
Město kaMenné krásy a sladkých trubiček

the town of stone beauty and sweet rolls

Hořice



Město hořice se rozkládá na jižním úbo-
čí hořického chlumu, který bývá často 
označován jako poslední výběžek krko-
noš a tvoří klimatický předěl mezi úrod-
ným Polabím na jihu a drsnějším podhů-
řím na severu. V tomto hřebenu, 
táhnoucím se v délce 20 km ve směru 
východ - západ, je ukryto hlavní bohat-
ství tohoto kraje - kvalitní pískovec, 
vhodný jak pro práce kamenické, tak i 
pro díla sochařská.

NapoleoN a Hořické trubičky
nejznámější specialitou jsou hořické 
trubičky, které se ve městě vyrábějí již 
takřka dvě staletí. Jejich recepturu podle 
legendy přinesli do města napoleonští 
vojáci vracející se z nešťastného ruského 
tažení v r. 1812. Z vděčnosti za ošetření 
prozradil prý sám napoleonův kuchař 
sousedce ličkové recept na výrobu císa-
řovy oblíbené pochoutky – sladkých tru-
biček. trubičky se zpočátku vyráběly jen 

the town is situated on the south slope of 
the hořice ridge (chlum) which is often re-
ferred to as the last part of the krkonoše 
Mountains and it forms the climatic border 
between the fertile plain Polabí in the south 
and rougher foothills in the north. this 20 
km long ridge going east-west hides the 
greatest treasure of the region – high quali-
ty sandstone, which is suitable both for sto-
nemasonry and sculptures.

NapoleoN aNd Hořice Sweet 
rollS
the most famous local specialty – the hoři-
ce sweet rolls – has been produced in the 
town for nearly two hundred years. the le-
gend says that the recipe was brought here 
by napoleonic soldiers who were on their 
way back from the unfortunate campaign 
to russia in 1812. the napoleon’s cook 
disclosed the secret recipe of the emperor’s 
favourite delicacy, the sweet rolls to Mrs 
ličková to appreciate her treatment. the 

podomácku pro vlastní potřebu a pro 
podarování přátel, později i na výdělek. 
tajemství receptu se však v rodině stře-
žilo jako vzácný klenot a dědilo se „po 
přeslici“. k největšímu rozkvětu přivedl 
výrobu trubiček cukrář karel kofránek, 
který získal vzácný recept sňatkem. ten 
také výrobu zdokonalil a zmodernizoval 
řadou svých vlastních technických vyná-
lezů. trubičky pak vyvážel nejen po ev-
ropě, ale dokonce až do zámoří. dnes 
jsou hořické trubičky chráněny evrop-
skou značkou a patří ke zdejšímu „rodin-
nému stříbru“.

300 zatáček GuStava Havla
Přátelům motocyklového sportu nejsou 
neznámy zdejší závody na jednom z po-
sledních přírodních okruhů - 300 zatá-
ček Gustava havla, které se jezdí od 30. 
let minulého století, a závod motocyklo-
vých veteránů česká tourist trophy.

Vrch Gothard  - riegrův obelisk
Gothard Hill - Rieger´s Obelisk

rolls were made at home for family and fri-
ends only, later they were put up for sale. 
however, the recipe was kept secret in the 
family as a precious jewel and was passed 
in the female line. the production was sig-
nificantly increased by the confectioner la-
dislav kofránek who acquired the recipe by 
marriage. using a number of self made 
technical inventions he improved and mo-
dernised the production of rolls. he expor-
ted the rolls not only to europe but also 
overseas. today the sweet hořice rolls are 
protected by european trademark and are 
considered to be the local treasure. 

300 SerpeNtiNeS of GuStav  
Havel
the supporters of motor cycling will surely 
be familiar with the race 300 serpentines of 
Gustav havel, one of the last motorcycle 
races held in regular road circuit and has 
been held since 1930s; and the veteran mo-
torcycle race czech tourist trophy.

311 metrů Nad mořem 
8 800 obyvatel

zajímavoSti
311 m above Sea level

8 800 iNHabitaNtS
attractioNS
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centrem města je náměstí Jiřího z Podě-
brad, které má tvar lichoběžníku. k nej-
pozoruhodnějším stavbám patří budova 
novogotické radnice, postavená v r. 
1872 podle plánů františka Poličanské-
ho, a vedlejší novorenesanční Městský 
dům (1864) s nádherným secesním sá-
lem. V obou těchto objektech dnes sídlí 
městský úřad. Před radnicí stojí za po-
všimnutí pískovcový pranýř z r. 1736. na 
západní straně upoutá novorenesanční 
budova Městského muzea s pískovco-
vou fasádou, vystavěná, stejně jako 
Městský dům, podle plánů františka ka-
ražeje. od r. 1824 zdobí náměstí mari-
ánský sloup, dílo hořického sochaře Jo-
sefa rychtery. sloup byl v 50. letech 20. 
století odstraněn a v r. 2005 znovu osa-
zen. V parčíku v severní části náměstí se 
nachází kašna čtvero ročních období od 
Josefa kalfuse.

the trapezoid square of Jiřího z Podě-
brad forms the centre of the town. the 
neo-gothic town hall built in 1872 de-
signed by františek Poličanský and ad-
joining Manor house (1864) with a 
beautiful art nouveau hall belong 
among the most significant buildings on 
the square. both these buildings are the 
seat of the municipal office nowadays. 
in front of the town hall there is a sand-
stone pillory from 1736 worthy of note. 
the west end of the square is notable 
for the neo-renaissance building of the 
town museum with sandstone façade 
built as well as the Manor house by the 
plans of františek karažej. since 1824 
the square has been decorated by a Ma-
rian column, the work of a sculptor from 
hořice Josef rychtera. the column was 
removed in the 1920s and in 2005 it re-
turned to the square. in a small park in 

the north part of the square the-
re is a fountain called four sea-
sons of a year by Josef kalfus.

NáměStí S radNicí
tHe Square witH tHe 

towN Hall

4

1

kašna čtvero ročních období od Josefa kalfuse
Kountain Four Seasons of a Year by Josef Kalfus
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Mezi nejvýznamnější historické památky 
ve městě patří barokní kostel narození 
Panny Marie, postavený v letech 1738 - 
48 podle plánů kiliána ignáce dienzen-
hofera. stojí na místě starého gotického 
kostelíka, zničeného r. 1738 požárem. 
kostel je stavba na křížovém půdorysu. 
Při severozápadní straně stojí hranolo-
vá, v jádru gotická věž s arkádovým 
ochozem a osmibokou bání. Zařízení 
kostela je barokní a klasicistní. V 90. le-
tech minulého století prošel chrám i his-
torické varhany rozsáhlou rekonstrukcí. 
V r. 1820 zde byli oddáni rodiče bedři-
cha smetany. V areálu děkanského kos-
tela se nachází cenný soubor barokních 
sakrálních plastik, připisovaných žákům 
braunovy školy, kteří přicházeli v průbě-
hu 1. pol. 18. stol. z blízkého kuksu 
(kristus v zahradě Getsemanské, Panna 
Marie s Ježíškem a sv. Jan nepomucký).

the church of the nativity of our lady 
built between 1738 and 1748 designed 
by kilián ignác dientzenhofer is one of 
the town’s major historical monuments. 
originally there used to stand a Gothic 
church destroyed in a fire in 1738. the 
church has a latin cross ground plan. 
there is a tower in the north-west and in 
the centre there is a Gothic tower with 
arcade gallery and octagonal cupola. 
the interior of the church is in baroque 
and classicist style. in the 1990s the 
church went through a complex recon-
struction, as well as the organ. in 1820 
the bedřich smatana’s parents were 
married here. in the premises of the de-
anery there is a valuable collection of 
baroque sacral sculptures attributed to 
the students of M.b.braun, a famous 
sculptor, who came here in the mid-18th 
century form the nearby village of kuks 

(christ in the Garden of Gatse-
many, Virgin Mary with baby Je-
sus, and st. Jan nepomucký).

dieNzeNHoferův koStel 
NarozeNí paNNy marie

cHurcH of tHe Nativity of 
our lady by dieNtzeNHofer2

socha sv. Jana nepomuckého
Statue of St. Jan Nepomucký
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Veliké zásoby kvalitního pískovce a dlou-
holetá sochařská a kamenická tradice 
vedly v r. 1884 k založení známé odbor-
né školy pro zpracování kamene, první 
svého druhu v bývalém rakousko-uher-
ském mocnářství. díky kvalitnímu peda-
gogickému sboru i školním osnovám 
poskytoval tento ústav od samého po-
čátku velmi dobré vzdělání a stal se záhy 
velmi vyhledávaným. Mezi nejvýrazněj-
šími učitelskými osobnostmi nacházíme 
např. prvního ředitele školy Viléma do-
koupila, sochaře Mořice černila a Quida 
kociána, architekty Václava weinzettla, 
bohuslava Moravce, františka blažka a 
řadu dalších. Mezi nejvýznamnější žáky 
školy patří např. Jan Štursa, bohumil  
kafka, Quido kocián, ladislav kofrá-
nek, otakar kubín, Vlasta Prachatická, 
Vladimír Preclík, z mladší generace pak 
kurt Gebauer a ellen Jilemnická.
Školní budova byla postavena v letech 
1890-1891 podle plánů Viléma, rytíře  
z dodereru, a na počátku 20. století roz-
šířena přístavbou 2. poschodí podle plá-
nů arch. františka blažka. ohradní zeď 
školy zdobí sochy osmi významných vý-
tvarníků působících v čechách v osmi 
staletích (opat božetěch, Petr Parléř, 
Matěj rejsek, Paolo della stella, fischer 
z erlachu, ferdinand Maxmilián brokof, 
kilián ignác dienzenhofer a Václav 
levý), které vytvořil Mořic černil. Před 
školou jsou osazena díla nejvýznamněj-
ších žáků školy – Mrtvý ábel (Quido ko-
cián, 1920) a Probuzení (Jan Štursa, 
1923).
V budově sídlila od svého zalo-
žení v r. 1908 známá Galerie 
plastik.

the large deposits of sandstone and the long 
tradition of sculpture and stonemasonry led 
to the establishment of the famous vocational 
school for processing of sandstone, the first 
school of its kind, in the austro-hungarian 
empire. thanks to excellent teachers and 
school curriculum the school provided very 
good education from the very beginning and 
very soon the school became frequently sou-
ght after. among the outstanding teachers 
were for example the first headmaster of the 
school Vilém dokoupil, sculptors Mořic černil 
and Quido kocián, architects Václav wein-
zettel, bohuslav Moravec, otakar kubín and 
františek blažek and many others. among the 
most notable school graduates we can name 
for example Jan Štursa, bohumil kafka, Qui-
do kocián, ladislav kofránek, otakar kubín, 
Vlasta Prachatická, Vladimír Preclík, and 
among younger generation kurt Gebauer 
and ellen Jilemická. 
the school building designed by Vilém, the 
knight of doderer, was built in 1890-1891. at 
the beginning of the 20th century the school 
was enlarged by the construction of the se-
cond floor designed by architect františek 
blažek. the wall surrounding the school is 
decorated by eight sculptures depicting re-
nowned artists who worked in the czech 
lands over the period of eight hundred years 
(abbot božetěch, Petr Parléř, Matěj rejsek, 
Paolo della stella, fischer of erlach, fardi-
nand Maxmilian brokof, kilian ignác dien-
zenhofer and Václav levý) by Mořic černil. in 
front of the school we can admire the sculptu-
res by major graduates of the school – abel 

slain (Quido kocián, 1920) and 
awakening (Jan Štursa, 1923). since 
it was founded in 1908 the sculpture 
Gallery has been based in the school. 

SlavNá SocHařSká  
škola

ScHool of StoNemaSoN-
ry aNd Sculpture3

sochy opata božetěcha a Petra Parléře  
od sochaře Mořice černila

Sculptures of Opat Božetěch and Petr Parléř  
by Mořic Černil

Sculpture Abel Slain by Quido Kociá
n

Plastika Mrtvý ábel od Quido k

ociá
na
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bohatá sochařská tradice, spjatá od 80. 
let 19. století s existencí sochařsko-ka-
menické školy, dala vzniknout ve městě i 
okolí řadě dalších pozoruhodných pa-
mětihodností. V ulicích města upoutá 
především Šalounův Mistr Jan hus 
(1914) před budovou obchodní akade-
mie či kociánův Mrtvý ábel a Štursovo 
Probuzení před sochařskou školou. na 
křižovatce husovy a komenského ulice 
stojí pomník J. a. komenského (Pavel Ji-
říček, 1892) a v jeho sousedství v malém 
parčíku bronzová plastika Muž práce 
(ladislav Šaloun, 1908), jeden ze sym-
bolů města. Prostranství před ZŠ na 
habru zdobí pomníky k. V. raise (J. 
Plichta, 1932) a k. havlíčka borovského 
(a. Mára, 1928). V Jablonského ulici na-
jdeme před MŠ na habru sochu Matka 
(franta Úprka, 1924). 

in the streets of the town and its vicinity 
a number of remarkable monuments 
are to be found due to the long tradition 
of sculpture, since 1980s connected 
with the existence of the secondary 
school of sculpture and stonemasonry. 
in front of the business academy the 
statue of Jan hus by ladislav Šaloun at-
tracts your attention, in front of the sto-
nemasonry school the statue of abel 
slain by kocián and awakening by Štur-
sa, at the crossing of husova and ko-
menského street there is a statue of J.a. 
komenský (Pavel Jiříček, 1892), and 
nearby in a small park a bronze sculptu-
re – the Man of work (ladislav Šaloun, 
1908), one of the symbols of the town. 
the space in front of the elementary 
school na habru is decorated by monu-
ments of k.V.rais (Jaroslav Plichta, 
1932) and k.h. borovský (a.Mára, 

1928). nearby in front of the 
kindergarten na habru there is 
a sculpture of the Mother (fran-
ta Úprka, 1924).

šalouNův miStr jaN HuS  
a další SocHařSká díla

jaN HuS by ladiSlav šalouN 
aNd otHer SculptureS4
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Jižně od nádraží čd stojí od r. 1893 hu-
sitská mohyla, pomník v podobě husit-
ského válečného vozu. Připomíná místo, 
kde byla dle tradice v dubnu r. 1423 do-
konána Žižkova vítězná bitva. Pomník 
nechal postavit hořický vlastenec a ruso-
fil Josef Šťastný, majitel vinárny u božích 
bojovníků, a jeho autorem je so-
chař antonín Šešina.

in the south of the railway station there 
is a hussite monument from 1893 in the 
form of a hussite battle wagon. the mo-
nument reminds of the place where the 
victory battle of Jan Žižka took place in 
1923. the creation of the monument 
was initiated by Josef Šťastný, a hořice 

patriot and the owner of a wine-
-shop called at God’s warriors 
and its author is the sculptor an-
tonín Šešina. 

HuSitSká moHyla  
Na Hořelidě

HuSSite moNumet  
at Hořelida5
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V r. 1900 byly z iniciativy hudebního 
spolku dalibor na úpatí Gothardu zalo-
ženy smetanovy sady, do nichž byl v r. 
1903 umístěn první pomník bedřicha 
smetany, dílo Mořice černila. k němu  
v r. 1910 přibyl i první pomník antonína 
dvořáka dle návrhu Miloslava Vávry. Po-
stupem času byla tato přírodní galerie 
doplněna pomníky dalších významných 
osobností českého národa - Petra Maix-
nera (Václav suchomel, 1914), Mikoláše 
alše (františek duchač Vyskočil, 1922) 
a slovenského hrdiny Jánošíka (franta 
Úprka, 1919). symbolem hořic se stala 
půvabná plastika krakonoše od ladisla-
va Šalouna (1908). Připomínkou husit-
ské tradice je sousoší husité na stráži 
(Václav suchomel, 1903). Před ZŠ na 
daliborce v sousedství sadů upoutá 
dvojice dětských postav – Přátelé stro-
moví (Václav suchomel, 1910). Před  
sokolovnou je umístěn pomník tyrš – 
Myslitel.

the foundation of the smetana Park at 
the foot of the Gothard hill was initiated 
by the musical ensemble dalibor in 
1900. in 1903 the first-ever monument 
of the composer bedřich smetana by 
Mořic černil was placed here. in 1910 
the monument of the composer antonín 
dvořák, designed by Miloslav Vávra, 
was added. over time the open art 
gallery was enlarged by monuments of 
other renowned czech personalities 
Petr Maixner (Václav suchomel, 1914), 
Mikoláš aleš (františek duchač Vysko-
čil, 1922) and the slovak national hero 
Jánošík (franta Úprka, 1919). the char-
ming sculpture of krakonoš (the giant 
lord of the krkonoše Mountains) by la-
dislav Šaloun (1908) became the sym-
bol of hořice. the sculpture hussites on 
Guard (Václav suchomel, 1903) co-
mmemorates the hussite tradition. a 
sculpture of two children – friends of 
trees (Václav suchomel, 1910) is placed 

in front of the elementary school 
na daliborce, in front of the so-
kol sport hall there is a monu-
ment of tyrš - the thinker.

SmetaNovy Sady SmetaNa park6

Plastika Petr Maixner  
od Václava suchomela
Sculpture of Petr Maixner  
by Václav Suchomel

socha krakonoše od ladislava Šalouna
Sculpture of Krakonoš (Giant Lord of  

Krkonoše Mountains) by Ladislav Šaloun
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o tom, že sochařská a kamenická tradi-
ce není jen minulostí, ale i živou součas-
ností svědčí sochařská symposia, probí-
hající ve městě od r. 1966 (přerušená  
v letech 1970 – 1988) dodnes. Jejich za-
kladatelem a dlouholetým prezidentem 
byl ak. sochař Vladimír Preclík. Místem 
pracovních setkávání umělců z celého 
světa je magické prostředí lomu u sv. 
Josefa a jejich výsledkem unikátní sbírka 
světového sochařství v přírodě (1966 – 
2000), umístěná na svazích Gothardu a 
při cestě k lomu u sv. Josefa. sochařský 
park u sv. Gotharda je uzavřenou sbír-
kou čítající více než osm desítek pískov-
cových plastik sochařů z evropy, asie a 
ameriky. 

the annual sculpture symposia bear the 
best evidence of the living tradition of 
sculpture and stonemasonry in the 
town. the symposia have been held sin-
ce 1966 (interrupted from 1970 to 
1988). tradition of symposia was foun-
ded by the artist Vladimir Preclík who 
was also the president of the event for 
many years. the artists from all over the 
world annually meet in the magic atmo-
sphere of the quarry at st. Joseph. the 
symposia have resulted in a unique co-
llection of international sculpture (1966 
– 2000) placed on the slopes of the Go-
thard hill and along the road leading to 
the quarry of st. Joseph. the so called 
sculpture Park of st. Gothard is a closed 

collection of more than 80 sand-
stone sculptures by artists from 
europe, asia and america.

meziNárodNí SympoSia - 
živá SocHařSká tradice

iNterNatioNal SympoSia - tHe 
liviNG traditioN of Sculpture7
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další zajímavé památky se nacházejí na vrchu  
Gothard. Původní, pravděpodobně dřevěný koste-
lík, založený pražskými premonstráty, byl nahrazen 
současnou kamennou stavbou v 1. pol. 18. století. 
V interiéru stojí za pozornost socha truchlícího an-
děla, dílo Václava Prachnera z r. 1816. dnes se kos-
tel převážně využívá pro církevní pohřby. 
V sousedství kostela se nachází starý a nový hřbi-
tov. na obou se díky zdejší sochařské a kamenické 
tradici nachází řada umělecky hodnotných náhrob-
ků. na starém hřbitově nalezneme pomník vojá-
kům padlým v r. 1866 v bitvě u sadové, pochova-
ným zde v hromadném hrobě, a dále hroby 
důstojníků padlých v téže bitvě. Mezi zdejší nejpo-
zoruhodnější artefakty patří novorenesanční hřbi-
tovní portál k novému hřbitovu, který vznikal v le-
tech 1892 - 1905 podle návrhu profesorů 
sochařsko-kamenické školy antonína cechnera a 
bohuslava Moravce. sochařská výzdoba je od Mo-
řice černila a Quida kociána, reprodukční práce 
provedli žáci školy. na hřbitově je pochována řada 
významných osobností – operní pěvkyně Pavlína 
erbanová, příslušníci lékařské rodiny levitů, socha-
ři Mořic černil, Quido kocián, Josef wagner a jeho 
žena Marie a řada dalších.
na místě původní gothardské tvrze a v místech ně-
kdejší bitvy byl v r. 1873 odhalen první pomník Jana 
Žižky z trocnova, dílo Pavla Jiříčka. V jeho soused-
ství spatříme pomník univ. prof. Josefa ladislava 
Jandery, významného hořického rodáka, od téhož 
autora. Prvním pomníkem svého druhu je i unikátní 
riegrův obelisk, odhalený r. 1907. Pískovcový mo-
nolit, vysoký 12,4 m, je dokladem mistrovství zdej-
ších kameníků. další díla našich předních umělců  
z první poloviny 20. století (Q. kocián, st. suchar-
da, l. kofránek, J. Štursa aj.) je možno zhlédnout  
v Galerii plastik, založené r. 1908. Její bu-
dova ze 70. let 20. století se nachází na 
západním úbočí Gothardu v sousedství 
smetanových sadů. 

there are many interesting monuments on the Go-
thhard hill. the original, most likely wooden chapel 
founded by Prague Premonstratensians was replaced by 
the present stone building in the first half of the 18th 
century. inside the church the statue of angel of Grief 
(1816) by Václav Pechner is worth your attention. today 
the church serves mainly to religious funerals. in the vici-
nity of the church the old and new cemetery are to be 
found. thanks to the sculpture and stonemason traditi-
on you can admire many tombstones of great artistic 
value. in the old cemetery there is a monument comme-
morating the soldiers who died in 1866 in the battle of 
sadová buried here in a mass grave. there are also the 
graves of the officers killed in this battle. the neo-renai-
ssance portal (1862-1865) leading to the new cemetery 
designed by antonín cechner and bohuslav Moravec, 
professors at the school of stonemasonry, belongs 
among the most remarkable artifacts. Mořic černil and 
Quido kocián are the authors of the sculpture decorati-
on; the reproductions were created by the students of 
the school. in the cemetery a number of distinguished 
personalities are buried – the opera singer Pavlína erba-
nová, the members of the levit family of doctors, the 
sculptors Mořic černil and Quido kocián, Josef wágner 
and his wife Maria and many others. on the place where 
Gothard fortress originally stood and the hussite battle 
took place, the first monument of Jan Žižka of trocnov 
was unveiled in 1873, a work of Pavel Jiříček. nearby we 
can admire a monument of a noted hořice native, the 
university professor Josef ladislav Jandera by the same 
sculptor. the first monument of its kind is a unique rie-
ger’s obelisk, unveiled in 1907. it is a 12.4 m high sand-
stone monolith which is the evidence of the crafts-
manship of the local stonemasons. in the sculpture 
Gallery founded in 1908 more works by accomplished 
czech artists of the first half of the 20th century are to be 

seen (Q. kocián, st.sucharda, l.kofránek, 
J.Štursa and others). the Gallery building 
from 1970s is situated on the western slope 
of the Gothard hill not far from smatana Park. 

vrcH GotHard  
a jeHo památky

GotHard Hill  
aNd itS moNumeNtS 8

hřbitovní portál
The Cemetery Portal
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V roce 2002 byla tradice hořických so-
chařských symposií obnovena a jejich 
organizátory se stali ak. sochař roman 
richtermoc a arch. Martin samohrd. 
Místem tvůrčích setkávání našich i za-
hraničních sochařů se opět stal lom  
u sv. Josefa. barokní socha tohoto svět-
ce a patrona kameníků se nachází v lese 
nedaleko vstupu do lomu. těžba pískov-
ce zde byla sice již před lety ukončena, 
přesto jeho prostředí poskytuje nádher-
nou přírodní kulisu rodícím se umělec-
kým dílům. V letním období probíhají  
v lomu i četné koncerty a hudební setká-
ní.
sochařská díla vzniklá po r. 2002 jsou 
nejprve prezentována na nábřeží  
sochařů v hradci králové, odkud se  
po roce vrací zpět do hořic, a jsou pak 
trvale instalována do nově založeného 
sochařského parku u sv. Josefa. 
oba sochařské parky i lom  
u sv. Josefa jsou celoročně  
volně přístupné.

in 2002 the tradition of the sculpture 
symposia was restored and the organi-
zation was taken over by the sculptor 
roman richtermoc and architect Martin 
samohrd. st. Joseph’s Quarry became 
the meeting place for local and interna-
tional sculptors. the baroque statue of 
this saint, a patron of stonemasons is 
placed in the woods near the quarry. 
sandstone mining was finished here 
many years ago; however, the quarry 
provides a splendid natural coulisse to 
the nascent works of art. in the summer 
number of concerts and music festivals 
take place in the quarry. the sculptures 
made after 2002 are first displayed on 
the sculptors’ embankment in hradec 
králové. after a year they are brought 
back to hořice and put on permanent 
display in the newly established sculptu-

re park at st. Joseph. both sculp-
ture parks and the quarry are 
free and open to the public all 
year long.

lom u SvatéHo joSefa St. joSepH´S quarry9

Mezinárodní symposium 
sochařů
The International 
Symposium of Sculptors
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Přejedeme-li hořický chlum, ocitneme 
se v osadě dachovy, oblíbeném rekreač-
ním letovisku, kde láká k návštěvě ro-
mantické přírodní koupaliště s pozoru-
hodnou dřevěnou architekturou z 20. 
let minulého století. areál vznikl podle 
návrhu arch. karla bachury a pro veřej-
nost byl otevřen v r. 1925. dnes vábí ne-
jen milovníky koupání, ale i filmové štá-
by. nedaleko koupaliště se nachází lesní 
pramen kalíšek, místo tajných setkávání 
nekatolíků v období náboženské nesvo-
body. Příjemnou vycházku nabízí Malá-
tova stezka spojující dachovy s hořice-
mi. hudební skladatel Jan Malát zde 
často pobýval na letním bytě a 
krásné přírodní scenérie se stá-
valy inspirací jeho děl.

once you cross the hořice ridge, you 
come to a village called dachovy, a po-
pular recreation destination with a natu-
ral swimming pool. the romantic pool is 
surrounded by a distinct complex of 
wooden buildings form 1920s designed 
by karel bachura. in 1925 the pool was 
opened to the public and today it at-
tracts not only the water lovers but also 
filmmakers. near the swimming pool 
there is a natural spring kalíšek, a place 
of secret meetings of the non-catholics 
during the so called dark age. Malátova 
walk connecting hořice and dachovy 
invites you to a lovely stroll. the com-

poser Jan Malát used to stay 
here during summers and local 
beautiful scenery inspired much 
of his work.

koupaliště a SluNečNí 
lázNě Na dacHovecH

dacHovy SwimmiNG  
pool aNd SuN Spa10
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Pozoruhodnou stavbou s bohatou so-
chařskou výzdobou je Masarykova věž 
samostatnosti na hřebenu hořického 
chlumu (407 metrů n. m.), sloužící jako 
památník obětem světových válek i jako 
turistická rozhledna. Věž byla postavena 
v letech 1925 – 38 podle plánů arch. 
františka blažka stavitelem Jindřichem 
Malinou, sochařskou výzdobu navrhli 
Jan Vávra a karel lenhart, žáci otakara 
Španiela. Mohutné reliéfy na východním 
i západním křídle nesou motivy česko-
slovenského domácího i zahraničního 
odboje. Věž je vysoká 25 metrů a její do-
stavbě do projektovaných 40 metrů za-
bránila druhá světová válka. na základní 
kámen stavby poklepal v r. 1926 prezi-
dent t. G. Masaryk při své návštěvě měs-
ta. Z ochozu věže je překrásný pohled 
na panorama krkonoš i na úrodné Pola-
bí. od r. 2000 zdobí prostranství před 
Věží sousoší legie za hranicemi, dílo 
františka duchače Vyskočila. Památka je 
otevřena od května do září denně mimo 
pondělí. 
nedaleko se nachází empírová kaplička 
Panny Marie hlohové, která byla založe-
na r. 1826 významným hořickým rodá-
kem Josefem ladislavem Janderou 
(1776-1857), profesorem matematiky 
na pražské univerzitě, jako poděkování 
za odvrácení epidemie cholery.

the Masaryk tower of independence si-
tuated on the peak of hořice ridge (407 
m above sea level) is a remarkable buil-
ding with abundant sculpture decorati-
on. it is a monument which commemo-
rates the victims of the two world wars 
and it also serves as a public lookout to-
wer. the tower was built in 1925 – 1938 
designed by architect františek blažek 
and built by Jindřich Malina, the sculptu-
res were designed by Jan Vávra and ka-
rel lenhart, the students of otakar Špa-
niel. the monumental reliefs in the 
eastern and western wing present moti-
ves of czechoslovak and international 
resistance movement. the tower is 25 
meters high. the construction of the ori-
ginally planned 40 meters building was 
prevented by world war ii. the founda-
tion stone was laid by the president t.G.
Masaryk in 1926 during his visit to hoři-
ce. from the gallery of the tower you 
can admire beautiful scenery of the kr-
konoše Mountains in the north and the 
fertile plain Polabí. since 2000 the space 
in front of the tower has been occupied 
by the statue of legions abroad by fran-
tišek duchač Vyskočil. the tower is open 
to public from May to september daily 
except for Mondays. 
not far from the tower there is an empi-
re style chapel of our lady, established 
by the renowned hořice native Josef la-
dislav Jandera (1776 – 1857), a profes-
sor of mathematics at the Prague uni-
versity, as acknowledgement of the fact 

that cholera epidemics was 
averted from the town. 

maSarykova věž  
SamoStatNoSti

maSaryk tower  
of iNdepeNdeNce11

Pomník legie za hranicemi od františka duchače Vyskočila
Monument Legion Abroad by František Duchač Vyskočil
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Židé se v hořicích poprvé připomínají  
v 1. pol. 16. století a v následujících sta-
letích dochází k rozšíření jejich komuni-
ty. největšího rozkvětu dosahuje obec  
v polovině 19. století, kdy ve městě žilo 
až 400 Židů, obec měla svou synagogu, 
školu, hřbitov, rabína i pohřební bra-
trstvo. dokladem kdysi početného ži-
dovského osídlení je barokní synagoga 
ze 70. let 18. století (první dřevěná syna-
goga vzniká o půl století dříve) v tovární 
uličce, která dnes slouží jako modlitebna 
církve československé husitské. starý ži-
dovský hřbitov s cennými historickými 
náhrobky, založený pravděpodobně již 
ve 2. pol. 17. století, se rozkládá v sever-
ní části města. nový židovský hřbitov, 
založený r. 1897 v sousedství nového 
hřbitova na Gothardě, byl v 60. letech 
minulého století zlikvidován a zbyla jen 
původní židovská smuteční obřadní síň 
(Vilém Šťastný, 1900), sloužící dnes ci-
vilním pohřbům. Za pozornost stojí pů-
vodní rezidenční vily židovských tovární-
ků (hirschova, feuersteinova, 
Goldschmidtova), honosící se pozoru-
hodnými stavebními prvky. 

the Jewish community in hořice is first 
mentioned in the first half of the 16th 
century and over the centuries the com-
munity grew larger. however, the com-
munity most flourished in the mid-19th 
century, when about 400 Jews lived in 
the town, the community had its own 
synagogue, school, cemetery, a rabbi 
and a burial society. a baroque synago-
gue from 1770s commemorates the 
one-time large Jewish settlement (the 
first wooden synagogue was established 
half a century before) in tovární lane, 
and today it serves as a chapel of the 
czechoslovak hussite church. the old 
Jewish cemetery with valuable historical 
gravestones, established most probably 
in the second half of the 17th century, is 
situated in the northern part of the 
town. the new Jewish cemetery, esta-
blished in 1897 near the new cemetery 
on the Gothard hill, was removed in the 
1960s and only the original funeral cere-
mony hall (Vilém Šťastný, 1900) was 
preserved. nowadays civil funeral cere-
monies are held there. the residences 
of Jewish factory owners (hirsch’s, 

feuerstein’s and Goldschmidt’s 
villas) are worth attention. ho-
wever, they are currently in bad 
condition. 

židovSké měSto jewiSH quarter12

bývalá židovská synagoga
Last Jewish Synagogue

Židovský hřbitov
Jewish cemetery
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severovýchodně od náměstí stojí barok-
ní zámeček, který získal svou současnou 
podobu při poslední přestavbě v polovi-
ně 18. století. na jeho nádvoří se docho-
valy zbytky původní gotické tvrze. Vstup 
do zámku zdobí rodový znak strozziů a 
sluneční hodiny. Po smrti posledního 
příslušníka tohoto rodu Petra strozziho 
připadly hořice vojenské invalidní nada-
ci a budova zámku sloužila správě pan-
ství. 

to the northeast of the square you can 
admire a baroque castle which went 
through a reconstruction in the mid-
-18th century and since that time it has 
not been redesigned. in the yard of ca-
stle the remains of the original Gothic 
fortress are preserved. the entrance 
gate to the chateau is decorated by the 
strozzi coat of arms and a sundial. after 
the death of the last member of the hou-

se of stozzi hořice was devolved 
to the war foundation and the 
building served to the administ-
ration of the horice estate. 

tvrz a zámek tHe fort aNd caStle13

rodový znak strozziů
The Strozzi coat of arms
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lesní pramen křišťálové vody byl znám 
našim předkům od nepaměti, po bělo-
horské porážce sloužilo toto místo k taj-
ným shromážděním nekatolíků. V polo-
vině 19. století byl zdejší vodní zdroj 
využit k vybudování prvního městského 
vodovodu. V r. 1887 nechal okolí pra-
mene upravit vlastním nákladem hořic-
ký měšťan a vlastenec Jindřich kubát, 
známý průkopník cyklistiky. současnou 
podobu získal kalíšek v r. 1939 podle 
návrhu Víta Vrátného, odborného učite-
le hořické sochařské školy. Při této úpra-
vě byly podchyceny tři lesní prameny a 
svedeny do nádrže obezděné pískov-
cem, z níž voda vytéká třemi trubkami 
do jezírka, ozdobeného pískovcovými 
figurami draka a vodníka. kolem kalíšku 
prochází lesní stezka pojmenovaná v r. 
1913 podle oblíbeného hudebního skla-
datele Jana Maláta, který zde na nedale-
kých dachovech trávil každo-
ročně letní prázdniny.

the forest crystal water spring was well 
known to our ancestors in the past and 
after the defeat of bílá hora it used to 
serve as a secret meeting point of the 
non-catholics. in the middle of the 19th 
century the water source was used for 
the construction of the first town water 
pipelines. in 1887, a resident of hořice 
and a patriot Jindřich kubát, a well 
known cycling pioneer, let the surroun-
dings of the spring treat on his own 
costs. the current design of kalíšek 
comes from 1939 (designed by Vít Vrát-
ný, an expert teacher of the sculptor’s 
school in hořice). three wood springs 
were led in a reservoir enclosed with a 
wall made of sandstone, where the wa-
ter runs from three pipes to a little lake, 
which is decorated by sandstone figures 
of a dragon and a water goblin. a forest 
walk leading past kalíšek was named af-

ter a famous composer Jan Ma-
lát in 1913, who used to spend 
his summer holidays in a nearby 
village dachovy.

leSNí prameN kalíšek foreSt SpriNG kalíšek14
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dobré klimatické podmínky zdejší kraji-
ny přilákaly první obyvatele již v období 
paleolitu a po nich se zde vystřídala celá 
řada mladších kultur. První středověká 
osada s tvrzí je doložena na vrchu  
Gothard (352 m), na němž pražští pre-
monstráti zakládají v polovině 12. století 
kostelík zasvěcený sv. Gothardovi. Jeho 
jméno se později vžilo pro pojmenování 
celého návrší. 
Ve 13. století se osídlení přesouvá na 
strategicky výhodnější místo pod kop-
cem. Je zde založen druhý z hořických 
kostelů zasvěcený Panně Marii, rozsáhlé 
tržiště a rovněž druhá tvrz. V r. 1365 se 
již hořice uvádějí jako městečko. Počát-
kem 15. století zasáhlo do osudů zdejší-
ho kraje husitské hnutí. V dubnu 1423 
byla na vrchu Gothard svedena bitva,  
v níž Žižkova polní vojska porazila oddí-
ly panské jednoty vedené čeňkem  
z Vartemberka. 
V držení městečka a hořického panství 
se v průběhu staletí vystřídala celá řada 
drobných feudálů, hospodářský rozkvět 

Good climatic conditions of local land-
scape attracted the first inhabitants al-
ready in the Paleolithic era and they 
were followed by a number of younger 
cultures. the first traces of medieval 
settlement with a fort on the Gothard 
hill (352 m above sea level) date back in 
the mid- 12th century. it was established 
by the Prague Premonstratensians toge-
ther with a church consecrated to st. 
Gothard. later the hill itself took over 
the saint´s name. in the 13th century 
the settlement moves to a strategically 
more advantageous location on the foot 
of the hill and this step undoubtedly le-
ads to the development of the settle-
ment into a town. a second church of 
hořice consecrated to Virgin Maria was 
established there, a spacious market 
place and another fort. the records 
from 1635 refer to hořice as a town. at 
the beginning of the 15th century the 
fate of the region was strongly affected 
by hussite Movement. in april 1423 a 
battle took place on the Gothard hill 
where the field army of Jan Žižka defea-
ted the troops of the lord´s unity lead 
by čeněk of Vartenberk. 
a number of feudal lords were in posse-
ssion of the town of hořice and the su-
rroundings over the centuries. however, 
the estate most flourished under the 
rule of the house of smiřický from the 
mid-16th century to the first quarter of 
the 17th century. Jan albrecht smiřický 
was involved in the uprising of the esta-
tes. as a result, hořice estate was confis-
cated by the emperor, and after the de-
feat in the battle of bílá hora in 1620 he 
gave the estate along with other proper-

však zdejší krajina zaznamenává přede-
vším za vlády smiřických od poloviny 
16. století do první čtvrtiny 17. století. 
Za účast albrechta Jana smiřického ve 
stavovském povstání připadá po bělo-
horské porážce hořické panství jako 
konfiskát císaři, který je dává spolu s dal-
šími rozsáhlými statky veliteli svých vojsk 
albrechtovi z Valdštejna. 
Po Valdštejnově násilné smrti v chebu r. 
1634 dává císař ferdinand ii. v následu-
jícím roce hořické panství za zásluhy 
svému komořímu a polnímu podmaršál-
kovi Jakubu strozziovi. Jeho dědicem se 
stal syn Petr, který se rovněž vydal na 
dráhu vojenskou a diplomatickou. Petr 
umírá r. 1664 bez potomků ve 38 letech 
při válečném tažení proti turkům a veš-
keré své jmění odkazuje budoucí vojen-
ské invalidní nadaci, která měla zabez-
pečit vojáky zestárlé a zmrzačené při 
službě císaři. Jejím vrchním správcem se 
stává pražský arcibiskup. Z výnosu této 
nadace byla ve 30. letech 18. století po-
stavena invalidovna v Praze - karlíně.  
V polovině 18. století přejímá správu na-
dace stát. V 80. letech 18. století byla na 
hořickém panství provedena tzv. raabi-
zace, tedy reforma, při níž byla panská 
půda rozparcelována a pronajata pod-
daným.
Podstatné změny v životě městečka při-
neslo 19. století. blízkost hradce králo-
vé, jednoho z hlavních center národního 
obrození, ovlivnila i kulturní život v hoři-
cích. Již koncem 18. století jsou ve městě 
doložena česká ochotnická představení 
a ve 20. letech 19. století zpřístupňuje 
veřejnosti svou knihovnu obrozenecký 
kněz alois tadeáš hanl. ačkoliv převáž-
ně dřevěné městečko zaznamenalo ve 
své historii nespočet požárů, ten největ-
ší a nejničivější přichází r. 1846, kdy bě-
hem půlhodiny shořela celá východní 

ty to the commander of the imperial 
army, albrecht of wallenstein. 
after the violent death of wallenstein in 
cheb in 1634 the emperor ferdinand ii 
gave the hořice estate to his chamber-
lain and field marshal Jacob strozzi as a 
reward for his service. his son Peter, 
who also chose the military and diplo-
matic career, became strozzi´s heir. in 
1644 he died childless at the age of 38 in 
a war campaign against the turks. he 
bequeathed his property to the esta-
blishment of a veteran soldier foundati-
on that was to provide for soldiers aged 
or disabled in service to the emperor. 
the yield of this foundation was used to 
build a retirement home for soldiers in 
Prague, karlín in the 30s of the 18th 
century. in the mid-18th century the ad-
ministration of the foundation was taken 
over by the state. in 1780s the hořice 
estate went through so called raabisati-
on, a reform, in which the land was divi-
ded into allotments and leased to the 
retainers.
the 19th century brought some major 
changes to the life of the town. the cul-
ture life of hořice was influenced by the 
closeness of hradec králové, one of the 
major centers of the national revival mo-

HiStorie HiStory

empírová hlohová kaple
Empir-style chapel of Our Lady

socha Muž práce od ladislava Šalouna
Sculpture Workman by Ladislav Šaloun



polovina náměstí. Při obnově domů se 
místo dřeva začíná ve větší míře uplat-
ňovat kámen. to podnítilo rozvoj jeho 
těžby v četných místních lomech. nastá-
vá velký hospodářský rozvoj a hořice se 
mění ve skutečné město.
Již od 18. století sídlí ve městě řada fak-
torských firem, vykupujících od domác-
kých tkalců jejich dílo, které bylo násled-
ně vyváženo do Prahy, Vídně a dalších 
velkých měst. Ve druhé polovině 19. sto-
letí zde zakládají židovští podnikatelé 
(hirsch, Goldschmidt, Mauthner a 
feuerstein) několik mechanických tkal-
coven a staví si své rezidenční vily. roz-
víjí se i těžba pískovce, který je ze zdej-
ších lomů dodáván na nejvýznamnější 
stavby v našem státě. V r. 1882 byl v ho-
řicích zahájen provoz železnice. 
Ve 2. polovině 19. století se dále rozvíjí 
kulturní život ve městě - v r. 1858 je zalo-
žen spolek divadelních ochotníků, v r. 
1862 mužský zpěvácký spolek ratibor a 
o osm let později ženský spolek Vesna,  
v r. 1881 vzniká hudební spolek dalibor 
a celá řada dalších. 
V r. 1884 je v hořicích založena známá 
odborná škola pro zpracování kamene, 

vement. there are records of czech 
amateur performances at the end of the 
18th century and in the 1920s a national 
revival priest alois tadeáš hanl opened 
his library to the public. although the 
mainly wooden town suffered countless 
fires in its history the biggest and most 
destructive one came in 1846 when the 
whole east part of the square burnt 
down within half an hour. for the recon-
struction of the houses stone was prefe-
rably used which supported the develo-
pment of stone mining in numerous 
local quarries and hořice turns into a 
real town. this transformation went 
along with the economic development 
of the town.
in the 18th century a number of facto-
ring companies were operating in hoři-
ce, buying cloth from home weavers 
and exporting it to Prague, Vienna and 
other bigger cities. in the second half of 
the 19th century several mechanical 
weaving mills were established by Je-
wish entrepreneurs (hirsch, Goldschmi-
dt, Mauthner and feuerstein). they had 
their residential villas built in the town. 
there was also progress in sandstone 
mining, which was delivered to major 
constructions carried out all over the 
country. in 1882 the railway transporta-
tion was commenced in hořice. in the 
second half of the 19th century the cul-
ture life of the town made further pro-
gress; in 1858 an ensemble of amateur 
actors was established, followed by the 
male glee club ratibor in 1862, the la-
dies’ club Vesna eight years later, the 
musical ensemble dalibor in 1881 and 
many other clubs and associations. in 
1884 the famous secondary vocational 
school of stonemasonry was esta-
blished. it was attended by a number of 
renowned czech artists - Mořic černil, 

Quido kocián, Jan Štursa, bohumil kaf-
ka, otakar kubín, Marie wágnerová-
-kulhánková, kurt Gebauer, ellen Jilem-
nická and many others. later on more 
secondary schools were opened in the 
town, a commercial school, transfor-
med into business academy in 1914, a 
girl’s institute Vesna in 1908, and an ag-
ricultural school and a grammar school 
in 1945.
let’s go back to the 1860s when the life 
of the town was affected by the austro-
-Prussian war. the decisive battle of this 
war took place on July 3th 1866 at the 
nearby village of sadová. this war left 
behind tens of thousands dead and 
wounded soldiers. this is commemora-
ted by hundreds of small war memorials 
scattered all over the region. hořice was 
not only the Prussian command post 
but it also served as a hospital where 
hundreds of wounded were brought, 
many of whom found their final resting 
place in the cemetery on the Gothard 
hill. 
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jíž prošla během její více než stoleté his-
torie celá řada našich významných uměl-
ců - Mořic černil, Quido kocián, Jan 
Štursa, bohumil kafka, otakar kubín, 
Marie wagnerová-kulhánková, kurt 
Gebauer, ellen Jilemnická a mnoho ji-
ných. Později vznikají i další školy - v r. 
1898 obchodní škola, přeměněná v r. 
1914 na obchodní akademii, v r. 1908 
dívčí průmyslová škola Vesna, rozvíjí se i 
školství zemědělské a v r. 1945 je založe-
no reálné gymnázium.
Vraťme se však zpět, do 60. let 19. stole-
tí, kdy do osudů města neblaze zasáhla 
válka prusko-rakouská. Její rozhodující 
bitva byla svedena 3. července 1866  
u blízké sadové a zanechala za sebou 
desetitisíce mrtvých a raněných. dokla-
dem jsou stovky pomníčků, rozesetých 
po celém kraji. hořice v té době byly ne-
jen hlavním sídlem pruského štábu, ale i 
jedním velkým lazaretem, kam byly při-
váženy stovky raněných, z nichž mnozí 
našli na zdejším gothardském hřbitově i 
místo posledního odpočinku.

Pohled na riegrův obelisk
The view on Rieger´s Obelisk
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