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Horolezec a podnikatel Josef Rakoncaj se 
narodil 6.  dubna  1951 ve Dvoře Králové 
nad Labem, od dětství však žije v Turnově. 
Po absolvování střední průmyslové školy 
byl zaměstnán v n. p. Dioptra, kde navr-
hoval obroučky brýlí. S  lezením začínal 
v  oblasti Českého ráje, zkušenosti sbíral 
v Hruboskalském skalním městě, na malo-
skalském Pantheonu či v  Klokočských 
skalách, ale také ve Vysokých Tatrách.
Své první zahraniční výstupy absolvoval 
na počátku sedmdesátých let. Od roku 
1975 byl reprezentantem Československa. 

V této době se o něm také začalo psát v zahraničních magazínech. V roce 1976 podnikl 
prvovýstup jižní stěnou na Šchara West (5 038 m) v Gruzii. Velkým úspěchem se stalo 
rovněž zdolání žulové stěny Trollweggen v Norsku, považované za nejvyšší kolmou skalní 
stěnu v Evropě. Pokořil ji společně s přáteli roku 1976 a jednalo se o první zimní výstup 
vůbec. V letech 1983 a 1986 vystoupal Josef Rakoncaj na vrchol K2, a stal se tak prvním 
člověkem na světě, který na něj vylezl dvakrát za sebou bez použití umělého kyslíku. 
Celkem zdolal osm osmitisícovek.
Počet Rakoncajových expedic překročil tři desítky. Podnikl výpravy do švýcarských a fran-
couzských Alp (1971, 1974, 1982), na Kavkaz (1973, 1975 a 1976), Himaláj (1977, 1981, 1990) 
či Pamír (1978, 1982). Pokořil mj. nejvyšší vrchol Kavkazu Elbrus (5 642 m), Mt. Blanc du 
Tacul (4 248 m), nepálskou Annapurnu (8 091 m), 
nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro (5 895 m) či nej-
vyšší horu Severní Ameriky Denali (Mt. McKinley, 
6 168 m), kterou zdolal za 7  hodin ze základního 
tábora. V roce 1988 mu zbývalo pouhých 200 výš-
kových metrů, aby dosáhl nejvyšší hory světa, 
Mount Everestu (8 848 m). Roku 1991 absolvoval 
skialpinistický přejezd vrchní části transkontinen-
tálního ledovce Hielo del Sur v Patagonii, o devět let 
později se věnoval objevování ostrova Kalymnos 
v Řecku, kde jsou lezecké oblasti. Na svých výpra-
vách Rakoncaj fotografoval a  filmoval. Některé 
jeho snímky bylo možné zhlédnout i na výstavách.
Horolezeckým výkonům Josefa Rakoncaje je věno-
váno několik dokumentů a také knih, jichž je autorem, např. K2: 8611 m (vyd. 1986, 1994 
a 2002), Tulákem ve větru Himaláje (1990), Na hrotech zeměkoule (1993), Polibek nebo 
zatracení (1995 a 2003), České himalájské dobrodružství (2003). Jeho zatím posledním 
titulem, na kterém stejně jako v předchozích případech spolupracoval s Miloněm Jasanským 
(nar. 1951), jsou memoáry Rakoncaj: Měl jsem kliku. Od roku 1974 se Josef Rakoncaj věnuje 
šití oblečení i vybavení vhodného pro vysokohorské expedice a treky; v roce 1990 zalo-
žil úspěšnou firmu Sir Joseph, která má sídlo v Turnově a jejíž zboží se prodává také do 
zahraničí. Velkým koníčkem Josefa Rakoncaje je létání s ultralehkými letouny.

Významné osobnosti 
města Turnova

V jubilejním roce od první dochované písemné zmínky o Turnově si město různými for-
mami připomíná svou vlastní historii. A protože veškeré obecní společenství tvoří lidé, je 
právě lidem – významným rodákům i těm, kteří v Turnově prožili svůj život, byť se naro-
dili jinde – věnována tato výstava. Naleznete zde jména, o nichž se učí děti ve škole, ale 
i osoby, které byly časem (neprávem) zapomenuty. Texty jsou doplněny fotografiemi – 
a to mimo jiné snímky míst, která se s jednotlivými osobnostmi v Turnově pojí. 
Jedinců, kteří by si zasloužili pozornost, je pochopitelně mnohem více, naším cílem však 
bylo ukázat, že v Turnově se narodila, žila a pracovala řada osob z nejrůznějších oborů. 
V  našem přehledu tak naleznete vědce, literáty, hudební a  výtvarné umělce, cestova-
tele, ale také horolezce, kamenáře, mecenáše i osoby, které se zasloužily o to, že Turnov 
a Český ráj tvoří místo, kde se příjemně žije.
Autorsky výstavu zaštítilo Oddělení biografických studií Historického ústavu Akademie 
věd, v. v. i., které vydává Biografický slovník českých zemí, za vydatné pomoci Muzea 
Českého ráje v Turnově a Městské knihovny Antonína Marka Turnov.
Není    ‑li uvedeno jinak, pocházejí všechny fotografie ze sbírek Muzea Českého ráje v Turnově.
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Narodil se 21.  prosince  1919 
v Turnově čp. 659 jako syn výpo-
mocného telegrafního zřízence 
Josefa Smítky st. (nar. 1890), půvo-
dem z  Paběnic na Kutnohorsku, 
a Marie Židů z Dubecka (nar. 1895). 
Rodina byla dobře situována, 
od roku 1923 žila ve vile čp. 690 
v  dnešní Komenského ulici; otec 
se později stal vedoucím turnov-
ské pošty. Po absolvování měš-
ťanské školy se Josef Smítka ml. 
vyučil v  Pardubicích telegrafním 
mechanikem, později studoval na mistrovské škole pro elektrotechniku slabých proudů 
a mechaniku. V roce 1936 se zúčastnil akce 1 000 pilotů republice, a stal se tak nejmlad-
ším pilotem v ČSR. Během základní vojenské služby se snažil přeletět do zahraničí, avšak 
nebyl úspěšný a byl potrestán vězením.
Od mládí se věnoval sportu, mj. turistice a boxu. Jeho vášní se stalo horolezectví, kterému 
se začal věnovat roku 1937. Mezi horolezci se mu říkalo Joska. Lezl zejména na pískovco-
vých skalách Českého ráje. V roce 1939 uskutečnili s Ladislavem Vodhánělem (1915–1965), 
zvaným Fifan, a Vladimírem Procházkou (1918–1994), přezdívaným Chroust, tzv. českou 
cestou výstup na Kobylu v Příhrazech, kterou do té doby zlezli pouze němečtí horolezci. 
Řadu prvovýstupů vykonal i ve Skaláku. K jeho nevýznamnějším výkonům patří zlezení 
Daliborky tzv. Kouřovou cestou či zdolání Rakve tzv. Smítkovou spárou. Dostal se na stu-
peň obtížnosti VIIc. Prosazoval čistý styl bez přelezů. Patřil k přátelům spisovatelky Vlasty 

Štáflové (1907–1945), která společné zážitky 
zúročila v dětské próze Kavče z Dračích skal.
V roce 1944 byl Josef Smítka totálně nasazen, 
z  Německa však již po týdnu utekl. Navzdory 
tomu, že byl v  Praze zatčen, se mu podařilo 
znovu uprchnout. Po krátkém ukrývání v Praze 
odjel na kole do Sedmihorek a schovával se na 
Hruboskalsku a v okolí hradu Valdštejn. Na pod-
zim jen těsně unikl zatčení, když byl jeho úkryt 
prozrazen. Zachránil se seskokem do šestimet-
rové hloubky. Když v prosinci Josef Smítka one-
mocněl, opustil skalní úkryt a rozhodl se skrývat 
doma. V Turnově byl zatčen, převezen do Valdic 
a následně do Terezína, kde byl 27. března 1945 

bez soudu společně s dalšími horolezci Václavem Chlumem (1911–1945), Karlem Chlumem 
(1917–1945) a Erichem Schwarzbachem (zemř. 1945) v Malé pevnosti zastřelen.
Jako Smítkova věž je označována skála Domistein v Hruboskalském skalním městě. O životě 
J. Smítky pojednávají knihy Josefa Štyrsy Kamarád ze skal (1959) a Josefa Urbana Tenkrát 
v ráji (2015), která byla vzápětí zfilmována. Jeho příjmení se uvádí též v podobě Smitka.
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Horolezec Radovan Kuchař se narodil 22.  října  1928 
v Turnově čp. 182 (hotel Modrá hvězda). Jeho rodiči byli 
hoteliér Josef Kuchař (1900–1975) a Jana (nar. 1906), 
roz. Šéfrová.
S horolezectvím začínal ve čtyřicátých letech 20. sto-
letí v  Hruboskalském skalním městě, kde si osvojil 
techniku, díky které se vzápětí zařadil mezi nejlepší 
horolezce Evropy. V tzv. Skaláku vykonal řadu prvový-
stupů a později se zasloužil rovněž o to, že ve skalním 
městě začaly být prováděny opravy a byly zpřístup-
něny některé nové turistické vyhlídky.
Radovan Kuchař byl velice rychlý a uměl dobře rozlo-
žit své síly. Kromě oblasti Českého ráje lezl zejména 

ve Vysokých Tatrách, Alpách a na Kavkaze. Ve Vysokých Tatrách zlezl jako první cestou 
přes Ucho Malý Kežmarský šít (2 514 m), severní stěnou Javorový štít (2 418 m) či Galerii 
Ganku; v Alpách uskutečnil např. výstupy západní i severní stěnou na Aiguille du Dru (Petit 
Dru, 3 754 m), východní stěnou na Mont Blanc (4 807 m) či severní stěnou cestou bratří 
Schmidů na Matterhorn (4 478 m). V roce 1965 byl členem československé expedice na 
pohoří Hindúkuš, která byla vedena Vladimírem Šedivým (nar. 1923). Většinu výstupů usku-
tečnil Kuchař s Karlem Cermanem (1926–2013), Oldřichem Kopalem (1931–2011), rodákem 
z Mašova, či Zdenem Zibrínem (1931–2004). Některých výprav se zúčastnil také známý 
fotograf Vilém Heckel (1918–1970). Kuchař usku-
tečnil prvovýstupy na vrchol Nakra Tau (4 451 m) 
na Kavkaze a  jako člen expedice Hindúkuš také 
na hřeben Kohe Hevad (6 849 m) a horu Uparisína 
(6 260 m). V letech 1951–1966 byl součástí českoslo-
venského reprezentačního družstva. Jeho kariéru 
coby vrcholového lezce ukončil pád v Příhrazských 
skalách, kde si vážně poranil kotník a musel absol-
vovat několik operací. Když došlo v  srpnu 1968 
k  okupaci vojsky Varšavské smlouvy, vyvěsil na 
věž radnice v Liberci, kde trvale žil, černý prapor.
Kuchařovy sportovní úspěchy jsou zaznamenány 
v knihách Deset velkých stěn (1963, 1967, 2003), na 
níž spolupracoval s Arnoštem Černíkem (1926–1970) 
a která byla vydána také německy, maďarsky a slo-
vinsky, a  Z  Tatier na Eiger (1964, 1966), na níž se 
podílel slovenský horolezec Zdeno Zibrín. Výstup na 
vrchol Eiger (3 967 m) ve Švýcarských Alpách severní 
stěnou tematizoval v jedné ze svých povídek spisovatel Ota Pavel (1930–1973).
Radovan Kuchař byl nositelem československého titulu zasloužilý mistr sportu, čestným čle-
nem Českého horolezeckého svazu, vyhlášen nejlepším českým horolezcem 20. století. V roce 
2013 mu bylo in memoriam uděleno Mezinárodní horolezeckou federací mimořádné ocenění 
za výstupy v Alpách a na Kavkaze a za činy, jimiž „ztělesňoval nejlepší hodnoty horolezectví“. 
Zemřel 30. dubna 2012 na Hrubé Skále a byl pochován na tamějším hřbitově. Jeho dcerou 
byla politička Jiřina Dienstbierová (1955–2020), ředitelka a předsedkyně Rady pro meziná-
rodní vztahy, čtvrtá žena někdejšího ministra zahraničí Jiřího Dientbiera (1937–2011).
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Kuchařův portrét (foto Vilém Heckel)

Hotel Modrá hvězda, rodný dům Radovana Kuchaře

Radovan Kuchař při výstupu na vrchol Eigeru v roce 1961

Vila rodiny Smitkových a Židových

Josef Smítka v letadle při výcviku v rámci akce 
1 000 pilotů republice (Wikipedia)

Portrétní fotografie Josefa Smítky
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J. V. Šimák se narodil 15. srpna 1870 v turnov-
ském domě čp. 141 v  rodině učitele průmys-
lové školy. Babička z  matčiny strany pochá-
zela z  mnichovohradišťského malířského 
rodu Hislerů a  Ningrů. Po absolvování gym-
názia v Mladé Boleslavi, kde se již projevoval 
jeho zájem o  dějiny, studoval Šimák historii 
a zeměpis na Filozofické fakultě české Karlo‑
‑Ferdinandovy univerzity v Praze. V roce 1895 
obhájil disertační práci Spor o závěť Petra star-
šího z Rožmberka, poté složil učitelské zkoušky, 
aby se mohl věnovat výuce středoškolských 
studentů. V  době studií se aktivně zapojil do 

spolkového dění v Turnově – byl jedním ze zakladatelů turnovského muzea, pořádal tur-
novský městský archiv, byl ochotnickým hercem a režisérem a věnoval se i psaní beletrie.
Po ukončení univerzitních studií působil Josef Šimák jako středoškolský profesor na 
malostranském gymnáziu, poté na reálném gymnáziu v Pardubicích a na reálce v Praze, 
od roku 1900 byl zaměstnán na Vyšší dívčí škole v Praze. Paralelně s tím však přednášel 
také na univerzitě (zejména dějiny 17. a 18. století a dějiny dějepisectví), v roce 1904 se stal 
docentem, o sedm let později mimořádným profesorem a roku 1921 byl jmenován prvním 
řádným profesorem historické vlastivědy, kterou musel jako vědní obor konstituovat.
Publikoval stovky drobných článků, řadu studií, několik popularizačních prací, k nimž patří 
Kronika československá (1921–1925) či Kniha o Housce (1936). Dodnes je oceňována jeho 
monografie Středověká kolonizace v zemích čes-
kých (1938). Vydával také nejrůznější edice pra-
menů  – zejména k  dějinám raného novověku, 
např. Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z let 
1671–1752 (1918–1935). Pro jeho historickou práci 
byla příznačná silná vazba na region, a  to nejen 
na Turnovsko, ale také na Mnichovohradišťsko. 
Turnovu, kam se stále vracel do vily, již postavil jeho 
otec, věnoval řadu svých prací, např. Příběhy města 
Turnova nad Jizerou I a  III (1903, 1904) a Soupis 
památek historických a  uměleckých v  politickém 
okresu turnovském (1909). Obdobnou práci sepsal 
také pro okres Mnichovo Hradiště. V těchto dílech 
skloubil poznatky z historie, dějin umění i archeo-
logie, které získal jako konzervátor ministerstva školství pro historické, umělecké a lidové 
památky. Měl zásadní podíl na založení a vydávání vlastivědného sborníku Od Ještěda 
k Troskám, jehož první číslo vyšlo na podzim 1922. Bohatá byla i jeho činnost přednášková. 
Působil v několika redakčních radách a společnostech (např. České akademii věd a umění, 
Královské české společnosti nauk, Československé akademii zemědělské). Zejména v mládí 
psal i beletrii, především poezii, kterou většinou uveřejňoval pod pseudonymem.
Jeho ženou byla Ludmila (1885–1941), roz. Liebscherová, dcera známého malíře Karla 
Liebschera (1851–1906). Šimák byl jmenován čestným občanem Turnova. Zemřel 
30. ledna 1941 v Praze a byl pochován v rodinné hrobce na hřbitově u kostela Narození 
Panny Marie v Turnově. Byla po něm pojmenována turistická stezka z Turnova na Kozákov, 
označení se však již nepoužívá.

Josef
PEKAŘ

(1870–1937)

Jeden z  nevýznamnějších českých historiků se 
narodil 12.  dubna  1870 na Malém Rohozci čp. 19 
v  rodině chalupníka Josefa (1832–1904), který 
vzápětí začal hospodařit na daliměřickém statku, 
odkud pocházela jeho žena Františka, roz. Černá 
(1848–1884). Strýcem a  osobou, která měla na 
Josefa Pekaře ml. značný vliv, byl Jan Matouš Černý 
(1839–1893), žurnalista, sekretář Muzea Království 
českého a poslanec zemského sněmu.
Pekař navštěvoval obecnou školu v  Turnově, 
posléze studoval na mladoboleslavském gymná-
ziu, po jehož absolvování odešel studovat histo-
rii na pražskou univerzitu. Zde se zařadil k žákům 
předního historika Jaroslava Golla (1846–1929). Doktorem filozofie byl promován v únoru 
1893, kdy obhájil disertační práci Kandidatury krále Přemysla Otakara II. na německý trůn. 
Svou erudici si prohloubil na německých univerzitách v Erlangenu a Berlíně, po návratu 
krátce učil jako suplent na gymnáziích v Mladé Boleslavi a Praze. Vzápětí se stal redak-
torem Českého časopisu historického, v  jehož čele strávil tři dekády, a  také docentem 
na Filozofické fakultě. V  roce 1901 byl jmenován mimořádným a  v  roce 1905 řádným 
profesorem. V akademickém roce (1909–1910) zastával funkci děkana Filozofické fakulty 
a v letech (1931–1932) stál jako rektor v čele celé Univerzity Karlovy. V Praze patřil mezi 
rodilé Turnováky, kteří se scházeli v restauraci U Ježíška a později U Kupců a z jejichž řad 
se konstituoval Spolek rodáků a přátel města Turnova.
Pekařův odborný záběr byl velice široký – prakticky pokryl celé období českých dějin. V mono-
grafii Nejstarší kronika česká (1903) hájil pravost tzv. Kristiánovy legendy. Kromě řady 
jiných odborných textů byl Pekař autorem Knihy o Kosti (1909–1911), v níž předběhl dobu 
tím, kolik prostoru věnoval každodennosti raného novověku, a neotřelý byl i jeho přístup 
k písemným pramenům. Byl autorem několika učebnic, přispíval také do Ottova slovníku 
naučného. V tzv. sporu o smysl českých dějin byl názorovým oponentem budoucího prezi-
denta Tomáše Garrigua Masaryka (1850–1937). Stal se členem České akademie věd a umění 
či Královské české společnosti nauk. Rodný kraj bezpochyby inspiroval dílo Josefa Pekaře, 
avšak jinak než jeho přítele a mladšího kolegy Josefa Vítězslava Šimáka.
Jeho jméno bylo rovněž zvažováno v souvislosti s volbou prezidenta v roce 1935, avšak 
sám Pekař kandidovat nemínil. Během letních měsíců navštěvoval stále svůj rodný kraj, 

zpočátku trávil prázdniny na daliměřic-
kém statku, později pobýval v  Lázních 
Sedmihorky. Zemřel 23.  ledna  1937 
v Praze a jeho tělo bylo pohřbeno na jeni-
šovickém hřbitově vedle rodičů a souro-
zenců. Po Josefu Pekařovi je mj. pojme-
nováno mladoboleslavské gymnázium, 
několik ulic, z  nichž jedna se nachází 
i  v  Turnově, a  například i  skalní brána 
nedaleko Věžického rybníku.

Josef 
Vítězslav
ŠIMÁK
(1870–1941)

Josef Pekař v Lázních Sedmihorky během jednoho z letních pobytů.

Dalimeřický statek, kde Pekař prožil svá mladická léta

Rodný dům Josefa 
Pekaře se nacházel 
na Malém Rohozci do 
šedesátých let 20. století

J. V. Šimák ve své pracovně

Historický snímek Šimákovy vily, kde historik často pracoval

J. V. Šimák ve studenstkých letech v okně rodinné vily
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Michal Kotler byl obchodníkem s drahými kameny a buditelem lokálního významu. Podle 
údajů v  matrice se narodil 30.  září  1800 v  turnovském domě čp. 181 (později čp. 85). 
Jeho otcem byl měšťan a řezník Jan Kotler, který posléze vlastnil dům U Zlatého jedno‑
rožce (čp. 2) na náměstí, matka Josefa pocházela z rodiny Antonína Marka st. (zemř. 1792) 
a  byla sestrou kněze Antonína Marka (1785–1877), jenž se stal Michalovým kmotrem, 
a obchodníka s drahými kameny Františka Marka (1790–1871). Mladý Kotler absolvoval 

gymnázium v Litoměřicích, ze studií na pražské filo‑
zofii – předstupně univerzitního studia – byl vylou‑
čen, když nesložil požadované zkoušky. Ve Vídni 
vstoupil do kapucínského kláštera a  chtěl se stát 
knězem, avšak kvůli příliš rigidním pravidlům z řádu 
vystoupil. Krátce pracoval jako praktikant správy 
svijanského panství, poté se v Turnově živil různými 
příležitostnými pracemi, zejména jako písař (mj. na 
místním magistrátu).
V  roce 1829 se Kotler spolu se svým strýcem 
Františkem Markem vypravil prvně do Ruska, 
kde chtěli obchodovat s  drahokamy. Přes Baltské 
moře odpluli do Petrohradu a  po souši se dostali 

do Moskvy. Po návratu v lednu 1830 se Kotler spol‑
čil s  Vincencem Verichem, díky čemuž podnikl druhou cestu do Ruska. Přes Moskvu 
se tentokrát dostal až do Nižného Novgorodu, kde řádila cholera, jíž také onemocněl. 
V  letech 1832–1833 vykonal obchodní cestu do Čuchonska (dnešní Finsko), Petrohradu, 
Moskvy, Kyjeva a přes Halič se vrátil do 
Čech, kde se vzápětí oženil s Verichovou 
neteří Alžbětou. I nadále podnikal cesty 
na východ a živil se obchodem s draho‑
kamy. Zboží, které nakupoval především 
v  Paříži, Neapoli nebo německých měs‑
tech, prodával dále do Ruska, později 
jej živil zejména obchod s  českými gra‑
náty. Poslední obchodní cestu vykonal 
roku 1841, zážitky z ní uveřejnil Antonín 
Marek v Časopise českého muzea v letech 
1842–1843.
Krátce před rokem 1848 spravoval Michal 
Kotler v  Praze sbírky Vlasteneckého 
muzea (dnes Národní muzeum). Účastnil 
se revolučních událostí, v důsledku čehož 
byl krátce vězněn. Po návratu do Turnova vedl místní národní gardu a  založil zdejší 
Slovanskou lípu, vlastenecký spolek, jehož cílem bylo posilovat národní uvědomění, uží‑
vat český jazyk a pěstovat slovanskou vzájemnost. V červnu roku 1848 byl Kotler zvolen 
poslancem českého zemského sněmu, avšak vzhledem k tomu, že se sněm nikdy fakticky 
nesešel, nemohl svůj mandát vykonávat. Na konci čtyřicátých let přispíval také v  řadě 
dobročinných sbírek, jejichž přehledy vycházely v letech 1848 a 1849 v Národních novi‑
nách Karla Havlíčka (1821–1856). Na nábřeží, které dnes nese Kotlerovo jméno, přestavěl 
honosnou vilu. V pozdějším věku přicházel o zrak, až postupně oslepl. Zemřel 18.  listo‑
padu 1879 v Turnově a pochován byl u kostela Narození Panny Marie.

Čeněk Paclt patřil mezi nejvýznamnější české cestovatele 19. století. Narodil se 14. července 1813 
v domě čp. 137 na turnovském náměstí (později zvaném U Saského dvora), jeho starším bra‑
trem byl obchodník s drahokamy a výrobce skelné kompozice Antonín Paclt (1800–1864). 
Čeněk Paclt se vyučil mydlářem v Jičíně a již v mládí se věnoval i broušení kamenů. Jako 
tovaryš obdržel cestovní knížku, díky níž mohl cestovat po Čechách, Moravě a Rakousku. 
Jako mydlář zkoušel pracovat v Uhrách. Po určitou dobu žil také ve Vídni a Varšavě, kde se 
živil broušením opálů, resp. obcho‑
dováním s drahými kameny.
Roku 1846 se Čeněk Paclt vydal 
přes Atlantický oceán do Spojených 
států amerických. Jako člen armády 
USA se zúčastnil mexicko ‑americké 
války a měl bojovat také proti indi‑
ánům. Několikrát se zkoušel usadit 
jako farmář, chtěl zkusit štěstí i na 
brazilských diamantových polích, 
avšak vzápětí se vrátil do USA. 
Při svých dalších cestách navštívil 
Austrálii, krátce také Asii. V Austrálii 
zkoušel hledat zlato. Roku 1863 
se Paclt vrátil zpět do Čech. Usadil se v Rovensku pod Troskami u svého bratra Františka 
(1811–1865), který působil jako administrátor ve zdejší farnosti. Čeněk Paclt žil tehdy samotář‑
sky, toulal se po lesích, kde také přespával. Často navštěvoval hrad Valdštejn. V Turnově se 
stýkal s několika známými, kterým příležitostně vyprávěl o svých cestách. Posledních sedm‑
náct let svého života prožil na jihu Afriky, kde bylo jeho cílem hledat diamanty. Na diamanto‑
vých polích u Kimberley se také seznámil s mladým lékařem Emilem Holubem (1847–1902). 
Ačkoli jejich vztahy byly zpočátku přátelské, postupně ochladly. Kromě generačních střetů 
byl jablkem sváru také přístup k objevným cestám na kontinentu. Čeněk Paclt zemřel patrně 
na začátku léta 1887 nedaleko řeky Vaal. Místo jeho posledního odpočinku je neznámé.
Paclt se svými zážitky zcela vymykal dobovému průměru: dopisy, které z ciziny zasílal, se 
četly na schůzkách turnovské Čtenářské besedy a nepochybně se o nich v Turnově také mlu‑
vilo, jak napovídá i snaha dnes už neznámého učitele shromáždit některé vzpomínky místních 
lidí na světoběžníka Paclta. Tento pokus však zřejmě zůstal nedokončen. Některé Pacltovy 
dopisy byly otištěny rovněž v novinách. Právě na základě korespondence vydal pozdější sta‑
rosta Turnova Jaroslav Svoboda (1843–1902) cestopis nazvaný Čeňka Paclta cesty po světě
(1888). Z dochovaných pramenů vyplývá, že Čeněk Paclt měl k rodnému kraji vřelý vztah: 

v cizině často vzpomínal na Turnov a jeho okolí. Exotické končiny 
nezřídka srovnával s  krajinou Turnovska. V  roce 1925 byla na 
místě jeho rodného domu odhalena pamětní deska. Životní osudy 
českého dobrodruha byly několikrát literárně zpracovány; v roce 
1946 vydal Jan Knob (1904–1977) román Kámen ze všech nejkrás‑
nější, o čtyři roky později vyšla kniha Donáta Šajnera (1914–1990) 
Zpívající digger a v roce 1954 práce Antonína Jaroslava Urbana 
(1899–1962) Přítel domorodců. Přestože Pacltova osobnost byla 
později zastíněna jinými cestovateli, jednalo se o prvního Čecha, 
který navštívil všech pět obydlených kontinentů.

Michal
KOTLER

(1800–1879)

Čeněk
PACLT

(1813–1887)
Portrét cestovatele Čeňka Paclta Michal Kotler ve starším věku, kdy již neviděl

Dobrodruh Paclt při 
hledání diamantů

Dům čp. 137 na turnovském náměstí, v němž se Čeněk Paclt narodil Kotlerova vila, která se nacházela na pravém břehu Jizery 

Potvrzení, že Michal Kotler byl očkován proti pravým neštovicím
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Malíř, ilustrátor, znalec a dokumentátor umělecko ‑historických památek Turnovska a lidové 
architektury Pojizeří Jan Prousek se narodil 12. února 1857 jako syn sládka svijanského 
pivovaru. Navštěvoval pražskou reálku, kterou ovšem nedokončil. V  letech 1876–1879 
studoval na výtvarné akademii v Praze, poté pokračoval ve Vídni, Mnichově a Karlsruhe, 
kde se školil pod vedením krajinářů Hermana Baische (1846–1894) a Gustava Schönlebera 
(1851–1917). Zejména v době studií cestoval po Bavorsku, Bádensku a Tyrolsku. Vykonal 
také řadu cest po Čechách. V roce 1886 byl jeho obraz Skály rotštýnské vystaven v praž-
ském Domě umělců.
Jan Prousek se zaměřoval na dokumentaci lidové architektury, která ho upoutala již 
v době studií, a sběr předmětů národopisného charakteru, který úzce souvisel se sku-
tečností, že v osmdesátých letech 19. století 
patřil k  zakladatelům turnovského muzea. 
Stal se také členem kuratoria uměleckoprů-
myslového muzea v Liberci, kde byl jediným 
Čechem. Nejčastěji zobrazoval chalupy, kos-
tely, náhrobky, hrady, pohledy na města, ať už 
se jednalo o olejomalby, perokresby či kresby 
tužkou. Ilustroval několik knih, z  nich vyni-
kají Hrady, zámky a tvrze Království českého 
od historika Augusta Sedláčka (1843–1926) 
či Severní Čechy Josefa Vítězslava Šimáka 
(1870–1941). Přispíval do časopisů Zlatá Praha, 
Květy, Světozor nebo Český lid. Podílel se na realizaci tzv. české chalupy na Jubilejní zem-
ské výstavě v roce 1891. Úspěch tohoto projektu podnítil také uspořádání Národopisné 
výstavy českoslovanské, jež se uskutečnila o čtyři roky později a kde bylo Pojizeří, resp. 
Turnovsko silně zastoupeno. V roce 1895 pak Prousek vydal práci Dřevěné stavby sta-

robyle roubené a  lidový náby-
tek v  severo ‑východních Čechách. 
Stal se členem mnoha turnovských 
spolků (např. Sokol, zpěvácký spo-
lek) a  organizátorem řady výtvar-
ných výstav, zasloužil se ovšem 
i  o  propagaci turistiky  – zejména 
svými návrhy pohlednic. Udržoval 
kontakt s některými předními osob-
nostmi českého kulturního života, 
např. malířem Mikolášem Alšem 
(1852–1913), spisovatelkou Eliškou 
Krásnohorskou (1847–1926) či bás-

níkem Adolfem Heydukem (1835–1923). Žil a pracoval v domě U Českého granátu na tur-
novském náměstí (čp. 2), který také vlastnil, v roce 1910 byl však nucen jej prodat.
Akademický malíř Jan Prousek zemřel v chudobě 2. července 1914 v Turnově a je pochován 
na městském hřbitově. Majetek byl po jeho smrti vydražen. Prouskův odkaz tví zejména 
v národopisné propagaci Pojizeří. V roce 1934 se konala jeho souborná výstava, na níž se 
sešlo přes 400 obrazů, kreseb a dalších předmětů. Prouskovým bratrancem byl majitel 
pivovaru Karel Řezníček (1845–1914), jenž s cestovatelem Josefem Kořenským (1847–1938) 
absolvoval cestu kolem světa a  který si na Hrubé Skále nechal postavit vilu, jež dnes 
slouží jako sídlo obecního úřadu.

Grafik, ilustrátor a malíř Karel Vik se 
narodil 4.  listopadu 1883 v Hořicích 
jako syn krejčího. Absolvoval odbor-
nou tkalcovskou školu v  Lomnici 
nad Popelkou, poté krátce pracoval 
v hořické tkalcovně. Několik měsíců 
navštěvoval i  místní sochařsko‑
‑kamenickou školu. Na Akademii 
výtvarných umění v  Praze, kde byl 
žákem Rudolfa Otty von Ottenfeld 
(1856–1913), studoval od roku 1902 
krajinomalbu, absolvoval v  roce 
1908. V roce 1914 se úspěšně zúčast-

nil výstavy knižní grafiky v  Lipsku, kam zaslal svá díla Motiv z  Vrátu, Údolí Kamenice 
a Navarovský most. O  tři roky později se podílel na založení Sdružení českých umělců 
grafiků Hollar. Vikova první samostatná výstava se uskutečnila v dubnu 1925 v pražském 
Topičově salonu. V té době žil již v Turnově.
Vikovo dílo bylo výrazně inspirováno oblastí Českého ráje. Mezi jeho díla patří kresby, 
akvarely, lepty, litografie, oleje, pracoval také technikou suché jehly. Největšího ohlasu 
však dosáhly jeho barevné dřevoryty, z nichž komponoval regionálně pojaté celky. Knižně 
tak vyšly soubory Na horách (1917), Český ráj (1921, výrazně rozšířeno 1930), Praha 
(1928), Slovensko (1946–1947), Severní Čechy (1958). Autory textových částí často byly 
přední osobnosti českého, resp. slovenského národního života. Výjimečná byla také kniha 
Mateřídouška, která s podtitulem Procházky českou krajinou pro potěšení ducha i oka 
(1941) měla být povzbuzením národa v těžkých válečných časech. Jeho práce doprovo-
dily díla Jaroslava Vrchlického (1853–1912), Svatopluka Čecha (1846–1908) či Jana Nerudy 
(1834–1891). Také na několika místech v  Turnově lze najít Vikovy práce; jedná se např. 
o malby ve vestibulu vlakového nádraží či v budově někdejší městské spořitelny. Dřevoryt 
Vesnický hřbitov na Dětvě byl přijat do sbírek Victoria and Albert Museum v Londýně. Další 
díla se nacházejí v např. v Národní galerii Praha, Slovenské národní galerii, Galerii hlav-
ního města Prahy nebo v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu. Jako člen loutkového 
odboru Sokola Turnov se Karel Vik věnoval také loutkářství a scénografii, působil rovněž 
jako scénárista a režisér, byl zakladatelem a přední osobností Turnovského díla (spolku 
a  později odboru muzea, který měl podporovat uměleckou činnost). Některé materiály 
vytvořil také pro turnovský Klub českých turistů.
V roce 1943 byla Karlu Vikovi udělena Českou akademií věd a umění čestná cena za gra-
fiku, roku 1947 se stal držitelem zemské 
ceny, o rok později získal výroční cenu Josefa 
Mánesa a roku 1953 se stal zasloužilým uměl-
cem. Karel Vik zemřel 8. října 1964 v Turnově. 
Po jeho smrti byly uspořádány výstavy jeho 
díla v rodných Hořicích (1973), Turnově (1983) 
a Liberci (2003). Na vile v Komenského ulici, 
kde Karel Vik žil, se nachází od roku 2018 
pamětní deska.

Jan
PROUSEK

(1857–1914)

Karel
VIK

(1883–1964)
Portrét výtvarníka Karla Vika

Jedno z Vikových děl, které se nachází ve sbírkách Muzea Českého ráje v Turnově

Vikovo dílo zdobí mj. turnovské 
nádraží (foto Jaroslav Kříž)

Jan Prousek za pracovním stolem ve svém domě čp. 2 na turnovském náměstí

Dopisnice s motivy z Turnova a nejbližšího okolí, jejímž autorem byl Jan Prousek

Pohled na turnovské náměstí z dnešní ulice 5. května od Jana Prouska
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Jan
PATOČKA

(1907–1977)

Na vývoj kultury ve městě a vůbec na celém Turnovsku měl po dlouhou dobu velký vliv 
čestný kanovník litoměřické kapituly Antonín Marek, který se narodil 5. září 1785 v domě 
čp. 177 (dle starého číslování), jenž stál na místě dnešního domu Na Sboře. Jako syn tur-
novského kamenáře navštěvoval triviální školu v rodném městě, rok pobýval v Lučanech 
nad Nisou, aby si osvojil němčinu. Následně studoval gymnázium při cisterciáckém kláš-
teře Grüssau (dnes Krzeszów) na území dnešního Polska a filozofii v Praze. Pro jeho vlas-
tenecké směřování bylo klíčové studium bohoslovectví v Litoměřicích v letech 1804–1808, 
při němž byl posluchačem přednášek Josefa Jungmanna (1773–1847). Jungmann výrazně 
ovlivnil poměr svého žáka k českému jazyku a kultuře a jejich vzájemný vztah přerostl 
v přátelský.

Roku 1808 byl Antonín Marek vysvěcen na kněze. 
Po epizodickém působení v  Rožďalovicích byl kapla-
nem v  Libuni, administrátorem v  Tatobitech, lokalis-
tou na Hrubé Skále a farářem v Týně u Rovenska (pod 
Troskami), až se stal roku 1823 farářem v Libuni, kde 
setrval až do podzimu 1876. Více než šest desetiletí 
tak ovlivňoval kulturní dění na Turnovsku i v samotném 
rodném městě, kam se velice často vracel. Účastnil se 
všech významných vlasteneckých slavností. Jako škol-
dozorce turnovského vikariátu měl vliv také na úroveň 
výuky na zdejších školách, kterou výrazně pozvedl. 
K  nejdůležitějším Markovým počinům patří sepsání 
provolání k  turnovským měšťanům roku 1820, které 
vedlo k založení Čtenářské besedy, a již záhy po svém 
vysvěcení roku 1808 také podněcoval a ovlivňoval čin-
nost ochotníků. Na libuňské faře hostil řadu osobností 
spojených s procesem, který bývá tradičně označován 
jako české národní obrození. Účastnil se však i celoná-

rodního společenského života.
Marek, který s  Jungmannem spolupracoval na Slovníku česko ‑německém a  sám vydal 
práci Logika neboli Umnice (1820), se stal tvůrcem českého názvosloví pro oblast logiky 
a metafyziky (v češtině zavedl např. slova domněnka, názor, obsah, předmět, rozsah či 
věda). Byl i autorem beletristických děl, zejména básní. Řada z nich je inspirována rodným 
krajem, např. ódy Na Trosky, Na Veliš v okolí Jičína, elegie U hrobu Fortunata Durycha či 
U hrobu mateře. Marek také překládal z latiny, němčiny, ruštiny a angličtiny. Do češtiny 
např. uvedl pod názvem Omylové Komedii plnou omylů Williama Shakespeara. Antonín 
Marek byl také zastáncem všeslovanské 
vzájemnosti a užívání latinky oproti dosud 
obvyklému kurentu.
Ačkoli měl jako římskokatolický kněz dodr-
žovat celibát, měl tři syny, k  nimž se také 
hlásil. Zemřel 15.  února  1877 ve vysokém 
věku jedenadevadesáti let na Smíchově, 
pochován byl na Vyšehradském hřbitově. 
Od roku 1934 zdobí jeho hrob busta sochaře 
Josefa Drahoňovského (1877–1938).

Prof.  PhDr.  Jan Patočka se naro-
dil 1. června 1907 v Sobotecké ulici 
čp. 242 v Turnově. Jeho otec byl stře-
doškolským profesorem, původně 
působil v  Čáslavi. Roku 1904 byl 
jmenován školním inspektorem 
českých škol v  okresech Turnov, 
Liberec a Jablonec nad Nisou, v roce 
1911 se stal ředitelem na učitelském 
ústavu v  Poličce. Rodina tedy ve 
městě nezůstala dlouho.
Po absolvování vinohradského 
reálného gymnázia vystudoval 
Jan Patočka filozofii, romanistiku 

a  slavistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvoval roku 1931 disertací 
Pojem evidence a jeho význam pro noetiku. Následně byl jako stipendista posluchačem 
Edmunda Husserla (1859–1938) a Martina Heideggera (1889–1976) na univerzitě v němec-
kém Freiburgu im Breisgau. Po návratu začal přednášet na své alma mater a již roku 1936 
byl jmenován docentem. Jako filozof byl výrazně ovlivněn fenomenologií (např. soubor 
přednášek Úvod do fenomenologické filosofie, Fenomenologické spisy I–III), zabýval se 
rovněž filozofií dějin, odkazem Jana Amose Komenského (1592–1670), Tomáše Garrigua 
Masaryka (1850–1937) či českou kulturou. V pozdějším období se věnoval také antické filo-
zofii. Po druhé světové válce, kdy byly české vysoké 
školy uzavřeny, přednášel nejen na UK, ale také 
na brněnské Masarykově univerzitě, po roce 1948 
a zejména po odmítnutí členství v KSČ se však jeho 
pozice zhoršila, takže musel univerzitní prostředí 
opustit. Působil v knihovně Ústavu T. G. Masaryka, 
Výzkumném ústavu pedagogickém, Filozofickém 
ústavu ČSAV, až roku 1968 se mohl vrátit na univer-
zitu a byl jmenován řádným profesorem. V roce 1972 
byl nicméně penzionován, měl zakázáno cestovat 
i zveřejňovat své texty. Ve svém bytě pořádal sou-
kromé přednášky a semináře pro přátele a zájemce 
o filozofii. Publikoval v samizdatu či v zahraničí. Jan 
Patočka vystupoval vždy jako obránce lidských práv, 
proto se stal v roce 1977 jedním z prvních mluvčích 
Charty 77. Zemřel 13. března 1977 v Praze po mnoha-
hodinovém vyčerpávajícím výslechu Státní bezpečností. Jeho pohřeb byl antikomunistic-
kou manifestací. Místo Patočkova posledního odpočinku se nachází v Praze na Břevnově.
Dne 1. června 1990 byla na turnovském náměstí při návštěvě prezidenta republiky Václava 
Havla odhalena pamětní deska, která byla po rekonstrukci objektu umístěna na dům 
čp. 242. Jeho jméno nese turnovské sídliště nedaleko vlakového nádraží. V  roce 1991 
byl Jan Patočka in memoriam vyznamenán Řádem Tomáše Garrigua Masaryka  I. třídy. 
K významným turnovským rodákům patří i Patočkův starší bratr František (1904–1985), 
který se stal úspěšným lékařem a bývá považován za zakladatele české mikrobiologie 
a imunologie. Mladší bratr Cyril (1909–1982) byl vodohospodářem a rovněž vysokoškol-
ským pedagogem.

Antonín
MAREK

(1785–1877)
Portrét filozofa Jana Patočky

Rodný dům Jana Patočky dnes (foto Jaroslav Kříž)

Odhalení pamětní desky Janu Patočkovi se zúčastnil také 
československý prezident Václav Havel

Portrét Antonína Marka.

Budova městské knihovny, která nese Markovo 
jméno, v sedmdesátých letech 20. století. 

Tomuto účelu začala sloužit v roce 1986

Titulní list provolání Antonína Marka, které 
vedlo ke zřízení Čtenářské besedy
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Herečka a dramatička Abigail Horáková přišla na 
svět 16. ledna 1871 jako Hedvika Černovická, 
dcera turnovského truhláře. Rodina byla ve 
městě usedlá již v 17. století, mezi její předky 
patřil i  utrakvistický kněz Pavel Tychistes 
Černovický (snad 1589–1632). Rodný dům 
A. Horákové čp. 208 se nacházel v  části 
Koňského trhu, která dnes nese její jméno.
Černovická navštěvovala obecnou školu 
v Turnově a v Chlenech, kam byla dána na 
vychování k příbuzným. Absolvovala rov-
něž turnovskou měšťanku. Do této doby 
spadají její první literární pokusy. Již od 
dětství vyhledávala knihy a loutkové diva-

dlo. V roce 1888, kdy v Turnově pobývala Budilova divadelní společnost, odešla Hedvika, 
která se v té době učila šít, k divadlu. Následně působila v Kratochvílově a Sukově společ-
nosti, u Elišky Zöllnerové (1822–1911) či v Hurtově společnosti, déle setrvala u Josefa Muška 
(1848–1922), u nějž hrála např. v dramatu Sklenice vody od Eugena Scribeho (1791–1861). 
V  něm ztvárnila postavu Abigail, z  čehož odvodila svůj pseudonym. U  Muška se také 
potkala se svým pozdějším manželem Josefem Horákem (1869–1932), který pocházel 
z Radvánovic. Z manželství vzešly dvě děti; dcera Eva zemřela v dětském věku, syn Josef 
(1908–1923) se utopil v Jizeře.
Společně působili Horákovi ve společnostech Františka Trnky (1859–1929), Aloise Janovského 
(1864–1942) či Marie Kozlanské (1841–1917). V roce 1899 se usadili v Praze a Hedvika krátce 
navštěvovala Pivodovu operní školu. Roku 1911 se manželé pokusili na základě svých zku-
šeností se společnými recitačními pořady, kde Horáková vynikala zejména při dramatizaci 
pohádek Hanse Christiana Andersena (1805–1875), zřídit v Praze recitační síň, avšak neú-
spěšně. Od roku 1916 žila někdejší herečka v Turnově, kam se za ní z fronty vrátil na konci 
války také manžel, a živila se především recitací po školách.
Abigail Horáková debutovala v časopisech, kam přispívala drobnými črtami, v nichž vzpo-
mínala na dětství či tematizovala herecké prostředí. Později psala zejména dramata, 
např. Páriové (1902), Dolorosa (1904), Ejhle, člověk (scénicky 1906), Páni (1908), Žena legioná-
řova (1919), Malá diva (1921). Většina z nich byla uvedena v Národním divadle, Městském diva-
dle na Královských Vinohradech či Intimním divadle (dnes Švandovo divadlo na Smíchově). 
Její dílo bylo částečně inspirováno také rodným krajem a městem: divadelní hra Libuňský 
jemnostpán (1926) je o Antonínu Markovi, Prstýnek (1924) o kamenářství v Turnově; tato 

hra byla jevištně provedena již roku 1913 pod 
titulem Štajnšnajdři. Na Turnovsku se odehrává 
i děj dalších jejích her, k nimž patřily Jarní vody 
(1908) či Tatíček Kozákov (scénicky 1919).
Abigail Horáková trpěla delší dobu zdravot-
ními problémy, roku 1925 byla stižena mrt-
vicí. Zemřela 7.  listopadu  1926 v  Turnově a  je 
pohřbena na místním městském hřbitově 
u mariánského kostela.

Narodil se 24. října 1832 jako syn městského správce v Turnově 
čp. 254, již v roce 1835 se však rodina odstěhovala. Ačkoli v době 
Bendlova narození byl otec poměrně movitý, později byl neu-
stále služebně překládán a  k  zajištění rodiny musela přispívat 
také matka. Po absolvování hlavní školy začal Bendl studovat 
na gymnáziu v  Praze, pokračoval v  Jičíně, Litoměřicích a  opět 
v Praze, na Akademickém gymnáziu. Již v době studií redigoval 
rukopisné studentské časopisy a  začal také sám tvořit. V  roce 
1849 se seznámil s Boženou Němcovou (1820–1862), ve druhé 
polovině padesátých let 19. století patřil k okruhu jejích nejbliž-
ších přátel.
Roku 1852 Václav Bendl studií kvůli hmotné nouzi zanechal. Živil 
se různými příležitostnými pracemi, byl např. krátce zaměstnán 
jako korektor či soukromý učitel jazyků. V letech 1854–1855 pobý-

val v Jičíně, v této době redigoval humoristický časopis Rachejtle, vydávaný Františkem 
Kastránkem (1790–1872), v němž vyšly také některé satirické prózy Boženy Němcové. 
V létě roku 1855 byl Bendl policejně vyšetřován kvůli dopisu, jenž dokládal jeho pomoc 
v písemném styku s politickými vězni v Terezíně. Krátce byl pak nucen pobývat v Turnově 
a měl povinnost pravidelně se hlásit úřadům. Mezi lety 1853 a 1857 patřil mezi přispěva-
tele časopisu Lumír, roku 1855 přispěl do almanachu Lada Nióla, redigovaného Josefem 
Václavem Fričem (1829–1890). Jeho vlastní tvorba byla složena zejména z  milostných, 
reflexivních a vlasteneckých básní, psal také novely. Většina z nich zůstala v rukopise. 
K nejznámějším dílům patří humoristická próza Tatínkovy juchty, která vyšla roku 1860 
v časopise Humoristické listy.
V  roce 1856 dokončil Bendl potřebné zkoušky a  vstoupil do kněžského semináře 
v  Českých Budějovicích. Po vysvěcení, k  němuž došlo 29.  července  1860, působil jako 
kaplan v Klatovech a Mirovicích, kde se věnoval i spolkové a osvětové činnosti. Od roku 
1867 žil ve Volyni a působil mj. jako ředitel i katecheta hlavní školy. Měl se stát farářem 
v Hlavňovicích nedaleko Sušice, avšak 27. června 1870 podlehl mozkové mrtvici. Ve Volyni 
tak našel i místo posledního odpočinku.
Bendl ovládal několik jazyků, zejména ruštinu a polštinu, ale také francouzštinu a anglič-
tinu. Z ruštiny přeložil např. Revizora od Nikolaje Vasiljeviče Gogola (1809–1852) či některá 
díla Alexandra Sergejeviče Puškina (1799–1837) včetně veršovaného románu Evžen Oněgin. 
Realizoval také překlady některých děl Michaila Jurjeviče Lermontova (1814–1841), Adama 
Mickiewicze (1798–1855), George Sandové (1804–1876) či Heinricha Heina (1797–1856). 
K rodnému městu odkazoval jeho pseudonym Čeněk Stránický – místům, kde se Bendl 
narodil, se říkalo Pod Stránkou, 
jméno Čeněk (Vincenc) bylo jeho 
druhým křestním jménem. Od 
roku 1932 se na místě jeho rod-
ného domu nachází pamětní 
deska. Bendlovo dílo vydal 
posmrtně v roce 1938 nakladatel 
Ferdinand Strejček (1878–1963) 
pod názvem Básně a novely.

Abigail
HORÁKOVÁ

(1871–1926)

Václav Čeněk
BENDL
STRÁNICKÝ
(1832–1870)

Portrét mladého básníka

Historický snímek dnešní 
Tázlerovy ulice (rok 1944)

Místo, kde stával rodný dům 
Václava Čeňka Bendla Stránického 
(foto Jaroslav Kříž)

Rodný dům Abigail 
Horákové kolem 
roku 1900

V roce 1939 byla Abigail Horákové na jejím 
rodném domě odhalena pamětní deska

Portrét Abigail Horákové
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Houslař František Xaver Drozen se narodil 
8.  března  1898 v  rodině tatobitského kapel-
níka Václava a Filomeny, roz. Srazilové, která 
učila hru na violoncello. Od roku 1912 se 
učil houslařem v  pražské dílně svého strýce 
Jana Baptisty Vávry (1870–1937), v  letech 
1915–1918 pak byl učněm u Jaroslava Dvořáka 
(1861–1921). Když přišel Vávra na konci první 
světové války z fronty, vrátil se Drozen opět 
do jeho dílny. Jako tovaryš nabýval zkušenosti 
u  Antonína Chudlařského (1877  – po 1921), 
Bohuslava Lantnera (1862–1917) a  bratří 
Šámalů. Houslařské profesi se v rodině věno-
vali také Drozenův bratranec Alfons F. Vávra 
(1901–1957) a jeho potomci.
Poté, co se oženil s Růženou Tomajerovou, si 

F. X. Drozen v roce 1925 otevřel vlastní dílnu v Turnově. Od roku 1928 žil a pracoval ve vile 
v Komenského ulici. Mezi lety 1935 a 1938 spolupracoval s vynikajícím houslařem Antonem 
Eserem (1900–1939), turnovským rodákem. Sám také vyučil několik houslařů, k nimž pat-
řili Břetislav Salaba (nar. 1894), Bedřich Nejedlý, Bohumír Marhoul (1903–1956) či jeho 
vlastní syn František (nar. 1927). F. X. Drozen vytvořil několik stovek mistrovských houslí 
a mnoho levnějších kusů z polotovarů. Jako vzory používal italské modely Stradivariho, 
Guarneriho (ze 17.–18. století) a tyrolské modely Stainerovy (17. století). Pro jeho nástroje 
byl typický zlatožlutý či granátově červený lak, jímž se hlásil k tradici starých italských 
mistrů houslařů. Tento lak si sám vyráběl 
z  lněného oleje a  pryskyřic tropických 
stromů. Výjimečně tvořil také violy a vio-
loncella. Na Drozenovy housle hráli např. 
Jan Kubelík (1880–1940), Otakar Ševčík 
(1852–1934), členové České filharmo-
nie, orchestru Národního divadla či svě-
toznámý ruský houslista David Oistrach 
(1908–1974). Jeho nástroje se používaly 
mj. v Austrálii, USA a Sovětském svazu.
F. X. Drozen se věnoval rovněž přednáš-
kové činnosti pro veřejnost, jeho cílem 
bylo propagovat české houslařství. 
Popularizačními články přispíval také 
do novin a podílel se i na některých roz-
hlasových a televizních pořadech. Na sklonku šedesátých let se např. stal spoluautorem 
scénáře k filmu o lidovém muzikantství na Turnovsku. Snímek se natáčel mj. v jeho rod-
ných Tatobitech. V letech 1914–1960 se s úspěchem účastnil řady houslařských soutěží. 
Housle turnovského mistra byly vystavovány např. v Paříži, Berlíně či v Haagu. V  roce 
1958 se stal jedním ze zakládajících členů Kruhu umělců houslařů. O  dva roky později 
dostal vyznamenání Za vynikající práci, od roku 1971 mohl užívat titul zasloužilý umělec.
Zemřel 26. dubna 1972 v Turnově. Byl pohřben na městském hřbitově u kostela Narození 
Panny Marie. Od roku 2017 se na Drozenově vile čp. 731 nachází pamětní deska, která 
připomíná, že zde žil a tvořil jeden z nejvýznamnějších českých houslařů 20. století.

Operní pěvkyně Marcela Machotková se narodila v tur-
novské nemocnici 12. října 1931 jako dcera obchodníka 
Ladislava Johna z  čp. 734. Na pražské konzervatoři 
vystudovala klavír a  zpěv, absolvovala v  roce 1954. 
Poté působila v Praze jako sólistka vojenského umělec-
kého souboru Vítězná křídla. V letech 1960–1964 byla 
sólistkou v libereckém divadle F. X. Šaldy, kde vystupo-
vala např. jako kněžna v opeře Šelma sedlák. Po krat-
ším působení v plzeňském divadle se v létě 1966 stala 
sólistkou opery Národního divadla, kde hostovala již 
v  letech 1963 a  1965, mj. v Prodané nevěstě. V  roce 
1988 ukončila pěveckou kariéru.
Blízké jí bylo zejména dílo Bedřicha Smetany 
(1824–1884) a Antonína Dvořáka (1841–1904), v jejichž 
operách excelovala. K  jejím největším rolím patřily 
Mařenka ve Smetanově Prodané nevěstě či ústřední 
úloha ve Dvořákově Rusalce. Hrála např. Vendulku 

v Hubičce, kněžnu v Čertovi a Káče, Libuši ve stejnojmenné opeře, Julii v Jakobínu, Libinu 
v Šárce Zdeňka Fibicha (1850–1900), Evu ve stejnojmenné opeře Josefa Bohuslava Foerstera 
(1859–1951), Karolku v Její pastorkyni Leoše Janáčka (1854–1928), dvojroli Kohout ‑Sojka 
v  Příhodách lišky Bystroušky téhož hudebního 
skladatele. Ztvárnila také Lenio v Řeckých pašijích 
Bohuslava Martinů (1890–1959) a  Marii v  Hrách 
o  Marii. Ze světového repertoáru se představila 
např. v operách Don Giovanni Wolfganga Amadea 
Mozarta (1756–1791), Piková dáma Petra Iljiče 
Čajkovského (1840–1893), Fidelio Ludwiga van 
Beethovena (1770–1827).
Opakovaně vystupovala ve Vídni, roku 1967 se 
např. zúčastnila festivalu Wiener Festwochen. 
Během své kariéry hostovala také v Haagu (1967 
a  1970), Amsterodamu, Utrechtu (obojí v  letech 
1967 a 1980), Varšavě (1969), Dublinu (1973). Roku 
1970 absolvovala turné po Itálii a o pět let později 
po Sovětském svazu. Vystupovala však i na scé-
nách v  Německu (1969, 1970, 1972, 1973), Velké 
Británii (1970), Španělsku (1972), Řecku (1975), 
Maďarsku (1976). Nahrála také několik zvukových 
nahrávek, k nimž patřily opery Dvě vdovy, Jakobín, 
Čert a  Káča, Šárka, Pozdvižení v  Efesu, kantáta Epos o  Gilgamešovi, dílčí árie a  písně. 
Účinkovala v televizních inscenacích oper Jakobín a Don Giovanni.
Přestože trvale žila v Praze, do Turnova jezdila, vystoupila mnohokrát na Turnovských 
hudebních večerech, festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov a účastnila se též setkání praž-
ské pobočky Spolku rodáků a přátel Turnova. V roce 1975 získala titul zasloužilá uměl-
kyně, 2014 jí byla v Turnově udělena Cena města, o tři roky později převzala Cenu Thálie 
za celoživotní operní mistrovství a v roce 2018 Poctu hejtmana Libereckého kraje za celo-
životní přínos v oblasti divadla. Marcela Machotková zemřela 7. prosince 2021 v Brandýse 
nad Labem a byla pohřbena do rodinného hrobu na Vinohradském hřbitově.

František
Xaver
DROZEN
(1898–1972)

Marcela
MACHOTKOVÁ

(1931–2021)
Marcela Machotková (https://operaplus.cz)

Marcela Machotková v roli Rusalky 
v libereckém divadle F. X. Šaldy

Portrét Marcely Machotkové (Wikipedia)

Dům, v němž žil a pracoval F. X. Drozen (foto Jaroslav Kříž)

František Xaver Drozen při práci

Turnovský houslař ve své dílně



V ý z n a m n é  o s o b n o s t i  m ě s t a  Tu r n o v a

František Panocha, po němž je dnes 
pojmenována turnovská nemocnice, se 
narodil 6. dubna 1894 v Drhlenech čp. 31. 
Otec byl mlynářem, avšak předkové 
pocházeli z Mělnicka a okolí Brandýsa 
nad Labem. Po absolvování gymnázia 
v  Mladé Boleslavi nastoupil Panocha 
na podzim 1913 na Lékařskou fakultu 
české Karlovo ‑Ferdinandovy univer-
zity v  Praze. Absolvoval v  roce 1919. 
Poté pracoval jako sekundář na chirur-
gickém oddělení nemocnice v  Mladé 

Boleslavi. Po smrti MUDr. Josefa Honsů 
(1877–1923) přišel František Panocha do Turnova a stal se lékařem v místní nemocnici, 
která byla dostavěna v roce 1889. Podle vzpomínek pamětníků byl Panocha pacientům 
k dispozici prakticky nepřetržitě: byl volán v případě vážných úrazů, prováděl operativní 
výkony, vedl komplikované porody, léčil infekční nemoci.
Od poloviny dvacátých let se vedly diskuse o tom, že by nemocnice měla být modernizo-
vána a rozšířena. Protože budova už svému účelu nevyhovovala, bylo v druhé polovině tři-
cátých let rozhodnuto o výstavbě nového ústavu. František Panocha se o výstavbu budovy 
výrazně zasazoval, pomáhal shánět finanční prostředky a sám na výstavbu věnoval svoje 
úspory. Ta probíhala v letech 1940–1942. Během druhé světové války byl krátce vězněn 
a poté zbaven primariátu. Důvodem snad byla animozita mezi ním a plukovníkem Aloisem 
Schwetzem (1881–1953), německým zástupcem v turnovském zastupitelstvu, který byl po 
roce 1945 obviněn a odsouzen pro kolaboraci s Němci. Podle dobového tisku patřila tur-
novská nemocnice krátce po druhé světové válce mezi nejlepší a nejmodernější nemocnice 
v celé ČSR. František 
Panocha působil v  té 
době jako její lékařský 
ředitel a primář chirur-
gického oddělení.
Kromě praxe v nemoc-
nici měl Panocha také 
svou vlastní, soukro-
mou ordinaci, která se 
nacházela v Jiráskově 
ulici. Součástí této 
práce byly cesty také 
za pacienty, již žili 
i mimo město. Spektrum dalších činností, kterým se dále věnoval, bylo pestré: školil členky 
Sboru samaritánek, jež se staraly o potřebné, ohledával mrtvé, v případě potřeby působil 
jako posudkový lékař u soudu. V meziválečném období se Panocha věnoval rovněž osvě-
tové činnosti  – pořádal přednášky pro veřejnost, jejichž cílem bylo mj. zvýšit povědomí 
o prevenci a hygieně. V roce 1946 byl za své zásluhy o turnovskou nemocnici jmenován 
zdravotním radou, zároveň však byl některými ze svých spolupracovníků perzekvován. Po 
odchodu z nemocnice se stal ambulantním chirurgem v Mnichově Hradišti. Dojížděl také do 
Vysokého nad Jizerou, kde se zabýval léčbou tuberkulózy kostí. Zemřel 30. září 1965 a je 
pochován se všemi svými blízkými na hřbitově v Solci u Kněžmostu.

Přední český vědec prof. MUDr. Vilém Laufberger, DrSc., se 
narodil 19. srpna 1890 v domě čp. 194 v dnešní Palackého 
ulici. Pocházel z  významné turnovské rodiny: dědeček 
z otcovy strany Vilém byl lékařem (1811–1898), otec Václav 
(1854–1895) vykonával tutéž profesi, dědeček z  matčiny 
strany Isidor Hák (1837–1906) byl obchodníkem a turnov-
ským starostou.
Vilém Laufberger absolvoval gymnázium v Chrudimi, v zim-
ním semestru 1910/1911 se stal posluchačem Lékařské fakulty 
české Karlo ‑Ferdinandovy univerzity v  Praze. V  průběhu 
studia absolvoval stáž na univerzitě v Halle. Doktorem vše-
obecného lékařství byl promován 18. března 1916. Následně 
odešel jako lékař na frontu. Poté, co byl zraněn, vykonával 
funkci zubního lékaře v lazaretu.
Když skončila válka, začal působit na Lékařské fakultě, roku 
1920 však přešel do Brna na nově zřízenou Masarykovu 

univerzitu. Tam se vzápětí habilitoval v oboru patologické fyziologie. Působil také jako 
přednosta ústavu pro všeobecnou a experimentální patologii. Již roku 1922 se stal mimo-
řádným profesorem všeobecné a pokusné patologie a o pět let později byl jmenován řád-
ným profesorem. V akademickém roce 1932/1933 zastával funkci děkana Lékařské fakulty. 
V Brně Laufberger setrval do roku 1936, kdy se vrátil na Univerzitu Karlovu. V době uza-
vření českých vysokých škol byl zaměstnán ve Státním zdravotním ústavu. Od roku 1952 
působil v Československé akademii věd, kde vedl Laboratoř pro výzkum vyšší nervové 
činnosti (posléze v Laboratoř grafických vyšetřovacích metod), transformovanou později 
na Ústav fyziologických regulací.
Věnoval se zejména fyziologii a biochemii; publikoval na 200 odborných textů. Díky svým 
experimentům na obojživelníku axolotlovi bývá rovněž považován za spoluzakladatele 
české endokrinologie, vědy o  funkci žláz s  vnitřní sekrecí. V  meziválečném období se 
zabýval výzkumem účinků inzulínu, který dokázal jako první Čechoslovák připravit v čis-
tém stavu, a objevil feritin (tkáňovou bílkovinu s vysokým obsahem železa). Přišel také 
s hypotézou o buněčné mřížce jakožto základní ultrastruktuře živých organismů. Po druhé 
světové válce se zabýval nervovou činností, zejména paměti, jíž věnoval práci Vzruchové 
teorie (1947). Dále vypracoval diagnostickou metodu srdce zvanou spaciokardiografie. 
K  jeho dalším významným publikacím patří texty Rozbití buňky (1932–1933), Praktická 
fysiologie (1946) či Malá tajemství života (1960).
Získal řadu ocenění, např. Státní cenu Klementa Gottwalda (1954), Řád republiky (1955), 
Medaili Jana Evangelisty Purkyně 
(1956), medaili Za zásluhy o vědu 
a lidstvo (1962), čestné doktoráty 
na pražské i  brněnské univer-
zitě či Řád práce (1982). Byl čle-
nem mnoha odborných a profes-
ních organizací. Vilém Lauberger 
zemřel 29. prosince 1986 v Praze 
a  byl pohřben na Vinohradském 
hřbitově.

Vilém
LAUFBERGER

(1890–1986)

František
PANOCHA

(1894–1965)
Portrét lékaře Františka Panochy

František Panocha při práci v turnovské nemocnici

Historický snímek turnovské nemocnice zachycuje její stav mezi lety 1942–1944

Hrobka rodiny Laufbergrovy na mariánském 
hřbitově (foto Jaroslav Kříž)

Rodný dům Viléma Laufbergra 
kolem roku 1900. Dle kresby Šimona 

Čeryny kreslil Karel Kinský

Portrét Viléma Laufbergra
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Josef Dlask se narodil 12. července 1782 nebo krátce před 
tím v  rodinném statku čp. 12 v Dolánkách jako syn Josefa 
Dlaska (1755–1824) a Kateřiny (1759–1787), roz. Stehlíkové 
z Paceřic. V Dolánkách se naučil číst, psát a počítat v místní 
„domácí“ škole. V Turnově získal hudební vzdělání: uměl hrát 
na klavír, později hrával na varhany v klášteře sv. Františka. 
Rodina Josefa Dlaska byla podnětným prostředím: na statku 
se četly náboženské a naučné knihy, nacházel se zde i kla-
vír či spinet; dva strýci z matčiny strany byli kapucínskými 
mnichy. Dlask byl velmi zbožný, pořádal procesí, organizoval 
církevní slavnosti, stal se členem turnovského literátského 
bratrstva, pečoval o drobné sakrální stavby v okolí Dolánek. 
Právě při církevních poutích poznal širší okolí Turnova, jeho 
rozhled byl i v tomto směru nadprůměrný.

Dlask byl lidovým písmákem: asi od roku 1800 si vedl vlastní 
zápisky, které byly zčásti kompilací dobových naučných publikací (např. Vejtah světa Jiřího 
Václava Paroubka z roku 1765 či Kronika česká Václava Hájka z Libočan), zčásti se jed-
nalo o jeho původní text, v němž písemně zachycoval své vlastní zkušenosti, zazname-
nával události lokálního významu i ty, jimž v rámci vývoje Rakouského císařství, potažmo 
Evropy, přikládal význam.
Roku 1805 se Dlask oženil s  Marií Formánkovou z  Modřišic (1787–1854), která pochá-
zela ze stejné sociální vrstvy. Společně měli syna Josefa (1809–1873). Roku 1813 převzal 
Dlask od svého otce statek, v hospodaření uplatnil řadu novátorských postupů: v  roce 
1827 použil jako první v regionu umělé hnojivo, věnoval se pěstování lnu, jetele, ale také 
ovocnářství. Výnosy z hospodaření investoval do zvelebování statku, jejž přestavěl prak-
ticky do dnešní podoby. Vlastním 
nákladem vystavěl také most přes 
Jizeru. Jeho vztah k vrchnosti, jíž byl 
hrabě František Desfours (1773–
1831), sídlící na Hrubém Rohozci, 
byl neobvykle vřelý. Od roku 1820 
zastával Dlask pozici bukovinského 
rychtáře (hlavního obecního úřed-
níka), neboť Dolánky byly součástí 
bukovinské rychty. O deset let poz-
ději úřad složil, snad k tomu přispěly 
spory s některými sousedy. V roce 
1831 odevzdal majetek synovi, který 
se tak mohl vyhnout odvedení na vojnu. Josef Dlask zemřel tragicky 20.  května  1853 
nedaleko místa svého bydliště – utopil se v  rozvodněné Jizeře. Je pohřben na hřbitově 
v Jenišovicích.
Vedle milčického rychtáře Františka Jana Vaváka (1741–1816) patří Josef Dlask mezi nej-
známější české písmáky. Jeho paměti, které jsou cenným svědectvím k  dějinám všed-
ního dne na venkově v  první polovině 19. století, vyšly prvně ve zkrácené a  upravené 
podobě roku 1898 péčí učitele Václava Vaňka (1833–1900). V roce 1941 je vydal historik 
František Kutnar (1903–1983); součástí tohoto vydání je i starší studie historika Josefa 
Pekaře (1870–1937). Naposledy v úplnosti vyšly péčí Alžběty Kulíškové roku 2015 pod 
názvem Zápisky sedláka Josefa Dlaska. Měl jsem nestálé štěstí.

Významný slavista a osvícenský učenec Václav Fortunát 
Durych se patrně narodil 29. září 1735 v turnovském 
domě, který má dnes čp. 25. Otec byl měšťanem a aktu-
árem (nižším úředníkem). Od roku 1746 studoval Durych 
na piaristickém gymnáziu v  Kosmonosích, o  tři roky 
později přešel na gymnázium ve Slaném. V roce 1750, 
kdy zemřel jeho otec, odešel kvůli nedostatku financí 
do Tachova. V  sousední vesnici Světce se nacházel 
klášter řádu paulánů, kam turnovský rodák roku 1751 
vstoupil. Užíval řádové jméno Fortunát. V  roce 1758 
byl vysvěcen na kněze.
Během svých pobytů ve Vídni a Mnichově, při nichž 
vzdělával paulánské, resp. minoritské mnichy se 
Durych zabýval zejména studiem jazyků, nejprve ori-
entálních (hebrejštinou a aramejštinou), posléze slo-
vanských, kterým se následně věnoval i ve své tvorbě. 

Od roku 1767 pobýval v Praze, kde působil mj. jako spolurektor a provinciální vikář. Zde 
vydal např. spis, v němž se zabýval dějinami kostela sv. Salvátora a paulánského kláštera 
na Starém Městě pražském. Roku 1780 vyšel pod názvem Biblí česká souhrnný překlad 
Starého i  Nového zákona, který Václav Fortunát Durych pořídl společně s  Františkem 
Faustinem Procházkou (1749–1809). Jejich práce, k níž dala podnět sama panovnice Marie 
Terezie (1717–1780, vládla 1740–1780), přispěla ke kodifikaci českého pravopisu. V Praze byl 
Durych také členem Soukromé společnosti pražských učenců, od roku 1786 pak i korespon-
denčním členem Královské české společnosti nauk. Osobní či korespondenční styky udr-
žoval s řadou osvícenských intelektuálů, např. Františkem Martinem Pelclem (1734–1801), 
Bohumírem Janem Dlabačem (1758–1820) či Gelasiem Dobnerem (1719–1790). Byl učite-
lem a později i přítelem jazykovědce Josefa Dobrovského (1753–1829).
Po zrušení paulánského kláštera v Praze roku 1784 odešel do Vídně, kde ve Dvorní knihovně 
studoval slovanskou literaturu a pracoval na spisu, který se zabýval staroslověnštinou. 
Objevil některé dosud neznámé slovanské spisy. Když byl zrušen i paulánský klášter ve 
Vídni, rozhodl se Durych vrátit do rodného města, kde žil ve velice skromných podmín-
kách. Navzdory zhoršujícímu se zdravotnímu stavu stále studoval a zabýval se i regio-
nální historií. Zasloužil se také o znovuotevření mariánského kostela, který nechal císař 
Josef  II. (1741–1790, vládl 1780–1790) kvůli špatnému technickému stavu zavřít. Durych 
zemřel 31. srpna 1802 a byl pohřben na hřbitov u kostela Narození Panny Marie. Zřejmě 
nedlouho po jeho smrti navštívil Turnov Dobrovský, aby se nad hrobem poklonil památce 
svého přítele a aby odvezl jeho literární pozůstalost, 
která byla převážně psána latinsky.
Durych je pokládán za zakladatele slavistiky jakožto 
vědního oboru a  někdy bývá též řazen k  představi-
telům první generace národního obrození. V polovině 
19. století po něm dostala jméno část města zvaná 
Durychov. V  roce 1867 byl na turnovském hřbitově 
odhalen Durychův pomník a v roce 2002 u příležitosti 
200. výročí úmrtí pamětní deska na jeho rodném domě.

Josef
DLASK

(1782–1853)

Václav
Fortunát
DURYCH
(1735–1802)

Po významném turnovském rodáku byla pojmenována 
oblast Durychov. Snímek ze 30.–40. let 20. století

Historický snímek pomníku 
vybudovaného na hrobě 

Václava Fortunáta Durycha

Rodný dům Václava Fortunáta Durycha 
v roce 1960 (pohled ze dvora)

Dlaskův statek v Dolánkách v druhém desetiletí 20. století

Hrob Josefa Dlaska na jenišovickém 
hřbitově (foto Jaroslav Kříž)

Rukopis pamětí sedláka Josefa Dlaska
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Mecenáš Bohuslav Jan Horáček se narodil 4. prosince 1924 v Radvánovicích. Pocházel ze 
skromných poměrů, byl nejmladší z osmi dětí. Jeho otec záhy zemřel. Horáček navště-
voval obecnou školu v Přáslavicích, studoval na turnovském gymnáziu, odkud přešel na 
obchodní akademii, která byla zaměřena na výuku moderních jazyků. Zde se začal učit 
anglicky a  francouzsky. V  roce 1943 byl totálně nasazen v Liberci, který byl v  té době 
součástí říšské župy Sudety v německé říši, brzy však odtud utekl. Po válce začal navště-
vovat Vysokou školu obchodní v Praze, v únorových dnech roku 1948 byl ovšem zatčen, 
krátce vězněn a po propuštění mu bylo znemožněno skládat zkoušky.
V roce 1949 emigroval Horáček do Německa, 
kde se živil jako obchodník se šperky a bižu-
terií, které exportoval zejména do Latinské 
Ameriky a  USA. Své jazykové znalosti, 
k nimž patřily kromě výše jmenovaných řečí 
i němčina, ruština a latina, rozšířil ještě o ital-
štinu a španělštinu. Později začal podnikat 
v hotelnictví na Kanárských ostrovech.
Po sametové revoluci se vracel do rodného 
kraje, kde podporoval řadu obecně prospěš-
ných projektů. K prvním z nich patřila obnova 
kašny na turnovském náměstí (1998). 
Následovala přestavba bývalých kasáren ve 
školská zařízení, do níž Horáček investoval 61 
milionů, dostavba městské nemocnice, kterou podpořil částkou 50 milionů. K dalším jeho 
počinům patřilo založení ceny Praemium Bohemiae, jež byla udělována nejlepším studen-
tům středních škol z celé České republiky, kteří byli úspěšní v mezinárodních olympiádách, 
na podporu jejich studijních výsledků. Peníze vložil též do rekonstrukce kostelů na Všeni 
a v Tatobitech, nákupu Řezníčkovy vily na Hrubé Skále, kterou věnoval obci, či výstavby 
domu s pečovatelskou službou v Radvánovicích. Roku 2000 založil Nadaci J. B. Horáčka 
Českému ráji, jejímž úkolem bylo realizovat obecně prospěšné stavby, opravy památek 
a udělování nadačních cen. V posledních letech nadace podporuje spíše drobné projekty 
zaměřené na rozvoj duchovních hodnot, školství, vzdělávání a vědy, kulturních a sociál-
ních hodnot, ochranu přírodního prostředí, památek a tradic, podporu sociálních a zdra-
votních programů, tělovýchovy a sportu. B. J. Horáček zamýšlel rovněž podpořit výstavbu 
sportovního a kulturního centra v Turnově, kvůli jeho předčasné smrti však došlo pouze 
k nákupu pozemků, přípravě studií, resp. zahájení výstavby. Horáčkovy dary obcím na 
Turnovsku překročily částku 250 milionů korun.

Bohuslav Jan Horáček zemřel 
18.  října  2002 v  německém 
Stuttgartu. Byl největším mece-
nášem Turnova a celého regionu. 
In memoriam byl oceněn prezi-
dentskou medailí Za zásluhy tře-
tího stupně a  zvolen čestným 
občanem Turnova. Jeho jméno 
nese náměstí B.  J. Horáčka před 
Kulturním centrem Střelnice.

Inženýr Jan Skála se narodil 1. února 1816 v Turnově 
čp. 112 jako syn chudého zedníka na Konělupech 
u Malé Jizery. Od dětství musel pomáhat otci. Z exi-
stenčních důvodů se vyučil kamenářem a posléze 
i  zedníkem. Již od mládí se věnoval samostudiu, 
sezónně pracoval na stavbách a přes zimu brou-
sil drahokamy, aby si opatřil peníze. V roce 1834 
odešel na zkušenou do Vídně, pracoval jako zed-
ník a zapsal se také do kreslířské školy. Následně 
byl zaměstnán u  stavitele Antonína Hoppeho 
(1780–1859). Ačkoli se zapsal na vídeňskou aka-
demii výtvarných umění, studium nedokončil pro 
nedostatek financí. V roce 1842 absolvoval vídeň-
skou polytechniku, kterou od roku 1838 navštěvo-
val jako mimořádný, posléze jako řádný posluchač.

Po ukončení studií působil Jan Skála krátce ve Waidhofenu an der Ybbs na nově zřízené 
průmyslové škole. Na sklonku roku 1842, kdy vykonal potřebné zkoušky, vstoupil do 
státních služeb a  začal se jako inženýrský praktikant podílet na výstavbě vodních děl 
v Rakousku. Roku 1851 započal svou mnohaletou práci na regulaci Dunaje, která trvala až 
do roku 1867: nejprve se podílel na zpevňování břehů řeky u Lince, od roku 1853 praco-
val na realizaci splavného kanálu u města Grein, posléze na regulaci řeky v úseku Grein – 
St. Nikola an der Donau. Úsek řeky v okolí Greinu byl pokládán za nebezpečný kvůli vzniku 
vodních vírů, Jan Skála proto provedl odstřel skalisek a úpravy břehů tak, aby bylo nebez-
pečí, jež hrozilo proplouvajícím lodím, minimalizováno. Práci stavebních dělníků i dalších 
pracovních sil dokázal dobře organizovat i optimalizovat. V roce 1867 se stal za své zásluhy 
o  splavňování Dunaje nositelem Řádu 
Františka Josefa. Následně byl jmeno-
ván vrchním inženýrem. Kromě vodních 
staveb se zabýval také výstavbou silnic. 
Žil ve Vídni, Salcburku, na konci života 
ve Welsu v Horních Rakousích.
Dle vlastních plánů a  svým nákladem 
nechal postavit v Turnově za 60 000 zla-
tých městský sirotčinec a v jeho prospěch 
připsal dalších 51 000 zlatých. Stavba, jíž 
byl pověřen Vilém Nejedlo, vznikala mezi 
lety 1880–1882. Žilo zde 20 sirotků, kte-
rým bylo zajištěno přístřeší, stravování, 
lékařské ošetření, ale také vzdělání. Sirotčinec měl usnadnit jejich vstup do života, který byl 
výrazně poznamenán ztrátou rodičů. Ještě za Skálova života svému účelu sloužilo pouze 
přízemí budovy: v patrech se vzdělávali turnovští žáci a učni, za první světové války se zde 
nacházel lazaret a později se budova stala školským zařízením. Dnes je tzv. Nová radnice 
po celkové rekonstrukci a slouží občanům jako městský úřad.
Roku 1886 byl Jan Skála penzionován s titulem stavebního rady. Zemřel 27. ledna 1889 
ve Welsu, odkud byl jako čestný občan Turnova převezen do rodného města a slavnostně 
pohřben. Je pochován na hřbitově u kostela Narození Panny Marie. Na počet význam-
ného mecenáše napsal Václav Kudrnáč (1856–1923) divadelní hru Jan Skála. Dosavadní 
Klášterní ulice v Turnově byla pojmenována na konci 19. století Skálova.

Jan
SKÁLA

(1816–1889)

Bohuslav
Jan
HORÁČEK
(1924–2002)

Podnikatel a mecenáš Jan Bohuslav Horáček (foto Pavel Charousek)

Nově obnovená kašna na turnovském 
náměstí v roce 1998

Slavnostní otevření budovy někdejší Obchodní akademie 
a Hotelové školy Turnov v roce 2001 (foto Pavel Charousek)

Skálův rodný dům v Konělupech

Skálův sirotčinec na historickém snímku z roku 1898

Fotografie Jana Skály
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František Marek, který byl mladším bratrem kněze 
Antonína Marka (1785–1877), přišel na svět jako osmé 
dítě kamenáře Antonína Marka a  jeho ženy Josefy 
Renátové dne 5.  července  1790 v  turnovském domě 
čp. 177 (dle starého číslování), který stál na místě dneš‑
ního domu Na Sboře. Protože František nemohl kvůli 
předčasné smrti otce, k níž došlo 7. dubna 1792, stu‑
dovat, vyučil se proto poté, co vychodil turnovskou 
městskou školu, truhlářem. Po nějakou dobu se tímto 
řemeslem také živil a bydlel v domě Na Sboře. Protože 
však o něj záhy přišel, začal po otcově vzoru a na radu 
staršího bratra obchodovat s drahokamy.
V roce 1827 se pěšky vydal na cestu – prošel německá 
města, odkud se vydal do Dánska, patrně i do Švédska 

a dále do Ruska. Od bratra Antonína měl s sebou kalendář, v němž byly vyznačeny jednotlivé 
trhy, na kterých se mohl jako obchodník uchytit. Protože cesta byla úspěšná, vydal se Marek 
do Ruska znovu. V roce 1829 jej doprovázel syn sestry Josefy, Michal Kotler (1800–1879). Když 
František Marek v cizině onemocněl, řídil prakticky všechny obchody právě Kotler. Roku 1832 
uskutečnil Marek další cestu. Vzhledem k tomu, že tentokrát jel již na voze, je patrné, že obchod 
s  drahokamy vedl k  jeho sociálnímu vzestupu. Do Ruska si odvezl také českou hospodyni. 
Následně se rozhodl usadit v Petrohradě, dodával drahé kameny carskému dvoru a také půso‑
bil jako odhadce. Velké obliby 
v té době nabyly české gra‑
náty, které nosila sama 
carevna a které pro Františka 
Marka brousili v Turnově čeští 
kamenáři. Obchodníkovým 
společníkem se později stal 
jeho synovec František Kotler 
(nar. 1819) a poté prasynovec 
František Kotler (1838–1886), 
který v  Rusku strávil prak‑
ticky celý svůj život a  který 
tam také dožil.
Při svých cestách v  letech 
1827–1832 si vedl František 
Marek deník, zachovaly se 
části jeho opisu, které uve‑
řejnil Josef Vítězslav Šimák 
(1870–1941) v periodiku Od Ještěda k Troskám. Na sklonku života – někdy po roce 1867 – 
se Marek vrátil jako zámožný obchodník do Turnova, kde dal impuls pro založení nové 
odborné školy. Městu věnoval 5 350 rublů a 10 korců pozemků. Ačkoli dvouletá průmyslová 
škola, jež sídlila v domě čp. 5 na turnovském náměstí, později zanikla, k její tradici se dnes 
hlásí některé turnovské střední školy. František Marek, čestný měšťan Turnova a nositel 
zlatého záslužného kříže, zemřel 15. června 1871 ve svém rodném městě a pochován byl 
během velkolepého pohřbu na mariánském hřbitově. Jeho jméno dodnes nese Markova 
ulice, směřující od budovy někdejší průmyslové školy ke Stebence.

Obchodník s drahokamy Antonín Paclt (též Pazelt) se narodil 14. dubna 1800 v turnov‑
ském domě čp. 226 (pozdější čp. 135) na náměstí jako syn sedláře a  kamenáře Josefa 
Paclta (1774–1858) a jeho ženy Františky, roz. Rolejčkové (též Rolejškové, 1777–1821). Jako 
jediný z rodiny zvolil později německou podobu svého příjmení, češtinu však dobře ovlá‑
dal slovem i písmem. Lze se domnívat, že tak učinil kvůli obchodu. Vyučil se kamenářem, 
roku 1820 se vydal na zkušenou do italských držav rakouských Habsburků. Zachoval se 
jeho dopis rodičům psaný v Terstu, v němž uvádí, že byl v Padově i Benátkách a po moři 
se dostal právě do Terstu. V  žádném z  velkých měst 
však nenalezl kýženou práci. Z Terstu měl namířeno do 
Štýrského Hradce, bohužel však nevíme, zda se v někte‑
rém z měst zdržel déle. Cesta však jistě byla pro budou‑
cího obchodníka dobrou životní zkušeností.
Již v roce 1823 se stal Antonín Pazelt členem kamenář‑
ského bratrstva a zároveň mistrem. O dva roky později 
koupil od svého otce dům čp. 89. Po Josefu Pacltovi pře‑
vzal také obchod s drahokamy. Zatímco granáty, s nimiž 
obchodoval, pocházely z Turnovska, drahokamy dovážel 
zejména z Ruska, kde byl ve spojení např. s turnovským 
rodákem Františkem Markem (1792–1871). Věhlas mu však 
přinesla skelná kompozice (materiál k výrobě napodobe‑
nin drahých kamenů), v které měl v rodném městě jed‑
noznačné prvenství. Jeho imitace drahokamů byly velmi 
oblíbené. V  letech 1844–1845 pálil Antonín Pazelt skel‑
nou kompozici v pěti pecích a celkově vyvezl zboží v hodnotě 30 000 zlatých. Počet druhů 
imitací, které uměl vytvořit, přesahoval dvě desítky. Právě v roce 1845 koupil dům čp. 76 se 
zahradou a poli v turnovských Sklenařicích (tj. v zadní části dnešní Skálovy ulice). V dražbě 
získal také sousední dům Na Sboře čp. 80. Na pozemcích stála tzv. „mačkárna“, dnes známá 
jako Pacltova huť, která byla označena čp. 441. Vedle Františka Krause patřil k nejúspěšněj‑
ším turnovským kamenářům své doby. Na světových výstavách ve Vídni (1845), Londýně 
(1851), New Yorku (1853), Mnichově (1854) a Paříži (1855) získal za svou práci čestné medaile. 
Ty mu zřejmě dopomohly k tomu, aby upevnil své postavení na evropském, potažmo světo‑
vém trhu: dodnes se zčásti dochovala Pazeltova obchodní korespondence v rámci rakouské 
monarchie, ale i ta, která pocházela z německých zemí, USA, Nizozemí, Francie či Řecka. Byla 
vedena hned v několika jazycích: vedle němčiny a češtiny také anglicky a francouzsky.
V roce 1832 se Antonín Pazelt oženil na Novém Městě pražském s Annou Svobodovou 
(1811–1882), dcerou holiče a  parukáře. Manželé měli celkem sedm dětí. Syn František 

(1838–1902) převzal rodinnou tradici, 
skelnou kompozici patrně však již 
nepálil, vedl pouze obchod s pravými 
drahokamy a imitacemi, které brousil 
ze suroviny dodávané ze severočes‑
kých skláren. Antonín Pazelt zemřel 
8.  června  1864 na ochrnutí plic. Byl 
uložen do rodinného hrobu na mari‑
ánském hřbitově v Turnově.

Antonín
PACLT

(1800–1864)

František
MAREK

(1790–1871)

Historický snímek domu Na Sboře, který byl postaven 
na místě domu čp. 177, kde se František Marek narodil

Reklama Františka Marka, vyvedená v ruštině, francouzštině a němčině

Podobizna Františka MarkaPortrét kamenáře Antonína Paclta

Rekonstrukce pece na pálení skelné kompozice 
podle popisu Antonína Paclta (autor Jiří Varcl)

Historický snímek tzv. Pacltovy huti



V ý z n a m n é  o s o b n o s t i  m ě s t a  Tu r n o v a

Lékař Jiří Šolc se narodil 21. dubna 1898 v Turnově. Jeho otcem byl JUDr. Václav Šolc (1861–1932), 
který působil jako právník a v letech 1923–1927 byl také starostou města, matka Ludmila 
(1871–1962), roz. Reichertová, byla dcerou c. k. štábního lékaře. Po absolvování turnov-
ské reálky studoval Jiří Šolc v  letech 1918–1922 Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. 

Roku 1926 se oženil s MUDr. Marií 
Harvanovou (1896–1983) z Prahy 
a oba začali provozovat lékařskou 
praxi v Turnově.
Již od mládí byl Šolc nadšeným 
fotografem. Na svých snímcích 
zachytil nejdůležitější historické 
události 20. století (každoden-
nost první světové války, oku-
paci Čech v  březnu 1939, osvo-
bození roku 1945 či invazi vojsk 
Varšavské smlouvy v srpnu 1968). 
Dokumentoval rovněž památky, 
lidovou architekturu a  přírodu. 

V tomto směru jej ovlivnil malíř Jan Prousek (1857–1914), na jehož činnost Šolc navázal.
Na konci roku 1946 se stal státním konzervátorem Ministerstva školství a národní osvěty 
ČSR pro ochranu přírody v turnovském okrese, významně spolupracoval s  turnovským 
muzeem. Podílel se tak např. na záchraně Dlaskova statku nebo Rakoušova sroubku, který 
byl přenesen z Malého Rohozce do Dolánek, pořizoval soupisy staveb lidové architektury, 
pomáhal zajišťovat finance. Napsal několik publikací, které doplnil svými fotografiemi, 
např. Lidové stavby v Pojizeří (1961), Pojizeří (1976). Byl rovněž autorem předmluvy k sou-
boru dřevorytů Karla Vika, které byly vydány pod názvem Český ráj (1954). Drobnějšími 
texty nebo fotografiemi přispíval i do regionálních periodik, jakými byly Radostná stu-
dánka, Beseda či okresní noviny Liberecka Vpřed. Jeho snahy týkající se ochrany přírody 
na Turnovsku byly završeny v roce 1955, kdy došlo ke vzniku Chráněné krajinné oblasti 
Český ráj, jež se stala vůbec první chráněnou krajinnou oblastí na území Československa.
Již od doby meziválečné byl Jiří Šolc členem řady turnovských spolků, např. Sokola (od 
roku 1946 zastával funkci jeho starosty), Klubu československých turistů, Klubu foto-
grafů amatérů pro Turnov a okolí, Muzejního spolku, Zpěváckého spolku Dvořák, aktivně 
působil také v Československém červeném kříži a patřil k zakládajícím členům Komise na 
ochranu památek. Pořádal rovněž přednášky pro veřejnost. Jiří Šolc byl vášnivým sběra-
telem, sbírku minerálů věnoval z velké části Muzeu Českého ráje. Zemřel 20. února 1971 
v Semilech. Je pohřben v rodinné hrobce u turnov-
ského kostela Narození Panny Marie.
Žil ve vile v  ulici 5.  května, čp. 64, kde mu byla 
roku 1998 odhalena pamětní deska. Jeho syny byli 
fyzik a astronom RNDr. Ivan Šolc, CSc., (1927–2013) 
a lékař MUDr. Jiří Šolc ml. (1929–2007).

Novinář a zejména propagátor turistiky v oblasti Českého ráje Václav Kudrnáč se narodil 
28. září 1856 v Hořicích. Jeho otec byl majitelem cihelny. V. Kudrnáč studoval na gymná-
ziu a následně na obchodní škole v Jičíně. Poté, co byl krátce zaměstnán v bance ve Vídni 
a  v  otcově podniku, se rozhodl věnovat novinařině. Roku 1884 tak pracoval v  redakci 
Kolínských novin. Od ledna do března  1886 vycházely jako 
jejich příloha Hlasy z Turnova. Právě v roce 1886 se Kudrnáč 
rozhodl přesídlit do Turnova a 4. listopadu převzal vydávání 
nového čtrnáctideníku Hlasy pojizerské, které původně vydá-
val a redigoval Gustav Lamboy (1850–1895) z Mladé Boleslavi. 
Protože úřady nepovolily Václavu Kudrnáčovi vydávat noviny 
jako týdeník, začaly od 11. prosince 1886 vycházet ještě Listy 
pojizerské, které byly rovněž čtrnáctideníkem. Od roku 1909 
stál také za vydáváním turistického věstníku Český ráj, jenž 
nepravidelně vycházel v letní sezoně.
Kudrnáč byl autorem turistických průvodců a  dalších mís-
topisných příruček. Turnovsku byly věnovány např. Album 
pohledů Pojizeří, Podkrkonoší a Podještědí (1906), Český ráj 
(1910), Průvodce Českým rájem (1912). Další průvodce zahr-
novaly oblast středních a východních Čech. Vydal i  řadu příležitostných tisků a několik 
mapek Turnova i Českého ráje. Byl aktivním členem několika spolků, angažoval se např. 
v Ústřední matici školské, jež podporovala české menšinové školství v oblastech, které 
byly jazykově převážně německé. V souvislosti s tím vydal Kudrnáč také několik příru-
ček, jež byly věnovány českým menšinám. Jako propagátor turistiky v Českém ráji spo-
lupracoval s turnovským odborem Klubu českých turistů a ve Skálově ulici a posléze ve 
svém vlastním domě čp. 1134 založil první turistickou poptavárnu (informační kancelář), 
kde turisté mohli získat informace, pohlednice, brožury, mapy, ale třeba i noviny. K dispo-
zici byla rovněž toaleta a možnost ponechat si zde zavazadla. Kromě novinařiny a prací, 
jejichž cílem bylo propagovat turismus v oblasti dnešního Českého ráje, vydával Kudrnáč 
také adresáře jednotlivých politických okresů, které jsou dnes cenným zdrojem informací 

k lokálním dějinám přelomu 19. a 20. století.
Jeho vlastní beletristickou produkci tvořily 
povídky, črty a  divadelní hry. Tyto práce 
vycházely často z  regionální historie, jako 
Kozákovský poklad (1901) či Jan Skála (1902), 
nebo vlastních vzpomínek na dětství. Václav 
Kudrnáč zemřel 5.  března  1923 v  Turnově 
a je pohřben na městském hřbitově u mari-
ánského kostela. Jeho jméno nese jedna 
z turnovských ulic nedaleko jeho někdejšího 
domu a  turistické poptavárny u  nádraží. 
Byla po něm pojmenována i turistická stezka 
z Kozákova k osadě Pustina a přes Volavec 
do Přáslavic a Sedmihorek.

Jiří
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Václav
KUDRNÁČ

(1856–1923)
Václav Kudrnáč na dobovém snímku

Kudrnáčova poptavárna U Hodin

Úvodní stránka prvního čísla 
periodika Hlasy pojizerské

Jedna z Šolcových fotografií, která zachycuje zatýkání gestapa na náměstí v září 1939

Turnovský dům, v němž 
Jiří Šolc žil a pracoval

Portrét MUDr. Jiřího Šolce


