z toho v rodin, domech 858 

vtom 

z toho 
v bytov, domech 303 

vtom byty neobydlené v obydl domech 42 vtom 
byty neobydlené v ncobydl. domech 251 

vtom 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně 38 

vtom 

z toho 
podle důvodu slouží к rekreaci 125 

Zdroj: Český statistický úřad, Městská a obecní statistika [on-lincj 
URL: <www.czso.cz/lexikon/mos.nsf/mos?opcnform&:533416> 

http://www.czso.cz/lexikon/mos.nsf/mos?opcnform&:533416


Příloha 2 - Ostatní statistické údaje z roku 2003 

Druhy pozemků - v ha 
Celková výměra pozemku (ha) 1771 

Lesní půda 587 

Louky 75 

Orná půda 728 

Ostatní plochy 168 

Ovocné sady 55 

Vodní plochy 24 

Zahrady " 80 

Zastavěné plochy 54 
Zemědělská půda 938 

Druhy pozemků - v ha 

22% 

34% \ 

WH 
3% X 27% 

6% 

Hospodářská činnost - počet subjektů 
Doprava a spoje 37 
Obchod, prodej a opravy mot. voz., spotřebního zboží a pohostinství 228 
Ostatní obchodní služby 146 
Průmysl 123 
Samostatně hospodařící rolníci 21 
Stavebnictví 125 
Státní organizace 5 
Svobodná povolání 31 
Školství a zdravotnictví 31 
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2 
Zemědělství,lesnictví,rybolov 30 

• Lesní půda 
• Louky 
• Orná půda 
• Ostatní plochy 
D Ovocné sady 
• Vodní plochy 
• Zahrady 
• Zastavčné plochy 
• Zemčdčlská půda 



Kultura 
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 1 
Hřbitov I 
Kulturní zařízení ostatní 2 
Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků) 1 
Sakrální stavba 2 
Veřejná knihovna vč. poboček 1 

Obecná charakteristika 
Katastrální plocha (ha) 1771 
Nadmořská výška (m n.m.) 391 
Počet katastrů 2 
Počet územně technických jednotek 2 
Počet částí obce (CO) 2 
První písemná zpráva (rok) 1344 

Školství 
Mateřská škola 1 
Škola speciální 2 
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 1 

Sport 
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1 
Tělocvičny (vč. školních) 2 

Technická vybavenost 
Detašované pracoviště policie Ano 
Délka místních komunikací v km 32 
Kanalizace s napojením na ČOV Ano 
Městská, obecní policie Ano 
Obvodní oddělení policie ČR Ano 
Plocha veřejné zeleně v m2 6000 
Pošta - počet 1 
Poštovní směrovací číslo 28163 
Požární hydrant Ano 
Sbor dobrovolných hasičů obce Ano 
Veřejný vodovod Ano 



Zdravotnictví 
Ostatní samostatná zařízení 4 
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2 
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 1 
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 2 
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 3 
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 2 
Veterinární ošetřovny - počet (vč. soukromých) 1 
Zařízení lékárenské péče 1 

Zdroj: Český statistický úřad, Městská a obecní statistika |on-line] 
URL: <www.czso.cz/sldb/sldb2001 .nsf/obce/533416?OpenDocument> 

http://www.czso.cz/sldb/sldb2001%20.nsf/obce/533416?OpenDocument


Příloha 3 - Mapa města Kostelce nad Černými lesy 
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