
Pekařova společnost Českého ráje zve všechny své členy, jejich rodiny,  
přátele a rodáky na první letošní zájezd 

V NEDĚLI 23. KVĚTNA 2010 
 

 
 
PROGRAM ZÁJEZDU 

1) Areál hradu Polná s městským muzeem 
Hrad je poprvé doložen v roce 1254 a své největší slávy dosáhl za pánů 
z Kunštátu, kdy byl v letech 1464–1515 v pozdně gotickém duchu přestavěn. 
Za pánů z Hradce roku 1584 hrad vyhořel a ihned poté byl přestavěn na rene-
sanční zámek. Z obou stavebních fází se v areálu podnes uchovalo mnoho 
artefaktů a stavebních prvků. Ke zpustošení stavby došlo po dalším požáru 

roku 1794, kdy již o ni majitelé ztratili zájem. Zámek před zkázou zachránilo až převedení do majetku města roku 
1922. V roce 1995 započala jeho postupná rekonstrukce, od roku 2007 v něm sídlí městské muzeum. Ve druhém 
patře hradu je výstava nábytku, síň rodáků a expozice „Legie a vznik Československa“, jejíž dominantou je vagón 
– tzv. těpluška, s nímž cestovali legionáři přes Rusko po Transsibiřské magistrále do Vladivostoku. Zhlédneme i 
vybrané interiéry zámku a podzemní lapidárium. Průvodcem po hradním vršku nám bude Mgr. Jindřich Korner, 
který ukončení svých vysokoškolských studií spojil před několika lety s Turnovem. 
 
2) Chrám Nanebevzetí Panny Marie  
Na místě kostela z počátku 13. století byla v roce 1700 zahájena stavba nového barokního chrámu podle plánů ar-
chitekta Dominika D. Angeli. Výzdoba interiérů je dílem florentských štukatérů a malířů. Chrám byl dokončen  
roku 1707 a je jednou z nejvýznamnějších staveb vzniklých mimo okruh předních zemských architektů. Příčiny 
stavby tak velkorysého svatostánku v malé Polné nebyly dosud uspokojivě objasněny. V roce 2008 prohlášen ná-
rodní kulturní památkou. 
 
3) Regionální židovské muzeum  
Židovská čtvrť v Polné se již zcela hlásí k podobě rozsáhlých ghett v moravských městech. Vypovídá o tom jak její 
umístění na okraji městského jádra, tak skutečnost, že byla vybudována právě jenom pro židovské obyvatelstvo. 
Původní štetl se rozléhá na trojúhelném půdorysu, k němuž průchozí pasáží přiléhá tzv. rabínský plácek a v jednom 
z rohů obnovená synagoga. Celkem zde stojí 32 židovských domů, dochovaných sice kompaktně, ale v pře-
stavbách. Jejich zajímavostí je možnost komunikace mezi jednotlivými domy skrytými průchody v podkroví. Sy-
nagoga byla po mnoha letech devastace, kdy jí hrozil fyzický zánik, v roce 1999 znovu otevřena a opatřena stálými 
expozicemi „Historie Židů na Polensku“ a „Případ Leopolda Hilsnera“, který byl místním rodákem a smutným 
aktérem národnostně antisemitských nálad konce 19. století. 
 

4) Individuální program 
Na Dolním městě u říčky Šlapanky lze navštívit židovský hřbitov ze 17. století s necelou tisícovkou náhrobních 
kamenů ze čtyř století, na němž se krom jiných nalézá i náhrobek místní rodiny Hüttlerů, která byla v minulosti 
záměrně mylně spojována s jinou nechvalně známou osobou téhož příjmení. – Nedaleko je soutěska Klešter, pro-
hlášená kulturní památkou. Jedná se o celnici na prastaré Haberské stezce, vysekanou v délce asi 500 m ve skále, 
kde docházelo k počítání kusů dobytka hnaného z Uher.  
 
Doprava: Zvláštní autobus ČSAD Semily odjede v 7.20 h z Turnova od nádraží ČD, v 7.30 zastávka u Žluté po-
norky. Možnost nástupu v Jičíně nebo Kopidlně (kvůli vlakovým spojům od Mladé Boleslavi, Dolního Bousova 
nebo Bakova nad Jizerou). Odjezd z Polné nejpozději v 16.30 h, příjezd do Turnova stejnou trasou kolem 20.00 h.  
 
Stravování: V areálu hradu je restaurace s přijatelnými cenami menu. Na náměstí další stravovací možnosti. Pře-
stávka na oběd bude mezi prohlídkou muzea a chrámu. 
 
Cena zájezdu: Vzhledem k vzdálenosti činí 250 Kč a účastníci z Turnova a Semil ji uhradí do 15. května v Muzeu 
Českého ráje v Turnově u paní Petruškové nebo v SOkA Semily u Mgr. Jakubce. Přihlášky v témže termínu telefo-
nicky u paní Petruškové (481 322 106) nebo mailem (petruskova@muzeum-turnov.cz). Děkujeme Vám za pocho-
pení. 
 Karol Bílek, prom. hist. Mgr. Pavel Jakubec 

 předseda Pekařovy společnosti vedoucí zájezdu 


