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ANOTACE 

Tato práce má přinést nový ucelený pohled na sepulkrální památky na Náchodsku 

v letech 1830-1938. Práce obsahuje vybrané hřbitovy na Náchodsku a jejich náhrobní 

památky a následnou dokumentaci. 

 Konkrétně se zabývá hřbitovy a hřbitovními památkami v Náchodě, Novém Městě nad 

Metují, Bohuslavicích nad Metují, Jasenné u Jaroměře, Martínkovicích, Heřmánkovicích, 

Meziměstí – Vižňově, Meziměstí – Ruprechticích, Teplicích nad Metují, Machově, 

Broumově, Jaroměři, Jaroměři – Jezbiny. Nastiňuje tak vývoj v sepulkrálním umění na území 

Náchodska. 
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sepulkrální památky, náhrobky, architektura, sochařství, Náchod, 1830 -1938 

 

TITLE 

Sepulchral monument of Náchod region in period 1830 -1938 

 

SUMMARY 

This work brings new comprehensive view of sepulchral monument in Náchod region in 

the years 1830 -1938. Work contains selected graveyards in Náchod region and its sepulchral 

monuments and subsequent documentation. 

Namely, it deals with cemeteries and graveyard monuments in Náchod, Nové Město nad 

Metují, Bohuslavice nad Metují, Jasenná u Jaroměře, Martínkovice, Heřmánkovice, 

Meziměstí – Vižňov, Meziměstí – Ruprechtice, Teplice nad Metují, Machov, Broumov, 

Jaroměř, Jaroměř – Jezbiny. It is foreshadowing of evolution in sepulchral arts in Nachod 

region.  
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ÚVOD 

Téma práce se zaměřuje na sepulkrální, tedy náhrobní umění. Konkrétněji na 

sepulkrální památky na Náchodsku, které vznikly v rozmezí let 1830–1938. Náhrobní kameny 

sloužily již od pravěku jako praktické označení místa hrobu a následnou památku či 

vzpomínku na zesnulého. Během let se náhrobky vyvíjely a lidem nestačila jednoduchá 

podoba náhrobních kamenů a začaly se vyrábět mnohem složitější a umělecky zajímavější 

díla. Není náhoda, že náhrobky ve většině případů mají podobné architektonické rozdělení 

jako budovy. Je to tím, že od starověku měly náhrobky a rodinné hrobky připomínat domov 

mrtvých.  

Důvodem pro vypracování práce, je navázání na předchozí práce kolegů a kolegyň 

Davida Pavlaty1, Martina Protivánka2, Martina Rejmana3 a Lucie Fajfrové4, kteří začali se 

zmapováním sepulkrálního umění v různých regionech, a rozšířit tak oblast se zpracovanými 

a sepsanými sepulkrálními památkami. Hlavním cílem práce je vytvoření katalogu 

sepulkrálních památek. Katalog je sestaven tak, aby zdokumentoval uměleckou hodnotu a 

popsal tak jednotlivé náhrobky a hrobky pro další studium těchto památek na území 

Náchodska. Jedná se o zhodnocení jejich uměleckého zpracování a v jakém stavu jsou. 

Bohužel ne všechny náhrobky jsou v bezvadném stavu, a tak je důležité zajistit, aby i více 

poničené náhrobní památky, byly zdokumentovány, než zaniknou úplně. Nejedná se soupis 

všech památek ležících na Náchodsku, pouze o výběr těch nejhodnotnějších z hlediska 

umělecko-historického zpracování.  

Práce je rozdělena do tří základních částí.  V první části se nachází nástin problematiky 

sepulkrálního umění a pohřbívání od pravěku po současnost a vysvětlení důvodů vzniku 

pohřebišť, či samotného pohřbívání a jejich význam. Druhá část se zabývá vysvětlením 

pojmů, a základní rozdělení náhrobků a hrobů, které se především týkají Náchodska. 

Vysvětlování pojmů je sepsáno tak, že je především vytvořeno z vlastního bádání na základě 

                                                 
1 PAVLATA, David. Sepulkrální památky na Jablonecku v letech 1780 -1938. Pardubice, 2012. s 91. Bakalářská 

práce. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. Vedoucí práce Doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. a PAVLATA, 

David. Secese a moderna v sepulkrálním umění Liberecka na počátku 20. století. Pardubice, 2014. s 238. 

Diplomová práce. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. Vedoucí práce Doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. 
2 PROTIVÁNEK, Martin. Sepulkrální památky v Hradci Králové v letech 1780 -1938. Pardubice, 2014. s 120. 

Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. Vedoucí práce Doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. 
3 REJMAN, Martin. Sepulkrální památky na Turnovsku od středověku do 1. poloviny 20. století. Pardubice, 

2011. s 72. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. Vedoucí práce Doc. Mgr. Pavel Panoch, 

Ph.D. 
4 FAJFROVÁ, Lucie. Sepulkrální památky na Rychnovsku v letech 1780 – 1938. Pardubice, 2011. s 86. 

Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. Vedoucí práce Doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. 
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terénního výzkumu a následného přihlédnutí k již existující literatuře. Nejedná se o výčet 

všech pojmů, ale pouze o základní, které se v práci vyskytují. Třetí část tvoří katalog, který je 

rozdělen pro lepší přehlednost podle obcí a měst. Každou kapitolu tvoří jedna obec, u které se 

nachází stručná historie. V případě více hřbitovů v jedné obci či městě se dále dělí podle toho, 

o jaký hřbitov se jedná. Můžeme rozlišit, zda se jedná o římskokatolický, husitský, či jiný 

hřbitov, který spravuje jiná církev, instituce nebo jiný územně samosprávný celek. Další 

dělení z hlediska jedné obce, je pak dle ulice, ve které se daný hřbitov nachází. Následuje 

soupis vybraných náhrobků a hrobek a jejich popis. U hrobů se známými osobnostmi se 

nachází i stručný popis jejich života a případně toho, jestli se zasloužili i jinak o rozvoj obce.  

Katalog byl vytvořen na základě terénního průzkumu a následné fotografické 

dokumentace. Při terénním průzkumu byl nafocen obrovský počet fotografií, které však 

nejsou použity všechny, ale jen pouze ty, které jsou zapotřebí k jednotlivým vypsaným 

náhrobním památkám.  Výzkum se uskutečnil v listopadu a prosinci 2015. Další část 

průzkumu byla provedena v květnu 2016. Všechny hřbitovy, které jsem navštívil, byly volně 

přístupné a otevřené veřejnosti. Mnoho náhrobků bylo v dezolátním stavu, a tak jsem se snažil 

vybrat ještě zachovalé. Vybral jsem i pár náhrobků, které již nebyly v dobrém stavu a byly i 

velmi poničené, ale zaujaly svým uměleckým zpracováním. Při svém výzkumu jsem narazil i 

několik náhrobků, které bylo těžké zařadit do období, ať už z důvodu, že nápisy na nich byly 

nečitelné nebo i z důvodu těžkého posouzení na základě uměleckého zpracování, ale 

pravděpodobně spadaly do období, kterým se tato práce primárně nemá věnovat. Především to 

byly náhrobky v Broumově, které s největší pravděpodobností byly vyrobené na začátku 20. 

století. Objevil jsem i náhrobky, které zaujaly svoji uměleckou hodnotou, avšak byly o pár let 

mladší, než je rok 1938, ale přesto jsem je kvůli jejich uměleckému zpracování, zařadil do 

katalogu. Na území Náchodska se též nachází vojenský hřbitov v Josefově, který jsem však 

do svého průzkumu nezařadil z důvodu, že je zpracován již v práci Václava Nováka 

„Pevnostní hřbitov Josefov“5. 

Pro základní úvod do problematiky vývoje sepulkrálních památek a pohřbívání bylo 

důležité spolupracovat s publikací od Phlippea Arièse Dějiny smrti6, která podává informace o 

vývoji vztahu lidí k smrti a pohřbívání a dílo Hany Navrátilové Narození a smrt v české lidové 

kultuře7. Dalším dílem pro pochopení pravěkého pohřbívání je od Karla Sklenáře 

                                                 
5 NOVÁK, Václav. Pevnostní hřbitov v Josefově. 3. rozš. vyd. Jaroměř: Městský úřad, 2002, 100 s. 80-901791-

9-3. 
6 ARIÈS, Philippe. Dějiny smrti: doba leţících. Praha, 2000. ISBN 80-7203-286-0. 
7 NAVRÁTILOVÁ, Hana. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha, 2004. ISBN 80-7021-397-3. 
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Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku8 a publikace od Vladimíra 

Podborského Dějiny pravěku.9 Kvůli základním informacím o struktuře a uměleckých 

ztvárnění náhrobků a hrobek je stěžejní pro tuto práci kniha od Romana Prahla Umění 

náhrobku v českých zemích let 1780-183010. Kniha seznamuje s tématikou sepulkrálního 

umění a při zpracování tohoto tématu by se bez ní nedalo pracovat. Dalším jsou sborníky, 

které byly sepsány na konferencích zaměřujících se na toto téma. Prvním z nich je série pěti 

sborníků Epigraphica & Sepulcralia11, druhým sborníkem je Fenomén smrti v české kultuře 

19. Století.12  

Pro jednotlivé lokality, pak kvůli zjištění více informací o zesnulých to byly knihy 

vydávané místním obecním úřadem nebo v případě větších měst i nákladem městských muzeí. 

Pro město Náchod to byla kniha od Lydie Baštecké Náchod.13 V Novém Městě nad Metují se 

jedná o knihu Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují 14 od Bohumila Dvořáčka. Pro 

město Jaroměř je publikace od Jiřího Uhlíře Osobnosti Jaroměře15 a Jaroměř 1126-1976.16 

 

  

                                                 
8 SKLENÁŘ, Karel, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ a Miloslav SLABINA. Encyklopedie pravěku v 

Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, 2002. ISBN 80-7277-115-9. 
9 PODBORSKÝ, Vladimír. Dějiny pravěku. Praha, 1989. 
10 PRAHL, Roman a kol. Umění náhrobku v českých zemích let 1780-1830. Praha, 2004. ISBN 80-85917-79-3 
11 PRIX, Dalibor – ROHÁČEK, Jiří. Epigraphica & sepulcralia I.: Sborník příspěvků ze zasedání k problematice 

sepulkrálních památek, pořadaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2000 až 2004. Praha. 2005. ISBN 80-

86890-03-1. 
12 LORENZOVÁ, Helena – PETRASOVÁ, Taťána. Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Praha, 2001. 

ISBN 80-85917-79-3. 
13 BAŠTECKÁ, Lydia – EBELOVÁ, Ivana a kol. Náchod: [historie, kultura, lidé]. Praha, 2004. ISBN 80-7106-

674-5. 
14 DVOŘÁČEK, Bohumil. Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují. Nové Město nad Metují, 2015. 

ISBN 978-80-87743-10-2. 
15 UHLÍŘ, Jiří. Osobnosti Jaroměře. Liberec, 2011. ISBN 978-80-86807-77-5. 
16 Jaroměř 1126-1976: u příležitosti 850. výročí Jaroměře vydal v roce 1976 Městský národní výbor v Jaroměři. 

Jaroměř, 1976. 
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1 SMRT A HISTORIE POHŘBÍVÁNÍ 

 

Smrt je tím koncem, který čeká všechny živé tvory na Zemi. Ke smrti se vztahují různé 

obřady, rituály a hlavně pohřbívání. První doklady pohřbívání lidských jedinců na území 

českých zemí se objevují již v paleolitu, tedy ve starší době kamenné. Po celá tisíciletí 

člověka se pohřbívání měnilo. Pro každé období lidských dějin mělo sice podobný, ale 

zároveň rozdílný pohled. Vše souviselo především s vírou, která v tom daném období měla 

vliv na člověka a jeho jednání a smysl života. Pohřební místa a jejich podoba se liší v průběhu 

staletí a tisíciletí. Nálezy ze starší doby kamenné nejsou nijak početně zastoupené, ale již 

v tomto období začali členové kmenů pochovávat mrtvé a pohřbívat je. Z této doby jsou 

nálezy kostrových hrobů jedinců. Postupem doby se měnil význam pohřbívání. Začala se 

postupně užívat i kremace nebožtíků. Kremace jedinců je možno pozorovat od neolitu tedy 

mladší doby kamenné, kdy však každá kultura měla svůj vlastní rituál a pohřební ritus. 

Představitelé neolitických kultur používali oba dva typy pohřebního ritu, tedy kostrový i 

žárový. Jsou doklady i toho, kdy představitelé jedné kultury pohřbívali obojím pohřebním 

ritem. V případě kostrového ritu jsou nalézány kostry v řádných hrobech, avšak ne v rakvích, 

ale položené v zemi. S kostrovým ritem souvisela i poloha, jakou byl zesnulý pohřben. Každá 

kultura, která pohřbívala kostrovým ritem, ukládala zemřelé do země jiným způsobem. 

Polohy se měnily s vírou, kterou představitelé jednotlivých kultur uznávali. V průřezu kultur 

se nacházejí polohy: na zádech, na levém či pravém boku, hlava k severu a další. Jsou i nálezy 

volně hozených jedinců do jámy, kteří však nebyli pohřbeni řádně, mohlo se jednat o členy 

nepřátelských kmenů nebo náhodná úmrtí.17  

Žárové hroby se dají poznat na první pohled. Jedná se většinou o několik nádob, ve 

kterých byl uložen popel po předchozím zpopelnění jedince. S oběma typy pohřbívání 

souvisejí nálezy milodarů, které pozůstalí nechali zemřelému, aby mu sloužili v posmrtném 

životě. Mohlo se jednat o předměty, které zesnulý vlastnil ještě za života. Byly to například 

různé šperky, nebo zbraně, kterými byly například dýky či později meče. Většina 

archeologických nálezů, které se najdou blízko nebo přímo u hrobu, právě souvisejí 

s milodary.  

                                                 
17 PODBORSKÝ, Vladimír. Dějiny pravěku. Praha, 1989. 
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Aby bylo vidět, kde se hrob nachází, byly hroby různě označovány. Většinou se jednalo 

o mohylu nebo stélu.18 V paleolitu se nepohřbívalo, jako dnes na hřbitovech, ale přímo na 

sídlištích. Teprve až od neolitu se pohřebiště začínají přesouvat mimo území sídliště. 

Tendence pohřbívání nesouvisela pouze s tím, jak byl zesnulý pochován, ale i uspořádání 

hrobů na pohřebišti. Dle archeologických nálezů mohly být hroby vyrovnány do řady, do 

kruhu nebo dalšími způsoby.19  

Ve starověku se pohřbívalo většinou obojím způsobem. Pohřebiště začala být 

přesouvána dál od obydlí lidí. Tato změna souvisela se strachem ze styku s mrtvým, proto 

také musela být pohřebiště jasně oddělené od příbytků živých. Zákon dvanácti desek 

nařizoval: „Žádný zesnulý nesmí být ve městě pochován ani zpopelněn.“20 Z tohoto důvodu se 

hřbitovy umisťovaly mimo město, nebo podél cest. K pohřbívání se mohly využít společné 

hřbitovy nebo soukromé pozemky. Další změna nastala při nástupu křesťanství. První 

křesťané se z počátku tolik nediferencovali od pohanského pohřbívání a nechali se pohřbívat 

společně na hřbitovech. Později se křesťanské hřbitovy oddělily a většinou měli křesťané 

místo na pohřbívání vedle pohanských hřbitovů, avšak stavebně nebo jinak odděleny. 21 

S prvními mučedníky se změnil i postoj křesťanů k blízkosti jejich obydlí k mrtvým. 

Tím se zvýraznil rozdíl mezi pohany a křesťany. Křesťané již přestali mít strach z mrtvých a 

viděli ve smrti spojení se vzkříšením těl prvních mučedníků. Až do 18. století mrtví již 

nevzbuzovali strach. Avšak na počátku ne všichni křesťané chtěli být pohřbeni. V pohřbívání 

viděli přežitek pohanů a chtěli být necháni napospas přírodě, jako tomu bylo v případě Ignáce 

z Loyoly, který chtěl být po své smrti ponechán jako potrava divé zvěři.22  

V českých zemích se až do 9. století pohřbívalo podobným způsobem, jako v pravěku. 

Každá kultura přinesla s sebou jiný druh pohřbívání. Poslední pohané pohřbívali převážně 

žárovým způsobem, nejinak tomu bylo v případě Slovanů, kteří na území Čech přišli v 6. 

století. Pravděpodobně s příchodem křesťanství v 9. století se pohřební ritus začal měnit. Do 

konce 9. století Slované u nás pohřbívali žárovým ritem a od 9. století se začínají vyskytovat i 

kostrové hroby a oba dva pohřební rity koexistují nadále společně.  

                                                 
18 PROTIVÁNEK, Martin. Sepulkrální památky v Hradci Králové 1780-1938. Pardubice, 2014. 120 s. 

Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. Vedoucí práce Doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. 
19 PROTIVÁNEK, Martin. Sepulkrální památky v Hradci Králové 1780-1938. Pardubice, 2014. 120 s. 

Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. Vedoucí práce Doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. 
20 ARIÈS, Philippe. Dějiny smrti. Doba ležících.  Praha, 2000. S 48. ISBN 80-7203-286-0. 
21 Tamtéž, s 48 . 
22 Tamtéž, s 49. 
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Od 9. století se začíná měnit i uspořádání pohřebiště. Postupně se přechází ze 

skupinových hrobů nebo také různě uspořádaných hrobů k pravidelnému kladení hrobů do 

řad, které bylo směřováno většinou severo-jižním směrem. Hroby byly pravděpodobně na 

povrchu nějak označovány, protože se již nepřekrývají, ale spíše se respektují. Označením 

mohly být například kameny, postavená prkna a mladším období možná i dřevěným křížem. 

23 

Kostrové hroby do 9. století mají kolmé stěny ploché dno a jsou často vykládány 

dřevem nebo kameny. Od 9. století se začínají vyskytovat rakve. S kostrovým ritem souvisí i 

mohyla, která však není typická pro tento druh pohřbívání.  

S nástupem 12. století se začíná pohřbívat v blízkosti kostelů, které byly nově stavěné. 

Zpočátku byla snaha zachovat řadovost i se severo-jižním směřování řad, ale díky nedostatku 

prostoru v okolí kostelů a snahou stavět hroby co nejblíže kostelu, se postupně začalo stávat, 

že se hrobové jámy překrývaly. V některých případech byly kladeny na sebe. Tento způsob 

kladení hrobů se označuje jako etážovité pohřbívání.24 Od 11 - 12. století se začínají 

vyskytovat ojediněle i náhrobní kameny.25 

Na hrobech se vyskytovali epitafy, které podávaly informace o zesnulém. Do 14. století 

se epitaf skládal ze dvou částí. První část uváděla většinou totožnost nebožtíka, tedy jméno, 

povolání, někdy i kratičkou chválu a datum úmrtí. Druhá část epitafu, která se převážně 

vyskytovala až ve 14. století, byla různá modlitba k bohu za duši zesnulého. Tato modlitba 

měla vybízet k rozhovoru mezi nebožtíkem a člověkem, který si tuto modlitbu přečetl.26  

Pohřeb žehem byl postupně zapomenut a pohřbívalo se pouze kostrovým způsobem, 

který prosazovala hlavně katolická církev. V 18. století se objevily v Evropě požadavky na 

změnu v pohřbívání. Panovníci se začali vkládat do oblasti pohřbíván. Tolerančním patentem 

z roku 1781 bylo povoleno pohřbívání na hřbitovech protestantů a exkomunikovaných.27 

Roku 1787 byl vydán edikt, který zakazoval pohřbívat zesnulé okolo kostelů. Kvůli 

hygienickým důvodům se musely nové hřbitovy zakládat na okrajích měst a obcí. S novými 

reformními snahami souvisel pokus o znovuzavedení kremace, která byla dávno 

zapomenutým přežitkem. Všechny tyto snahy souvisely s hygienickou problematikou. 

                                                 
23 LUTOVSKÝ, Michal. Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, 2001. s 

243 ISBN 80-7277-054-3. 
24 Tamtéž.  
25 Tamtéž. s 92. 
26 ARIÈS, Philippe. Dějiny smrti. Doba ležících.  Praha, 2000. s 270. ISBN 80-7203-286-0. 
27 NAVRÁTILOVÁ, A. Narození a smrt v české lidové kultuře. s 271 – 272. Praha, 2004. ISBN 80-7021-397-3. 
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Katolická církev však proti tomuto způsobu pohřbívání bojovala a snažila se zachovat pouze 

pohřeb kostrovým ritem. Pohřeb kremací byl církví považován za ateistickou, 

volnomyšlenkářskou, zednářskou konotaci. Pokusy o znovuzavedení měla i částečný vliv 

francouzská revoluce, ale také ji hodně propagovali němečtí materialističtí přírodovědci Karl 

Vogt a Jakob Molleschot již v polovině 19. století. K této myšlence se klonily samozřejmě i 

lékařské kongresy, které v pohřbívání žehem viděli hygieničtější alternativu.28  

Společně s novou tendencí pohřbívání, tedy kremací souvisejí i místa, kde docházelo ke 

spalování mrtvých. Začínají vznikat krematoria. V každé zemi se krematoria stavěla jinak. 

V Itálii se staví krematoria podobná antickým chrámům, ve Velké Británii se budovala 

v novogotickém-sakrálním stylu. V Německu se do staveb krematorií vkládaly úřady. Jednou 

z takových budov bylo krematorium v Drážďanech, které bylo postaveno v roce 1911 

architektem Fritzem Schumecherem. V Rakousku-Uhersku nebyla taková vůle stavět 

krematoria vzhledem blízkosti monarchie ke katolické církvi. Ačkoliv se monarchie ke 

spalování zesnulých nestavěla přívětivě, dovolovala občanům, aby nechávali své zesnulé 

zpopelnit v krematoriích mimo území monarchie.29  

První pokusy o postavení krematoria na území Čech začaly až v roce 1902, kdy 

Společnost pro spalování mrtvol zorganizovala projekt na stavbu pražského krematoria. Bylo 

pouze pět návrhů budovy, z kterých byly vybrány dva. I přes veškerou snahu však nedošlo 

k realizaci stavby. První budovou pro spalování mrtvol na území Čech, se stalo liberecké 

krematorium postavené v roce 1917 od architekta Rudolfa Bitzana.30  

V Pardubicích bylo v letech 1921–1923 postaveno další krematorium podle návrhu 

architekta Pavla Janáka. Nová krematoria vznikala i v dalších městech, jako byly Ostrava, 

Nymburk, Most, Plzeň a následně i Praha.31   

  

                                                 
28 ARIÈS, Philippe. Dějiny smrti. Praha, 2000. ISBN 80-7203-286-0. 
29 SVOBODOVÁ, Markéta. Historie a ideový obsah architektonického typu krematoria v meziválečném 

Československu.In  Epigraphica & sepulcralia II. s. 267-269. ISBN 978-80-86890-19-7. 
30 Tamtéž. s. 270. 
31 Tamtéž. s. 271-279. 
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2 TYPOLOGIE NÁHROBKŮ 

 

Vzhledem k velkému množství tvarů náhrobních kamenů a rodinných hrobek, je 

zapotřebí sepsat jejich stručnou typologii. Nebude se ovšem jednat o celé spektrum tvarů, 

které můžeme na našich hřbitovech nalézt, ale jen o výběr těch nejužívanějších a především 

takových, které se nacházejí na území bývalého okresu Náchod. Na každém území totiž 

převládá jiný typ náhrobků a náhrobních kamenů. Nejužívanější tvary náhrobků najdeme 

především na náhrobcích nižší třídy, která si nemohla dovolit velké okázalé rodinné hrobky. 

Ovšem i ve velkých rodinných a umělecky bohatých hrobkách se dá nalézt jistá 

systematičnost a dalo by se říci i podobnost. Tato podobnost však není okázalá jako na méně 

bohatých hrobech, nýbrž tuto podobnost můžeme vidět spíše v základních tvarech a velikosti 

než v uměleckém ztvárnění. Zpracování detailů už záleží na kamenících a sochařích, kteří 

dostali zakázku a také podle toho co si pozůstalí přáli. Nejdůležitějším rozdělením jsou formy 

náhrobků.  

 

2.1 Podle formy 

Jak je napsáno výše, tak nejdůležitějším rozdělením chápeme formy a motivy 

jednotlivých hrobů a hrobek. V první řadě, když chceme rozlišovat formy náhrobních kamenů 

a hrobek, nesmíme přihlížet k jejich uměleckému zpracování. To může totiž v některých 

případech klamat. a je třeba se od těchto uměleckých okázalostí odprostit a dívat se, dalo by 

se říct, „skrz“ ně, abychom viděli základní tvar. Každá jednotlivá forma pak může mít další 

podkategorie, a to podle toho jak je zpracována. 

Základní formou můžeme považovat jednoduchou čtvercovou či obdélnou desku, na 

které je vytesán nápis, nebo na které je přidělána menší deska s popisem zesnulého. Tento tvar 

se objevuje spíše u menších a méně významnějších hrobů, jelikož je jednoduchý a není tolik 

náročný pro kameníka, tudíž ho můžeme považovat za jeden z nejlevnějších. Samozřejmě se 

nemusí jednat pouze o čtvercové a obdélné, ale různé tvary desky.32 

Další formou, která se vyskytuje také velmi často, je tvar latinského kříže. Jedná se o 

náhrobky, které mají základní sokl, podstavec a na podstavci je z kamene vytesán kříž. 

Můžeme nalézt jednoduché kříže, bez jakéhokoliv zpracování, nebo kříže umělecky 

                                                 
32 Obr. č. 5. 
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zpracované. Umělecky zpracované můžeme považovat kříže, které jsou vytesány tak aby 

vypadaly, jako že jsou vyrobeny ze dřeva. To znamená, že mají podobnou strukturu jako 

kmen stromu. Na takovýchto křížích se mohou nacházet různé ratolesti, věnce, nebo se také 

objevují kotvy. Samozřejmě podoba kříže se vyskytuje na hřbitovech velmi často a je také 

různě zpracována. Můžeme je rozdělit pro zjednodušení podle materiálu. Aspoň tedy na 

železné a jiné slitiny kovů, dřevěné a kamenné. Podstavec u křížů může být také různorodý. 

Jsou jednoduché podstavce, ale i podstavce, které připomínají zídku z kamenů. Vytesané 

kameny mohou být řádkované, ovšem vyskytují se i nepravidelné připomínající „hromadu 

kamení“. Kříže se vyskytují na malých „chudých“ hrobech, ale i na velkých „bohatých“ 

rodinných hrobkách, ovšem tam většinou v kombinaci s jinými prvky a tvary.33 

Další typ náhrobního kamene je stéla. Stéla je typ náhrobku, který má tvar kvádru 

položený na výšku, a který se směrem nahoru zužuje. Na vrchní stěně je zakončen plochým 

hranolem nebo do tvaru plochého trojúhelníku. I tento tvar má většinou sokl, podstavec a 

vlastní zpracování stély. Stejně jako u křížů podstavec může být zpracován různě a většinou 

se jedná o stejné tvary. Jistou podobnost s křížem má i ve výskytu. Sice není tak častým 

jevem jako kříž, ale můžeme ho nalézt jak na „chudých“ hrobech, tak na „bohatých“ tam 

většinou v kombinaci s jinými tvary a prvky.34 

Dalším spíše prvkem než formou je socha. Sochy nelze přesně určit, jelikož 

sochařských vyobrazení může být mnoho. Nejčastější sochou je však motiv plačky, tedy ženy, 

která oplakává zesnulého. Dalším motivem sochy je vyobrazení Ježíše Krista. Tento motiv má 

mnoho vyobrazeních a velikostí, nacházíme sochy v lidské velikosti, nadlidské velikosti, ale i 

v menších rozměrech. Různorodost není však pouze velikostí, a ta se týká všech soch, ale také 

v různosti vyobrazení. Můžeme nalézt motiv kázajícího Ježíše Krista, nebo ukřižovaného a 

další různá vyobrazení nejen Ježíše Krista. Vyskytují se i sochy andělíčků, světců a jiných 

osob, které souvisejí s náboženstvím. U převážně rodinných hrobek nebo u hrobky významné 

osoby můžeme nalézt sochařské ztvárnění samotného zesnulého. Sochy se spíše vyskytují na 

středních až velkých náhrobcích a hrobkách. Opět se většinou vyobrazení sochy skládá ze 

soklu, podstavce a nějaké sochy, nebo také socha může být na desce či stéle. Sochy se totiž 

mohou vyskytovat samostatně nebo společně s jinou formou náhrobku, který je popsán výše. 

Mohou být na stejné úrovni ztvárněné s onou formou, anebo postavené na ní a dokonce i 

                                                 
33 Obr. č. 6. 
34 Obr. č. 7. 
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kombinací obou těchto ztvárnění. Do kategorie soch samozřejmě patří i busty a různé 

reliéfy.35 

 

 

2.2 Podle velikosti 

Dalším dělením náhrobků a hrobek by mohlo být rozdělení podle velikosti. Rozdělení 

podle velikosti by však nebylo adekvátní. Dalším rozdělením by mělo být spíše podle toho, 

k jaké sociální vrstvě zesnulý patřil. Jelikož můžeme vypozorovat, že nižší sociální vrstva má 

spíše menší hroby a naopak vyšší sociální vrstva vlastní okázalé hrobky. Můžeme tedy hroby 

rozdělit na hroby nižší sociální třídy, střední třídy a vyšší sociální třídy. Jelikož tato práce je 

spíše zaměřena na popis okázalejších hrobů můžeme je spíše rozdělit pouze na střední sociální 

třídu a vyšší sociální třídu 

Do střední sociální třídy můžeme zařadit sedláky, úředníky, nebo měšťany. Jejich hroby 

jsou již větší a okázalejší než u nižší sociální třídy. Více často se vyskytují stély, kříže, ale i 

sochy převážně náboženského motivu. Kromě náhrobní desky, či jinak figurálně 

zpracovaného náhrobku mají většinou místo pro uložení lidského těla před náhrobkem 

zpracované kamenem. 36 

Do vyšší sociální třídy se řadí továrníci, nejvyšší úředníci, šlechta, či jiní majetní lidé. 

Do této kategorie patří hroby, které jsou většinou nejokázalejší, a také na hřbitově největší. 

Jsou tvořeny různými prvky, které jsou popsány výše, a může se u nich vyskytovat sochařské 

zpracování zesnulého, ať už se jedná o sochu, bustu nebo reliéf. 37 

  

                                                 
35 Obr. č. 8. 
36 Obr. č. 2. 
37 Obr. č. 3. 
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3 Náchod 

 

3.1 Historie města Náchod 

Historie města Náchod sahá až do poloviny 13. století, kdy v tomto místě Hron z rodu 

Načeraticů založil hrad, který sloužil k ochraně území. Stál na obchodní cestě, která spojovala 

Prahu s Kladskem. Název města se poprvé objevuje v písemných pramenech v roce 1254. Než 

vzniklo samotné město, byla zde trhová ves v místě dnešního Starého Města. Město bylo 

obehnáno hradbami na začátku 14. století. V průběhu let se majitelé hradu střídali, jedním 

z nejvýznamnějších byl český král Jan Lucemburský. Fortifikační prvky a opevnění se 

rozrůstaly, ale v roce 1544 získali hrad Smiřičtí ze Smiřic. Rodu však již nevyhovoval 

středověký hrad, a tak v letech 1566 – 1614 byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Právě 

v tomto období začíná největší rozvoj náchodského panství. Tento rozvoj zastavila třicetiletá 

válka, protože Smiřičtí ze Smiřic podporovali krále Fridricha Falckého. Byl jim tak, po konci 

války, veškerý majetek zabaven. Dalším vlastníkem byli Trčkové z Lípy, kteří hrad koupili 

roku 1623. Vlastníky byli pouze do roku 1634, kdy byl zavražděn společně s Albrechtem 

z Valdštejna Adam Erdman a majetek byl Trčkům zabaven. Následně, jako odměna za 

věrnost, byl Náchod předán Ottaviu I. Piccolomini. Za Piccolominiů panství trpělo válečnými 

událostmi a také silnou rekatolizací. Po válce docházelo i ke stavebnímu rozvoji. Po vymření 

rodu Piccolomini v roce 1783 se na Náchodském panství prostřídalo pár vlastníků a 

posledními vlastníky se v polovině 19. století stal německý rod Schaumburg-Lippe.38 

 

3.2 Katolický hřbitov 

3.2.1 Náhrobek poručíka Karla Špatenky39 

Popis: Rodinná hrobka poručíka Karla Špatenky se nachází po pravé straně při vstupu 

na hřbitov u kostela v sektoru XIV. Je dvoudílné dispozice. A celý je z černého mramoru. 

V pravé části je vysoká balustráda a v popředí mezi první a druhou balustrou se nachází na 

vysokém podstavci busta Karla Holzbechera od sochaře Otakara Španiela pravděpodobně 

                                                 
38 BAŠTECKÁ, Lydia – EBELOVÁ, Ivana a kol. Náchod: [historie, kultura, lidé]. Praha, 2004. s 18-210. ISBN 

80-7106-674-5. 

 
39 Obr. č. 9. 
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vytesaná až po úmrtí40 Karla Holzbechera, tedy podle nápisu v roce 1942. Levá část je deska, 

která má pravoúhlé zakončení a před ní se nachází socha poručíka Karla Špatenky v uniformě 

s dívkou, pravděpodobně jeho dcerou, od sochaře Josefa Arnošta Gause vyrobená 

pravděpodobně ve 30. až 40. letech 20. století. Na levé části je vyryto zlatým písmem 

zesnulých. Podle popisu u Karla Špatenky je zřejmé, že padl 22. 10. 1914 v Ruském Polsku. 

Datování: Začátek 20. století, nejspíš 10. až 20. léta 20. století.  

Signatura: Na náhrobku se nenachází žádná signatura. Signováni jsou pouze sochaři. 

Josef Arnošt Gause vytvořil sochu poručíka Karla Špatenky a jeho dcery a Otakar Španiel se 

podílel na bustě Karla Holzbechera.   

 

3.2.2 Náhrobek rodiny Hrudíkovy41 

Popis: Náhrobek rodiny Hrudíkovy se nachází ve střední části sektoru XI. Sokl a kladí 

je z šedé žuly a dva sloupy po stranách jsou z černého mramoru. Uprostřed se nachází na 

obdélné desce reliéf ženy se svatozáří, držící v levé ruce květinu. Tvar květiny lze těžko 

rozeznat, ale tvarem připomíná lilii, čímž by se mohlo jednat o reliéf sv. Anny. Na pozadí 

reliéfu jsou ztvárněny vegetativní motivy v podobě listoví. Deska je zasazena do 

kanelovaného rámu.  

Datování: Náhrobek pochází pravděpodobně z roku 1909.  

Signatura: Nápis na soklu odkazuje na tvorbu J. Rejla z Chocně. Tento typ náhrobku se 

ve volné variaci opakuje i na hrobě rodiny Maršíkovy42, která není signatována.  

 

3.2.3 Náhrobek rodiny Kočnarovy43 

Popis: Hrobka rodiny Kočnarovy leží pří severní stěně hřbitova v sektoru XV. Je 

ovlivněna historizující tvorbou, přesněji neorenesancí. Celý náhrobek je vyroben z pískovce 

kromě černých žulových desek s popiskami. Ve střední části se nachází edikula s latinským 

křížem. Kříž je umístěn před deskou a stojí na podstavci, kde jsou na pravé a na levé straně 

desky s popisem zesnulého a na soklu jsou ztvárněny ratolesti. Před středovou desku 

                                                 
40 Zřejmě podle fotografie. 
41 Obr. č. 10. 
42 Obr. č. 15. 
43 Obr. č. 11. 
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vystupují dva kanelované sloupy zakončené korintskou hlavicí umocňující střední část. 

Na vlysu se nachází nápis „RODINA KOČNAROVA“. Nad nápisem leží římsa podložená 

zubořezem a štítový nástavec se slepou kartuší. Štítový nástavec má zakončení v podobě 

kříže. Celý štít zdobí voluty. Na stranách ohrazených pilastry je zídka s nápisy na žulových 

deskách. 

Datování: Podle roku úmrtí zesnulých by mohl být náhrobek vytvořen až na začátku 

20. století, ale jelikož je náhrobek vytvořen v neorenesančním stylu byl pravděpodobně 

vytvořen ještě na konci 19. století.  

Signatura: Není.  

Podrobnosti o zesnulých: Na levém křídle odkazuje deska na továrníka Antonína 

Kočnara, který se narodil 1. října 1846 a zemřel 12. března 1907. Původně byl Antonín 

Kočnar domácký tkadlec na Kramolně a v roce 1890 společně se svým švagrem Josefem 

Vinterou založili Mechanickou tkalcovnu pestrého zboží Kočnar a Vintera. Zaměstnávali 

okolo 100 pracovníků a jejich výrobky prodávali nejen místním tkalcům, ale výrobky se 

dostali na trh i na Moravu, Dolních Rakous, Slavonie, Rusku a Německu.44 

 

3.2.4 Náhrobek Josefa Rytíře Bartoně z Dobenína45 

Popis: Hrobka se nachází při východní straně hřbitova v sektoru XV a je z žuly. 

Základem náhrobku je velká horizontální deska a střední deska vystupuje lehce vpřed. Ve 

střední části se nachází bronzová deska s reliéfem Josefa Bartoně a pravděpodobně jeho ženy 

Anny Bartoňové od sochaře Otakara Španiela a také jména dalších zesnulých, kteří se zde 

nacházejí. Na obou stranách jsou polosloupy, které nesou kladí. Kladí je z obou stran 

stupňovitě zakončené a uprostřed se nachází erb Josefa Bartoně z Dobenína.  

Datování: Náhrobek byl nejspíš vytvořen v době úmrtí Josefa Bartoně a jeho ženy, tedy 

10. až 20. léta 20. století. 

Signatura: Ze strany soklu je signatura tří autorů náhrobku a to sochaře Otakara 

Španiela, architekta F. Vahaly a kameníka F. Palouze z Prahy. František Vahala byl žákem 

                                                 
44 BAŠTECKÁ, Lydia – EBELOVÁ, Ivana a kol. Náchod: [historie, kultura, lidé]. Praha, 2004. s 180. ISBN 80-

7106-674-5. 
45 Obr. č. 12. 
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profesora Jana Kotěry na pražské Uměleckoprůmyslové škole. Podílel se na stavbě spořitelny 

v Pardubicích a postavil mnoho budov i v Praze a po celých Čechách.46  

Podrobnosti o zesnulých: Josef Bartoň z Dobenína byl důležitou osobou na 

Náchodsku, ale také na Novoměstsku. Vyučil se barvířem a po svém otci zdědil barvírnu a 

bělidlo ve Vysoké Srbrské. Poté se přestěhoval do Náchoda, kde založil další barvírnu 

v městské části Plhov. Dařilo se mu dobře a koupil další pozemky a nemovitosti a zbudoval 

další továrnu tentokrát v roce 1884 mechanickou tkalcovnu. V roce 1901 přenechal továrny 

svým synům Josefovi a Cyrilovi, kteří dále rozšiřovali rodinný majetek. Hlavní se stala koupě 

Novoměstského velkostatku a zámku v roce 1908, který opravili, a Josef ml. se na zámek 

přestěhoval. Přízvisko z Dobenína získal Josef st. dne 17. června 1912, kdy byl povýšen do 

rytířského stavu a přijal přízvisko z Dobenína. Tímto přízviskem se podepisovali i jeho 

synové a jejich děti.47 

Rodina Bartoňů z Dobenína byla velmi známá i díky své štědrosti, protože založili 

v Náchodě např. sirotčinec, chorobinec či novou školu ve Starém Městě a mnoho dalších 

institucí sloužících pro potřeby obyvatel jak Náchodska, tak Novoměstska.48 

 

3.2.5 Náhrobek rodiny Faltovy49 

Popis: Hrobka se nachází při severní straně hřbitova v sektoru XV a je vyrobena 

z pískovce. Náhrobek je zapuštěn do hřbitovní zdi a má trojosou dispozici. Celý náhrobek má 

podobu renesančního oltáře. Jediná střední část vystupuje z úrovně zdi a umocňují ji dva 

kanelované korintské sloupy s patkami, které vystupují před hlavní vertikální desku. Sloupy 

nesou kladí s nápisem „RODINA FALTOVA“. Na kladí navazuje trojúhelníkový štít, který 

tvoří podstavec pro latinský kříž. Sloupy stojí na podstavcích, na kterých jsou motivy květin. 

Ve střední části mezi sloupy se nachází reliéf anděla spínajícího ruce, dva andělíčky a dvě 

okřídlené hlavy andělíčků. Oba andělíčci drží zlomené květy.  Pod reliéfem se nachází oválný 

obrázek dívky.  Na pravé straně je matka s dívkou a pod nimi se nachází další deska se jmény 

zesnulých. Na levé straně se nachází postava s gestem modlitby a také pod ní je deska se 

jmény zesnulých.  

                                                 
46 VLČEK, Pavel. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha, 2004. s 683. ISBN 

80-200-0969-8. 
47 DVOŘÁČEK, Bohumil. Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují. Nové Město nad Metují, 2015. s 66-

69. ISBN 978-80-87743-10-2. 
48 BAŠTECKÁ, Lydia – EBELOVÁ, Ivana a kol. Náchod: [historie, kultura, lidé]. Praha, 2004. s 222. ISBN 80-

7106-674-5 
49 Obr. č. 13. 



25 

 

Datování: Podle neorenesančního stylu, ve kterém je náhrobek vytvořen, byl vyroben 

ve druhé polovině, ale spíše až na konci 19. století.  

Signatura: Není. 

Podrobnosti o zesnulých: Antonín Falta podle popisu na desce ve střední části hrobky 

byl hostinský a měšťan náchodský, ale rodina Faltova založila i První náchodskou kruhovou 

cihelnu Antonína Falty50 a spol. v roce 189251. Pravděpodobně se bude jednat o jeho syna 

Antonína Falty narozeného 26. listopadu 1866, protože zakladatel cihelny měl být běloveský 

cihlář.52 

 

3.2.6 Náhrobek rodiny Vanžurovy53 

Popis: Náhrobek se nachází na jihovýchodě hřbitova v sektoru VI. Jedná se o stélu 

završenou motivem konkávně tvarovaného štítu s šesti cípy z devíticípé hvězdy, ve které je 

oválná fotografie zesnulého. Na vertikální desce je napsáno: 

„ZDE V PÁNU ODPOČÍVAJÍ 

JAROSLAV VANŽURA 

* 29. 3. 1893  + 9. 10. 1922 

FRANTIŠKA VANŽUROVÁ 

* 28.12.1873  + 28. 1. 1949 

JOSEF VANŽURA 

* 27. 7. 1873  + 19. 3.1958 

JAN VEJREK 

* 28. 6. 1880  + 10. 3. 1963 

                                                 
50 V publikaci BAŠTECKÁ, Lydia – EBELOVÁ, Ivana a kol. Náchod: [historie, kultura, lidé]. Praha, 2004. ISBN 

80-7106-674-5 je ve jmenném rejstříku uvedeno jméno AUGUSTA Falty, ale odkazuje na stránku, kde se uvádí 

pouze A. Falta. Přičemž kronikář města Náchod Antonín Samek ve svém díle SAMEK, Antonín. Průmyslové 

objekty minulosti i současnosti v Náchodě [CD-ROM]. Náchod, 2010. uvádí přímo jméno ANTONÍNA Falty.  

 
51 BAŠTECKÁ, Lydia – EBELOVÁ, Ivana a kol. Náchod: [historie, kultura, lidé]. Praha, 2004. s 183. ISBN 80-

7106-674-5. 
52 Srovnej: SAMEK, Antonín. Průmyslové objekty minulosti i současnosti v Náchodě [CD-ROM]. Náchod, 

2010.  
53 Obr. č. 14. 
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BOŽENA VEJRKOVÁ 

* 26. 3. 1885 

+ 8. 4. 1964“54 

 

Pod jménem Jaroslava Vanžury jsou čtyři obdélné obrázky zesnulých. Pod posledním 

jménem, tedy Boženy Vejrkové, napůl vystupuje z hlavní desky polygonální lucerna 

pravděpodobně z mědi a kvádrové květníky na stranách jsou ze stejného materiálu. Květníky 

stojí na čtvercových sloupkách, na kterých je geometrický ornament.  

Datování: Náhrobek je lehce ovlivněn secesí a vytvořen byl pravděpodobně až ve 20. 

letech 20. století.  

Sigantura: Není. 

 

3.2.7 Náhrobek rodiny Letzelových55 

Popis: V jižní části hřbitova v sektoru VI se nachází rodinný hrob Letzelových. Jedná 

se o trojdílnou dispozici tvořenou třemi deskami z šedé žuly. Desky na stranách jsou vyšší a 

zvýrazňují střední část náhrobku. Ve střední části se nachází vertikální deska, která lehce 

vystupuje do popředí a na ní je vytesán věnec, pod kterým se nachází nápis „RODINA 

LETZELOVA“. Na vrchu leží kvádrovitá lucerna připomínající japonský chrám. Po stranách 

se vzpínají dvě vyšší vertikální desky, na který se vyskytují motivy maltézských křížů.  

Datování: Na náhrobku sice nejsou žádná jména zesnulých, ale pravděpodobně patří 

rodině architekta Jana Letzela, který zemřel v roce 1925 a náhrobek bude pravděpodobně ze 

stejného roku.  

Signatura: Není. 

Podrobnosti o zesnulých: Lucerna ve stylu Japonského chrámu odkazuje 

pravděpodobně na náchodského sochaře Jana Letzela56, který působil dlouhou dobu 

v Japonsku a dnes je známý hlavně jako architekt budovy Hirošimského průmyslového 

paláce, která jako jediná budova v Hirošimě, jenž byla nejblíž epicentru výbuchu atomové 

                                                 
54 Přepis autora. 
55 Obr. č. 16. 
56 Čti více: STRUSKOVÁ, Olga. Dopisy z Japonska. Praha, 1996. ISBN 80-237-3484-9. 
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bomby, zůstala stát a nezřítila se. Dnes je budova známa pod názvem Atomový dóm. Jan 

Letzel se zasloužil o mnoho budov jak v Čechách, tak v Japonsku. Mezi stavby, které postavil 

v Čechách, patří Hotel Evropa v Praze. 

 

3.2.8 Náhrobek rodiny Holzbecherovy57 

Popis: Rodinná hrobka Holzbecherových se nachází v jižní části sektoru XIV. Základní 

deska náhrobku připomíná velmi širokou stélu, před kterou vyčnívají sloupy s kladím. Střední 

části tedy dominují dva sloupy společně s čtyřmi polosloupy, které drží jednoduché částečně 

polygonální kladí, na kterém uprostřed stojí kříž. Zvýrazňuje tak plochu, kde se nachází nápis 

„RODINA HOLZBECHEROVA“ a nad ním je motto: „LÁSKA JEST SILNĚJŠÍ NEŽ 

ŽIVOT I SMRT!“. Celý náhrobek je z šedé žuly, kromě čtvercové vertikální desky uprostřed, 

která je pravděpodobně z bílého nebroušeného mramoru.  

Datování: Pravděpodobně 10. léta 20. století 

Signatura: Náhrobek má signaturu sochaře J. Reila.  

  

                                                 
57 Obr. č. 17. 
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4 Nové Město nad Metují 

 

4.1 Historie Nového Města nad Metují 

Nové Město nad Metují založil Jan Černčický z Kácova, který zakoupil vesnici Krčín. 

Získal privilegium vybudovat městské centrum, avšak privilegium vydané králem 

Vladislavem II. se nevztahovala na založení nového města. Jan Černčický toto obešel a 

vybudoval město na vhodnějším místě. Město bylo budováno pravděpodobně v letech 1501-

1503 a při kladení základního kamene uvedl, že se bude město jmenovat Nové Město Hradiště 

nad Methují. Nové Město vlastnil až do roku 1527, kdy ho prodal Vojtěchu z Pernštejna po 

velkém požáru roku 1526. Ten město přebudoval a dostalo tak známou renesanční tvář, jakou 

známe dnes. Od roku 1548 Nové Město nad Metují vlastnili Stubenberkové. Po bitvě na Bílé 

hoře roku 1620 byl majetek Stubenberkům zabaven a dán do správy koruny. Následně panství 

koupil Albrecht z Valdštejna. Albrecht z Valdštejna neměl k městu žádný vztah a na jeho 

rozhodnutí bylo městu odebráno právo vaření piva, myslivosti a krčmy. Pivovar byl zbořen a 

veškeré vybavení bylo rozprodáno. V roce 1624 však město vyměnil za několik statků na 

Hradecku a za panství Kopidlno s Marií Magdalenou Trčkovou z Lípy. Rod Trčků se také 

nijak nezasloužil o větší rozvoj města. Kvůli konfiskaci majetků Adama Erdmana Trčky 

z Lípy v roce 1634 dostal panství Walter Leslie, ale kvůli zdržení mu bylo oficiálně předáno 

až v roce 1638. Walter Leslie se zasloužil o velkou přestavbu Novoměstského zámku. Za 

vlády Lesliů se opět začíná rozvíjet Novoměstské panství. Lesliové vlastnili Nové Město nad 

Metují až do roku 1802, kdy vymřeli po meči a novým dědicem se stal Jan Karel 

z Dietrichsteinu. Po vymření po meči Dietrichsteinů v roce 1858 se o panství starali 

administrátoři. Až v roce 1908 panství koupili Bartoňové, přesněji Josef Bartoň mladší. 

Bartoňové byli vlastníci bavlnářské továrny a následně roku 1912 získal otec Josef Bartoň 

povýšení do rytířského stavu a přízvisko z Dobenína. Zámek dnes patří rodině Bortoňů, když 

v roce 1992 dostali zámek zpět v rámci restituce.58  

 

                                                 
58 DVOŘÁČEK, Bohumil. Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují. Nové Město nad Metují, 2015. s 26-

69ISBN 978-80-87743-10-2. 
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4.2 Katolický hřbitov v ulici Československé armády 

4.2.1 Náhrobek rodiny Boehmovy59 

Popis: Jedná se o největší náhrobek, který se na hřbitově nachází a leží při východní 

stěně hřbitova, hned vedle kostela. Je trojdílné dispozice a svým vzhledem připomíná 

neoklasicistní stavby. Každá část by se dala rozdělit na další dvě části a to vrchní a spodní. 

Střed vystupuje před hmotu, a tak zdůrazňuje osovost, která je poměrně značná. Dominuje jí 

středová horizontální deska, která má na sobě vytesaný rám, v němž je plocha pro popis 

zesnulých. Jistě do rámu byla zasazena ještě deska s popisy zesnulých, ale ta bohužel chybí. 

Nad rámem je nápis RODINA BOEHMOVA a pod ním na podstavci vyniká motto LEHKÁ 

BUDIŽ VÁM ZEMĚ!. Po stranách horizontální desky se tyčí dva kanelované sloupy 

kompozitního řádu s patkou. Celá tato vrchní část stojí na podstavci, který je doplněn celkem 

čtyřmi konzolemi. Z vrchu je zakončená římsou a štítem s nárožními akrotériemi. Dolní část 

střední sekce je tvořena soklem, římsou trnože a parapetem a završuje jí další římsa. Přesně 

uprostřed parapetu se nachází rodový znak rodiny Boehmovy. 

Jelikož je náhrobek osově souměrný, obě dvě krajní části jsou identické až na pár 

výjimek. Nalézají se v pozadí za střední částí a členění mají podobné. Spodní část tvoří opět 

sokl s parapetem a římsami. Na rozdíl od střední části, kde se v parapetu nalézá rodový znak, 

tak na krajích je tvořena kvádrovanou rustikou. Vrchní části tvoří tři části, a to podstavec, 

střední část a architráv s vlysem. Střední část tvoří půlkruhovitě zakončený rám pro popisy 

nebožtíků, ve kterém je v ploše půlkruhu vytesán věnec se stuhami. V obou těchto rámech se 

nacházejí popisy, ale jsou převážně velmi těžko čitelné. Na pravém křídle je nápis:  

„THEODOR BŐHM 

TOVÁRNÍK 

A ČESTNÝ MĚŠŤAN 

NOVOMĚSTSKÝ 

* 21. PROSINCE 1829 

+ 24. ČERVNA 1912“60 

                                                 
59 Obr. č. 18. 
60 Přepis autora. 
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Na pravém křídle nápis částečně překrývá popínavá rostlina a není možné ji věrohodně 

transliterovat. Na každém křídle jsou pak celkem tři pilastry, jeden je schovaný za sloupem ze 

střední části a dva se nalézají při kraji. Všechny pilastry mají kompozitní hlavice, a také mají 

patky. Pilastry podpírají kladí s vlysem, které je jednoduché a nad poslední římsou se nachází 

palmetová akroterie.  

Datování: Slohově patří náhrobek do historizujících slohů, konkrétněji neoklasicismu, 

čímž by se dal datovat do poloviny 19. století, nebo spíše druhé poloviny 19. století.  

Signatura: Není. 

Podrobnosti o zesnulých: Theodor Bőhm byl významným občanem Nového Města 

nad Metují. Narodil se 21. prosince 1829 v Náchodě. Byl velmi podnikavý a to i přesto, že byl 

původně technik. Jeho tiskárna, nebo spíše litografický závod s ručními stroji, kterou založil 

v roce 1851 v jedné pronajaté místnosti domu č. 4, se za necelých 25 let stala jednou 

z nejpřednějších závodů v celém Rakousku-Uhersku. Nejprve se zabýval rozmnožováním 

úředních tiskopisů a poté co se jeho podnikání začalo slibně vyvíjet, rozšířil závod v roce 

1861 o celkem tři chalupy č. 71 a 72 třetí chalupu č. 73 vlastnil již dříve. V roce 1870 rozšířil 

litografický závod o knihtiskárnu a následně ještě o knihařství. V jeho závodu pracovalo 

průměrně dvacet tři zaměstnanců. Theodor Bőhm zemřel 24. června 1912 a je pochován právě 

na hřbitově v Novém Městě nad Metují v ulici Československé armády.61 

 

4.2.2 Náhrobek rodiny Smetanovy62 

Popis: Náhrobek rodiny Smetanovy se nalézá při východní straně hřbitova a je umístěn 

blízko náhrobku rodiny Boehmovy. Jedná se o hřbitovní desku vytesanou z bílého leštěného 

mramoru. Má vcelku jednoduchou strukturu. Hlavní část tvoří horizontální deska, na kterou 

v levé části navazuje vlevo umístěná vystupující obdélná deska. V této levé části je také 

bronzový reliéf anděla hrajícího na harfu, který sedí na kamenech. V jeho výrazu je čitelný 

zármutek nad smrtí zesnulého a harfa pravděpodobně odkazuje na skutečnost, že zde leží otec 

skladatele Bedřicha Smetany, František Smetana a část jeho rodiny, která pravděpodobně žila 

v Novém Městě nad Metují. Pod tímto bronzovým reliéfem se nachází nápis:  

„FRANTIŠEK SMETANA 

                                                 
61 DVOŘÁČEK, Bohumil. Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují. Nové Město nad Metují, 2015. 

s 300-302. ISBN 978-80-87743-10-2. 
62 Obr. č. 19. 
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SLÁDEK PIVOVARU + 1857 

BYL OTCEM SKLADATELE 

A TVŮRCE ČESKÉ HUDBY 

BEDŘICHA SMETANY“63 

Veškeré nápisy na tomto hrobě jsou ze stejného materiálu jako reliéf, tedy 

pravděpodobně z bronzu. Bohužel můžeme nalézt na náhrobku, že také některá písmena a 

někde i celá slova zmizela, buďto odpadla nebo je mohl někdo ukrást. Úplně vlevo zakončuje 

celý náhrobek jednoduchý sloup, který nese kladí, na němž je nápis: „RODINA 

SMETANOVA“, také napsané bronzovým písmem. 

Datování: Pravděpodobně druhá polovina 19. století. 

Signatura: Náhrobek je signován Josefem Markem. Není nikde napsáno, zda se jedná o 

kameníka či stavitele, protože v knize Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků 

v Čechách64 je zmíněn Josef Marek, který pocházel z Tetína a byl kameníkem. Podílel se na 

výstavbě pozdně klasicistního domu čp. 1384 a 1385/II v dnešní Školské ulici na Novém 

Městě pražském. A druhý Josef Marek, který je zmíněn ve stejné knize a nejspíš bude 

pravděpodobnější, že se podílel na tomto náhrobku, je stavitel z Prahy. Podílel se na více 

stavbách v Praze. Je tedy možné, pokud Bedřich Smetana nechal vytesat tento náhrobek pro 

svého otce, mohli se Josef Marek a Bedřich Smetana seznámit v Praze, a tím dali vzniknout 

tomuto rodinnému náhrobku.  

Podrobnosti o zesnulých: František Smetana se narodil 26. října 1777 v Hořicích a 

zemřel 12. června 1857 v Novém Městě nad Metují v domě své dcery Anny Cihlářové č. 

1223, který se nachází na dnešním Husově náměstí. Byl Novoměstským sládkem v zámeckém 

pivovaru, který patřil pod velkostatek, který v době, kdy rodina Smetanova vařila pivo, patřil 

rodu Dietrichšteinů. V roce 1818 se novým nájemcem zámeckého pivovaru stal právě 

František Smetana, který v Novém Městě nad Metují dělal sládka až do roku 1823, kdy se 

přestěhoval do Litomyšle. Pivovar převzal jeho synovec Václav, který dělal sládka až do roku 

                                                 
63 Přepis autora. 
64 VLČEK, Pavel. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha, 2004. s 399. ISBN 

80-200-0969-8. 
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1840 a stal se z něho velmi vážený člověk v Novém Městě nad Metují.  Rodina Smetanova 

vařila pivo až do roku 1867.65 

Bedřich Smetana se narodil až poté, co se jeho rodiče, František a jeho třetí manželka 

Barbora roz. Lynková, přestěhovali do Litomyšle. Nové Město nad Metují však navštěvoval, 

jak vyplývá i z jeho deníku.66 

 

4.2.3 Náhrobek rodiny Imlaufovy, Schmidtovy, Vichtlovy a Burgetovy67 

Popis: Náhrobek těchto rodin se nachází na levé straně hřbitova blízko vstupní brány. Je 

vytesán z pískovce a umělecky směřuje spíše ke klasicistnímu umění. Má trojdílnou dispozici. 

Střední část vystupuje částečně z hmoty náhrobku a upevňuje tak osovou souměrnost. Spodní 

část tvoří sokl, na kterém se za první římsou nachází prostor pro uložení uren. Dále pokračuje 

horizontální deska, která je ukončena římsou s vlysem a trojúhelníkovým štítem se 

zubořezem. Na vrcholu štítu se tyčí kříž. Na horizontální desce je černá kamenná deska 

s nápisy zesnulých. Obě křídla jsou stejná a tvoří je nižší horizontální deska na soklu završená 

římsou. Na obou jsou přidělány černé desky s nápisy.  

Datování: Náhrobek bude pravděpodobně pocházet z druhé poloviny 19. století.  

Signatura: Není. 

Podrobnosti o zesnulých: Rodina Imlaufova byla v Novém Městě nad Metují známa 

pro svoji voskařskou firmu. Bydleli v Dlouhé ulici č. 73. Z rodiny Imlaufových se nejvíce 

proslavil syn Bohuslava Imlaufa, Jindra Imlauf, který se stal úspěšným 

spisovatelem.68Dědeček Jindry Imlaufa, Jan Bartoloměj Imlauf byl voskař a perníkář, ovšem 

stal se jedním z prvních aktivních ochotníků v Novém Městě nad Metují. Jako ochotník s ním 

působí i jeho syn Bohuslav Imlauf otec Jindry. Společně pak založili pěvecký soubor Kácov, 

který působí dodnes. Jindra neměl šťastné dětství, již v prvním roce mu zjistili tuberkulózu 

kostí a doživotně ochrnul. Ve druhém roce života přišel o svého otce. Kvůli ochrnutí byl 

zproštěn pravidelné školní docházky a vzdělával se doma. Jako dospělý podnikl cestu do 

                                                 
65 DVOŘÁČEK, Bohumil. Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují. Nové Město nad Metují, 2015. 

s 305, 392-400. ISBN 978-80-87743-10-2. 
66 Čti více: NEJEDLÝ, Zdeněk. Bedřich Smetana. Praha, 1924.  
67 Obr. č. 20. 
68 DVOŘÁČEK, Bohumil. Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují. Nové Město nad Metují, 2015. 

s 219. ISBN 978-80-87743-10-2. 
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Ruska, kde napsal cestopisnou knížku „Za ruskou hranicí“. Následovali další cesty do ciziny, 

které také i fotograficky dokumentoval. Zemřel ve věku 41 let na tuberkulózu kostí.69 

Podle popisu na hrobu se Antonín Schmidt narodil 7. ledna 1820 a zemřel 19. září 1897. 

Byl to otec Antonie Imlaufové, tedy dědeček Jindry Imlaufa. V Novém Městě nad Metují 

působil jako notář. V roce 1879 si nechal postavit dům č. 14 v dnešní ulici Komenského, kde 

také měl svoje sídlo jako notář. Spolupracoval s J. B. Imlaufem a B. Imlaufem v pěveckém 

sboru Kácov.  

Jaroslava Vichtlová rozená Burgetová, která je též uvedena v popiskách, byla také 

pravděpodobně členkou pěveckého sboru Kácov. Bohumil Dvořáček ve své knize Pohledy do 

minulosti Nového Města nad Metují se o ní zmiňuje pouze třemi větami: „V řijnu 1918 se 

sbor70 loučil s Jar. Vichtlovou, která zemřela po dlouhém utrpení. Před pěti lety bylo všechno 

jinak. Tehdy se bývalá jednatelka sl. Jar. Burgetová vdávala za učitele Josefa Vichtla a sbor 

jim přišel zazpívat pod okno domu č. 17 (čokoládovna).“71 

 

4.2.4 Náhrobek rodiny Šimkovy a Mervartovy72 

Popis: Náhrobek rodin Šimkových a Mervartových se nalézá ve střední části hřbitova, 

naproti kostelu Všech Svatých. Jedná se o vcelku jednoduchý náhrobek, ačkoliv zde podle 

popisu odpočívá i bývalý starosta František Mervart. Náhrobek je z černého leštěného 

mramoru s vyrytými zlatými popisky. Je osově souměrný a má trojdílnou dispozici. Ve 

střední části se ční klasická stéla, která má své klasické tři díly: sokl, podstavec a vlastní stélu. 

Stéla je v tomto případě zakončena trojúhelníkově a nikoliv hranolovitě. Na soklu se nachází 

nápis: „ODPOČÍVEJ V POKOJI“. Na podstavci a na stéle jsou již popisy zesnulých. Ve 

vrchní části stély se nachází vyrytý latinský kříž a pod ním je napsáno: „ZDE V PÁNU 

ODPOČÍVÁ JAN ŠIMEK“. Slovo „ŠIMEK“ je napsáno na jakýmsi pozlaceném plátu, který 

je na obou koncích zakončen segmentem a dvěma růžky. Ve střední části nápisu pod hlavním 

plátem, jsou do „X“ formovány svitky papyru se zdobením uprostřed. Krajní části jsou 

                                                 
69 MRÁZKOVÁ, Markéta. Jindra Imlauf. Spisovatel, fotograf. Nové Město nad Metují, 2010. ISBN 978-80-

87401-01-9. 
70 Pozn. autora: Pěvecký sbor Kácov 
71 DVOŘÁČEK, Bohumil. Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují. Nové Město nad Metují, 2015. 

s 366. ISBN 978-80-87743-10-2. 
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jednoduché horizontální desky, které stoupají do poloviny výšky stély a z vrchu jsou 

zakončeny jednoduchou římsou. Na obou deskách se nachází popisy zesnulých.  

Datování: Náhrobek svým stářím pravděpodobně odpovídá úmrtí nejstaršímu 

zesnulému tedy Janu Šimkovi. Takže začátek 20. století.  

Podrobnosti zesnulých: Ačkoliv hrob převážně patří Janu Šimkovi, nejzajímavější 

osobou, která je zde pochována, je však František Mervart starší. František Mervart starší se 

narodil v České Skalici 13. února 1853 v rodině pekaře a cukráře. Vyučil se řezníkem a 

uzenářem. V mládí cestoval převážně po Německu, kde pracoval u místních velkých 

uzenářských firem. V 70. letech se přestěhoval do Nového Města nad Metují, kde roku 1874 

založil uzenářskou firmu. Uzenářství provozoval na náměstí v domě č. 1223. František 

Mervart byl první a zatím také jediný, kdo v Novém Městě nad Metují vyráběl uzeniny ve 

velkém. Jeho živnosti se dařilo již od samého začátku. Hned rok po založení firmy přišla další 

možnost podnikání – byla dostavěna železnice a Mervartova firma začala vyvážet své uzeniny 

do Čech ale i do zahraničí. Mezi destinace kam se jeho výrobky dostaly, byly například 

Vídeň, Budapešť, Terst, Sarajevo a další. Také založil na Špitálském kopci jatka. Na místní 

obecním úřadě působil jako člen zastupitelstva a městské rady. V roce 1912 se díky abdikaci 

předchozího starosty stal sám starostou. Funkci starosty vykonával až do konce první světové 

války. Jeho firmě se však po světové válce už tak dobře nedařilo. Zahraniční poptávky se 

zúžili, jelikož většina zemí se po válce soustředila na vlastní produkci. V roce 1933 předal 

svoji firmu svému druhorozenému synovi Josefovi. Největší ztrátu zaznamenala Mervartova 

firma v době, kdy se od českého území odtrhlo sudetské pohraničí, protože v Sudetech měla 

firma řadu filiálek. Díky tomu začal konec uzenářské firmy rodiny Mervartových. František 

Mervart zemřel v Novém Městě nad Metují 27. ledna 1936 ve věku 83 let.73  

 

4.2.5 Náhrobek rodiny Stárovy74 

Popis: Rodinný hrob se nachází ve střední části hřbitova poblíž hřbitovního kostela. Je 

vytesán ze žuly a má jednodílnou dispozici. Uprostřed se nachází černá deska, na které jsou 

napsány jména zesnulých. Na stranách stojí dva polopilíře, každý se dvěma kanely. Pilíře 

nesou širší římsu, na které stojí „RODINA STÁROVA“, a menší štít. Střední část štítu je 

zakončena trojúhelníkem a na něm je z litiny odlita hlava Ježíše Krista na kříži.  

                                                 
73 DVOŘÁČEK, Bohumil. Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují. Nové Město nad Metují, 2015. 
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Datování: Pravděpodobně 20. až 30. léta 20. století. Spíše kolem roku 1932, kdy 

zesnula Marie Stárová, nestarší osoba, která je zde pochována.  

Signatura: Není.  

Podrobnosti o zesnulých: Antonín Stára, který se podle popisu narodil v roce 1898, 

bydlel v ulici Komenského v domě č. 27. V domě provozoval pekařství a dům, kde bydlel je 

znám jako dům „U Stárů“.  

 

4.2.6 Náhrobek rodiny Rouskovy75 

Popis: Náhrobek leží v severní části hřbitova, poblíž hřbitovního kostela. Je vyroben ze 

tří druhů kamenů. Sokl tvoří šedá žula, sloupy jsou z bílého leštěného mramoru a základní 

deska je z černého leštěného mramoru. Sokl tvoří základní podstavec s vyvýšenými podstavci 

pro květináč a lucernu. Ve střední části se nachází deska z černého mramoru, které jsou 

popisy zesnulých. Po stranách jsou dva sloupy z bílého mramoru, které podpírají štít. Na 

spodu jsou zakončeny podstavcem z šedé žuly. Štít tvoří dvě obdélné ležící desky. První širší 

nese nápis „RODINA ROUSKOVA“ a druhá užší a rozměrově menší zakončuje celý 

náhrobek. Pod první širší deskou směrem dolů visí dvě lucerny, které jsou umístěny ještě před 

hlavní desku s popisy a zakončeny jsou baňkou.  

Datování: Nejspíše 20. léta 20. století, tedy v době, kdy umřel Václav Rousek.  

Signatura: Není. 

Podrobnosti o zesnulých: Rodina Rouskova vlastnila strojírenské závody, které založil 

Jan Rousek narozen 24. ledna 1858. V roce 1911 v Havlíčkově ulici postavil Jan Rousek dům 

č. 219 a zároveň tento dům sloužil i jako strojírna. Firma byla pravděpodobně založena již 

dříve v devadesátých letech 19. století v Zákraví a od roku 1912 byla firma přihlášena 

v Novém Městě nad Metují. Jan Rousek měl jedenáct dětí, ale pouze sedm chlapců zůstalo 

naživu. Původně byl Jan Rousek rolník a snažil se obchodovat s obilím. Po požáru, který mu 

zničil skoro všechno, začínal znovu od nuly. V devadesátých letech se Jan Rousek, jako rolník 

zaměřil na nové možnosti v zemědělské sféře a začal užívat a vyrábět zemědělské stroje. 

Snažil se přesvědčit i ostatní rolníky k přechodu na moderní stroje a stal se tak propagátorem 

nových metod v zemědělství.  
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V roce 1912 přijal za společníky své tři syny Václava, Stanislava a Františka a tak 

vznikla firma Jan Rousek a synové. Firma se zaměřovala na výrobu a prodej strojů, obchod 

železářský a smíšené zboží. „Syn Václav vedl železářský obchod, František dílnu a Stanislav 

s otcem prodej strojů.“76Za první světové války firma zaznamenala jistou stagnaci obchodů. 

V malém také vyráběli pro armádu. V meziválečném období firma vzkvétala a rozšiřovala 

svůj sortiment. S hospodářskou krizí si poradili dobře a za okupace Čech a Moravy museli 

zúžit sortiment. V roce 1948 byla firma Jan Rousek a synové znárodněna a přidružena ke 

Stavostroji.77 

 

4.2.7 Náhrobek milosrdných bratří78 

Popis: Hromadný hrob Milosrdných bratří se nachází při východní stěně hřbitova, vedle 

kaple. V oploceném prostoru se nachází devět náhrobních kamenů a jeden obelisk. Každý 

náhrobní kámen patří jednomu ze členů Milosrdných bratří. Obelisk je situován u zdi hřbitova 

a nachází se ve střední ose hromadného hrobu. Je vytesán z bílého leštěného mramoru. Skládá 

se z podstavce a stély. Stélu završuje kříž s bronzovou soškou ukřižovaného Ježíše Krista. Na 

podstavci se pozlaceným písmem píše:  

„MILOSRDNÍ BRATŘI 

RIP“ 

Všechny náhrobní kameny mají stejnou charakteristiku. Skládají se z pískovcového 

podstavce a horizontální desky a na tom je připevněna deska z bílého leštěného mramoru se 

jménem a rokem úmrtí.  

Datování: Jistě bude souviset s nejstarší pochovanou osobou, kterou je Fr. Disman 

Janos, který zemřel roku 1900. Tedy datování se bude vztahovat k tomuto roku.  

Podrobnosti o zesnulých: Založení nemocnice a prvních Milosrdných bratří v Novém 

Městě nad Metují se datuje ke dni 12. listopadu 1692, kdy Jakub hrabě z Leslie, vlastník 

novoměstského panství chtěl přeměnit chudobinec s kaplí sv. Máří Magdaleny v nemocnici. 

Povolení založení novoměstského konventu Milosrdných bratří dostal až 17. února 1696. 

                                                 
76 DVOŘÁČEK, Bohumil. Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují. Nové Město nad Metují, 2015. 

s 310. ISBN 978-80-87743-10-2. 

 
77 DVOŘÁČEK, Bohumil. Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují. Nové Město nad Metují, 2015. 

s 309-311. ISBN 978-80-87743-10-2. 
78 Obr. č. 24. 
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Prvním vikářem konventu se stal kněz P. Martin Hintrhofer, když přišel z vídeňského 

konventu s dvěma bratřími do nově založeného konventu. Po příchodu přikoupil sousední 

dům a spojil ho s dosavadním chudobincem a založil tak nemocnici, kterou roku 1698 

vysvětil biskupský generální vikář Jiří František Matheides.79 

Až do roku 1847 byli představitelé a členové Milosrdných bratří pohřbíváni na hřbitově 

při konventním kostele. Po tomto roce začali pochovávat zemřelé u kostela Všech Svatých.80 

Fr. Gracián Toman, který je zde pochován se zasloužil, ačkoliv až po své smrti, 

přispěním darů na nový hlavní oltář do klášterního kostela. Před svoji smrtí totiž nakázal své 

sestře Věře Zikešové z Prostějova, aby jeho dědictví předala převoru Fr. Borgiáši 

Ptáčovskému na zakoupení právě onoho hlavního oltáře.81 

Dalším zde pochovaným je P. Sebald Bartoň představený kláštera od roku 1908 do 

začátku první světové války, tedy do roku 1914. Zasloužil se o zavedení elektrického 

osvětlení jak v chrámě, tak i v domě. Za jeho převorátu byl zvelebován konvent Milosrdných 

bratří velmi dobře. Přestěhoval lékárnu do starého špitálu, aby mohla sloužit svojí funkci bez 

omezení. Provedl kanalizaci domů a zvláště sklepů a mnoho dalšího.82 

Další zde pochovaní patřili nejspíše k řadovým členům Milosrdných bratří, a proto není 

o nich zmínka v literatuře. Dnes v místě původního kostela sv. Máří Magdaleny stojí v ulici 

Komenského klášterní kostel Narození Panny Marie, který byl postaven v letech 1767 až 

1769 za P. Pavla Köchera. 83 

 

4.3 Katolický hřbitov v ulici Na Kopci 

4.3.1 Náhrobek rodiny Slánských84 

Popis: Náhrobek se nachází ve střední části hřbitova blízko hřbitovního kostela sv. 

Ducha. Jedná se o kříž, který má trojdílný podstavec. Základní sokl je jednoduchý a jsou na 

něm pouze nápisy. Další je menší podstavec a také pouze s nápisy. Vrchní část podstavce je 

již výtvarně zpracována. Ve střední části se nachází vystouplý ovál s popisem Josefa 

                                                 
79 BOGAR, Benedikt. Milosrdní bratři. Praha, 1934. 
80 KRATĚNOVÁ, Veronika. Historie konventu Milosrdných bratří v Novém Městě nad Metují. Praha, 2013. 58 

s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Eva 

Doležalová, Ph.D. 
81 BOGAR, Benedikt. Milosrdní bratři. Praha, 1934. 
82BOGAR, Benedikt. Milosrdní bratři. Praha, 1934. 
83 Tamtéž. 
84 Obr. č. 25. 
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Slánského. Ovál je zespoda zdoben růží a dvěma dalšíma květy. Celé to obklopuje listoví. 

Horní část oválu zdobí svazek listoví.  

U paty kříže se nachází další růže s dvěma květy a listoví. Kříž s patkou zaujímá skoro 

dvě třetiny celého náhrobku. Na kříži je umístěn také věnec růží, které doplňují další přírodní 

motivy. Skoro na vrcholu kříže se také nachází motiv šály, která se svazuje na vrcholu kříže 

v mašli 

Datování: Pravděpodobně druhá polovina 19. století.  

Signatura: Není.  

Podrobnosti o zesnulých: Z náhrobku lze vyčíst, že patří Josefu Slánskému a jeho 

rodině. Podle popisu byl Josef Slánský rolník z Krčína a vlastnil pravděpodobně dům č. 125, 

jak vyplývá z nápisu: 

„JOSEF SLÁNSKÝ 

ROLNÍK Z KRČÍNA C D 125 

NAR 27. PROSINCE 1856 

ZEM. 18. BŘEZNA 1892 

PALMA MÍRU NEMIŇ TEBE 

NA VĚČNOSTI!“ 

Zde jsou pochováni, také jeho rodinný příslušníci a je vidno, že všichni bydleli 

v Krčíně.  

 

4.3.2 Náhrobek rodiny Duchačovy85 

Popis: Náhrobek je umístěn při východní straně hřbitovního kostela. Celý náhrobek 

připomíná gotický oltář. Podstavec dva mírně vystupující pilastry s motivem dvoulistu. 

Střední část tvoří deska s popisy a nad ní jsou motivy pěti trojlaločných portálků. Na 

podstavci stojí žena s modlícím se gestem v prostém oděvu a je umístěna uvnitř oltáře. Po 

stranách se tyčí dva venkovní pilíře připomínající gotickou katedrálu a zakončeny jsou fiálou 

s křížovou kyticí. Na pilířích jsou vidět motivy trojlaločných portálů. Střední části dominuje 

                                                 
85 Obr. č. 26. 
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soška ženy, která je umístěna v chrámu a všude přítomné trojlisty a čtyřlisty utvářejí dojem 

gotického chrámu. Nad ženou se ční lomený oblouk, také s motivy trojlistů a čtyřlistů. Po 

římse štítu vystupují graby a vrchol je zakončen fiálou s křížovou kyticí.  

Datování: Jedná se o neogotické ztvárnění náhrobku, tudíž je možno náhrobek zařadit 

do druhé poloviny 19. století.  

Signatura: V blízkosti se nachází ve volné variantě podobný náhrobek, avšak oba dva 

mají jinou signaturu. Tento má signaturu „J. F. J. ČERNÝ V HOŘICÍCH“86. Druhý rodiny 

Hochmanovy, ve kterém již chybí soška, jenž mohla být ukradena nebo zničena, má signaturu 

jakéhosi Jindřicha87 z Jaroměře.  

 

4.3.3 Náhrobek Jaroslava Macha88 

Popis: Náhrobek se nachází ve střední části hřbitova v blízkosti hřbitovního kostela. 

Vytesán je z šedé žuly a má jednodílnou dispozici. Na dvoudílném soklu je umístěna 

horizontální deska s obloukovým zakončením. Po stranách se nachází jednoduché sokly, na 

kterých jsou čtyřhranné lucerny. Před horizontální deskou leží půlkruhový květináč, ze 

stejného materiálu jako zbytek náhrobku, tedy z šedé žuly. Na vrcholu oblouku je přidělán 

malý kříž. Uvnitř oblouku se nachází tvarově stejná deska z leštěného černého mramoru 

s vyrytými popisy. Po levé straně popisů se nalézá vyrytý kříž, který je ozdoben věncem a 

palmovým. Oválný portrét Jaroslava Macha má umístění nad nápisem.  

Jaroslav Mach, podle popisu umřel velmi mlád ve svých dvaceti letech. Avšak nikde 

není napsáno, z jakého důvodu zesnul.  

Datování: Pravděpodobně náhrobek bude ze 30. let 20. století, kdy zesnul Jaroslav 

Mach.  

Signatura: Není.  

 

                                                 
86 Přepis autora. 
87 Pozn. Autora: signatura je velmi těžko čitelná a příjmení autora náhrobku nelze vůbec přečíst. 
88 Obr. č. 27. 
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4.3.4 Náhrobek rodiny Lipských89 

Popis: Náhrobek se nalézá při západní stěně kostela. Jedná se o další ze středně velkých 

náhrobků. Je vytesán z černého leštěného mramoru. Tvoří ho podstavec, který má po stranách 

plochu na lucerny. Bohužel však jedna lucerna chybí a zbyla druhá, která je jednoduchá 

čtyřhranná. Na podstavci se ční horizontální část náhrobku. Tvoří ji po stranách dva pilíře, 

které nesou štít. Mezi nimi se nachází deska, na které jsou popisy zesnulých. Pod štítem se 

nachází ještě jedna deska, která usedá na předchozí a na ní je z bronzu vylit nějaký motiv. Je 

oválného tvaru, ale je již částečně poničen a není možné s jistotou určit co je to za motiv. 

Podobné umístění můžeme však nalézt i u jiných hrobů. Ve většině případů se jedná o motiv 

Kristovy hlavy, která někdy bývá doplněna křížem umístěným za hlavou. Štít je jednoduchý, 

ze všech stran zaoblený a uprostřed zvýšený pomocí oblouku. Na štítu je vyryt kříž se čtyřmi 

tečkami okolo středu.  

Datování: Nejspíš 20. až 30 léta 20. století.  

Signatura: Není.  

 

4.3.5 Náhrobek rodiny Chmelařovy90 

Popis: Hrob se nachází při západní straně hřbitova. Hlavní část náhrobku tvoří kámen 

z pískovce, ale je tu zastoupena i šedá žula, která sloužila jako podstavce pravděpodobně pro 

květináče nebo lucerny. Posledním materiálem, který se tu dá nalézt je bílý mramor, který 

tvoří desku pro popis. Základní část má sokl a na něm uprostřed široký kříž s krátkými 

rameny. Na noze kříže je vyryt popis zesnulých, avšak není použito žádného dalšího 

dobarvení písmen, a tak jsou písmena a celý nápis hůř čitelné. Ve středu kříže se nalézá hlava 

Ježíše Krista s korunkou nebo věncem pravděpodobně z prutů. Jeho pohled, ačkoliv nejsou 

vidět oči, tak je upřen do místa kde se nacházejí ostatky zesnulých. Po stranách nohy kříže se 

nachází v pozadí deska s přírodními motivy stonků s listy.  

Datování: Podle úmrtí zesnulých by mohl být zařazen náhrobek na začátek 20. století 

přesněji 10. až 20. léta.  

Signatura: Není. 

                                                 
89 Obr. č. 28. 
90 Obr. č. 29. 



41 

 

Podrobnosti o zesnulých: Bohumil Dvořáček ve své publikaci91 zmiňuje pouze dvakrát 

Václava Chmelaře. Poprvé ho zmiňuje v souvislosti s požárem v roce 1903. „25. září (roku 

1903 – pozn. Autora) byla pískem uhašena továrna Václava Chmelaře.“92 Druhá zmínka se 

nachází v části o hudebním sboru Kácov. „Bohémsky založený Jiří Bondy na koncert (24. 

března 1912 ve spolkové místnosti u Hájků – pozn. Autora) zapomněl a klavírního doprovodu 

se ujal Josef Jelínek, přítel továrníka Chmelaře.“93Bohužel toto jsou jediné dvě zmínky, které 

vypovídají pouze to, že Václav Chmelař byl továrník, avšak není jasné, jaké zaměření měla 

jeho firma. Poslední informace o Václavu je ve jmenném rejstříku, kde u jeho jména je 

uvedeno, kromě toho že byl továrníkem, ještě že byl členem Tyla.  

 

4.3.6 Náhrobek Marie Knoulichové94 

Popis: Náhrobek se nalézá při západní straně hřbitova a je vyroben převážně 

z pískovce. Na soklu stojí horizontální deska na stranách z pískovce uprostřed je reliéf nejspíš 

z bílého pískovce. Na reliéfu jsou dvě postavy. Starší a mladší žena. Stařena drží mladší ženu 

za pravou ruku a druhou rukou ji ukazuje, kudy se má vydat. Stařena je oblečena v hábitu se 

zakrytou hlavou a obličej částečně vystupuje mezi hadry. Mladší žena je lehce oděna. Má přes 

sebe hozenou pouze látku, která ji lehce zakrývá.  

Datování: V roce 1928 zemřela Marie Knoulichová a náhrobek je pravděpodobně také 

ze 20. let 20. století.  

Signatura: Není. 

  

                                                 
91 DVOŘÁČEK, Bohumil. Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují. Nové Město nad Metují, 2015. 

ISBN 978-80-87743-10-2. 
92 Tamtéž. 
93 Tamtéž. 
94 Obr. č. 30. 
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5 Bohuslavice nad Metují 

 

5.1 Historie obce 

První zmínka o Bohuslavicích se datuje k roku 1361. Vlastníkem v roce 1371 byl 

Sezima z Dobrušky. V 15. a 16. století jsou Bohuslavice majetkem nejdříve Vítka z Čerčnic, 

který byl vlastníkem v roce 1409 a Jana Čerčnčického z Kácova, kterému patřily k roku 1503. 

Za Jana Černčického byly Bohuslavice připojeny k Novoměstskému panství.95  

 

5.2 Katolický hřbitov u kostela sv. Mikuláše 

5.2.1 Náhrobek rodiny Coblovy96 

Popis: Náhrobek se nachází při jižní stěně kostela. Hlavní část náhrobku tvoří šedá žula, 

která je doplněna černým leštěným mramorem. Na soklu je umístěna horizontální část 

náhrobního kamene. Střed tvoří stupňovitý rám, do něhož je zasazena deska z černého 

leštěného mramoru a na ní se nacházejí popisy všech zde pochovaných. Po stranách se tyčí 

sloupy také z černého leštěného mramoru, které podpírají štít. Štít je lichoběžníkového tvaru a 

má na nejvyšším místě vyryt kříž. Těsně nad středovou deskou se píše: RODINA 

COBLOVA.  

Datování: Začátek 20. století, spíše 10. až 20. léta 20. století.  

Signatura: Není, avšak podobný typ náhrobku, ale o poznání větší se ve volné variaci 

nachází na katolickém hřbitově v Náchodě. Tam se nalézají dva podobné, avšak uprostřed 

místo desky s popisy zesnulých, mají reliéfy plaček.97 Jeden z nich je signován J. Reilem 

z Chocně, tudíž by se mohlo jednat o stejného autora.  

 

5.2.2 Náhrobek rodiny Hrnčířovy98 

Popis: Rodinný hrob se nachází při jihozápadní straně hřbitova. Celý ho tvoří černý 

leštěný mramor. Patří do skupiny větších hrobů, avšak jeho umělecké ztvárnění je prakticky 

                                                 
95 Internetové stránky obce Bohuslavice nad Metují. [cit. 28.6.2016] Dostupné z URL: 

http://www.bohuslavice.com/o-obci/historie-1/. 
96 Obr. č. 31. 
97 Viz kapitola 3.2.2. nebo obr. č. 10.  
98 Obr. č. 32. 
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nulové. Trojdílná dispozice, která má jistou osovost. Ve středu vystupuje horizontální deska, 

na níž se nachází reliéf zesnulé Lidušky Hrnčířové ze světlého pískovce. Po celé délce 

náhrobku vede horizontální deska, která je odsunuta za středovou desku a není tolik vysoká. 

Z každé strany u středu jsou dva horizontální žlábky.  

Datování: Pravděpodobně 20. až 30. léta 20. století.  

Signatura: Na soklu je patrně vidět signatura autora náhrobku. Signován je zde jakýsi 

kameník Samek původem z Hradce Králové. 

 

5.2.3 Náhrobek rodiny Hronovských99 

Popis: Náhrobek leží v západní části hřbitova a má dvoudílnou dispozici. Hrobka je 

z bílého pískovce. Základem je jednoduchý sokl, na němž leží hlavní část náhrobku. Hlavní 

část se skládá z podstavce, na kterém leží dvě horizontální desky. Desky jsou obdélné a mají 

orámované kraje. Na nich se nachází popis zesnulých. Tyto dvě desky se uprostřed nestýkají a 

tvoří mezi sebou mezeru, a tak spíše připomínají dva pilíře, které nesou kladí a štít. Kladí 

tvoří obloučkový vlys. Nad ním se nachází římsa a malý prázdný vlys. Následuje 

poloelipsovitý štít zakončený zdobeným křížem. Na štítu jsou znázorněny rostlinné motivy a 

uprostřed se nachází kruhový reliéfní portrét Ježíše Krista. Dva ornamenty, které se nacházejí 

u paty kříže, připomínají ve volné variaci plaménky, které můžeme pozorovat u pozdně 

gotických okenních kružeb. Samotný kříž má uprostřed čtvercový motiv, od kterého jdou do 

všech ramen vlnky.  

Nápisy nejsou nijak výtvarně zpracovány a nejsou ani zvýrazněné a tudíž jdou dnes 

velmi těžko přečíst. Jediné co je čitelné:  

„… 

VÁCLAV 

HRONOVSKÝ 

SOUSED V BOHUSLAVICÍCH Č. 10“100 

Datování: Pravděpodobně začátek 20. století.  

                                                 
99 Obr. č. 33. 
100 Přepis autora, více přečíst jde velmi těžko. Na druhé desce je také viditelné akorát jméno jeho manželky a 

pravděpodobné číslo domu.  
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Signatura: Není.  
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6 Jasenná u Jaroměře 

 

6.1 Historie Jasenné 

Obec Jasenná vznikla již za první kolonizace zalesněného příhraničí. Již za vlády krále 

Václava II. v letech 1283 – 1305 existovala vesnice Jasenná. Zprvu byla vesnice v majetku 

krále, později král statek prodal bratrům Hynkovi a Čeňkovi z Lípy. Ještě než se ujal 

panování, statky koupil Karel IV. a předal je pěveckému sboru misionářů, s podmínkou že 

budou ponechána patronátní práva králi. V roce 1343 se objevuje první zmínka o kostelu sv. 

Jiří. Na začátku 15. století se v soudních aktech pražské konzistoře uvádí Jasenná jako 

městečko.  Za husitů byla vesnice vypleněna. V roce 1498 získává Mikuláš ml. Trčka z Lípy 

vsi Jasennou a Černilov a následně byly vsi zapsané v deskách zemských. Ves patřila rodu 

Trčků z Lípy, kteří vlastnili velkou část okolních panství a následně roku 1533 byly vesnice 

Černilov a Jasenná připojeny ke smiřickému panství. Až do konfiskace majetku rodu Trčků 

z Lípy byla Jasenná v majetku rodu. Za třicetileté války ves trpěla loupežemi, rabováním, 

požáry a průjezdy císařských i švédských vojsk. V roce 1636 získávají panství Gallasové. 

Dalším vlastníkem se stávají Sporckové v roce 1675 a v roce 1686 přebírá panství František 

Antonín Sporck, který využívá hlavně Jasenské rybníky. Novým vlastníkem v roce 1698 

stávají smiřičtí Štenberkové. Po vymření rodu po meči se majitelkou stává Marie Terezie ze 

Štenberka, která se vdala za Jana Leopolda z Paaru. V polovině 18. století byla Jasenná druhá 

největší v počtu hospodářů ve smiřickém panství hned po Černilovu. Po smrti Marie Terezie 

ze Štenberka se majitelem pantsví stává její syn Václav Jan z Paaru. Až do roku 1770 je 

smiřické panství včetně Jasenné v držení rodu Paarů, v roce 1770 spadá panství do správy 

císařské komory a rakouského císaře.101 Od roku 1848 se vesnice stává samostatnou obcí.102  

 

                                                 
101 Jiří Uhlíř ve své práci UHLÍŘ, Jiří. Jasenná, okres Náchod. Vlastivěda obce. K 700 letům existence obce 

Jasenná u Jaroměře. Jasenná u Jaroměře, 1994. s 68. chybně uvádí „rakousko-uherského císaře“, protože v roce 

1770 Rakousko-Uhersko ještě neexistovalo a v roce 1770 spoluvládli Josef II. císař Svaté říše římské a Marie 

Terezie královna Česká a Uherská, arcivévodkyně rakouská atd. 
102 UHLÍŘ, Jiří. Jasenná, okres Náchod. Vlastivěda obce. K 700 letům existence obce Jasenná u Jaroměře. 

Jasenná u Jaroměře, 1994. 
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6.2 Katolický hřbitov u kostela sv. Jiří 

6.2.1 Náhrobek rodiny Hrnčířovy103 

Popis: Náhrobek se nachází po pravé straně vchodu na hřbitov. Vytesaná je z pískovce 

a má nepravidelný tvar. Po pravé straně náhrobního kamene se ční strom, jehož větve završují 

celý náhrobek a pod větvemi se nachází vytesaná hlava Ježíše Krista. Motiv stromu zasahuje i 

do podstavce, kde je zakončen kořeny.  

Datování: Na náhrobku není nikde napsáno, kdy umřeli nejstarší osoby, které jsou zde 

pochovány. Je však pravděpodobné, že náhrobek byl vytvořen někdy na přelomu 19. a 20. 

století.   

Signatura: Dle Jiřího Uhlíře je hrob signován K. Hilse Pouchov.104 

Podrobnosti o zesnulých: Hrobka patří rodině Hrnčířových, přesněji rodičům Václava 

Hrnčíře. Václav Hrnčíř byl přítel spisovatele Jaroslava Haška, který u rodiny Hrnčířovy 

v domě č. 28 v letech 1914-1915 pobýval. Václav Hrnčíř105 byl také prvním předsedou 

„Hospodářského družstva okresu Jaroměřského ku zvelebení chovu hovězího a vepřové 

dobytka se sídlem v sídle dotyčného předsedy spolku, tj. v Jasenné.“ Toto družstvo vzniklo 

roku 1895, kdy c. k. místodržitelství v Čechách schválilo stanovy.106 

V roce 1897 byl rolník Václav Hrnčíř (starší – pozn. autora) zvolen jako předseda 

představenstva spolku „Záložní a spořitelní spolek pro Jasenné a okolí. Ve funkci vytrval od 

roku 1897 do roku 1909.  

Jiří Uhlíř ve své publikaci Jasenná: Vlastivěda obce popisuje Václava Hrnčíře mladšího: 

„Václav Hrnčíř (narodil se 30.8.1890 v Jasenné, zemřel 16.1.1916 v Lajševu, gubernie 

Kazaň, bývalá Tatarská ASSR v RSFSR) byl synem zámožného rolníka v Jasenné čp. 28, po 

maturitě na reálce v Náchodě se během svého studia mostního inženýrstvína ČVUT v Praze 

(1909-1914) seznámil s Jaroslavem Haškem, kandidátem Strany mírného pokroku v mezích 

zákona. V. Hrnčíř stejně jako Hašek, byl upřímným bulharofilem a rusofilem, jako Hašek se 

učil rusky.“107 

 

6.2.2 Náhrobek rodiny Pancířovy108 

Popis: Při levé straně vchodu na hřbitov se nalézá rodinná hrobka rodiny Pancířovy. Je 

vytesána z černého leštěného mramoru. Jedná se o jednoduchou horizontální desku, která 

v pravé části má nápisy a v levé části se nachází u kraje socha anděla, který drží palmové listí 

a svým smutným pohledem se dívá na místo, kde jsou pochováni nebožtíci. Hned vedle 

                                                 
103 Obr. č. 34. 
104 Autor však signaturu nenašel. 
105 Jiří Uhlíř ve jmenném rejstříku nerozlišuje otce a syna, ale vzhledem k tomu, že syn se narodil, až v roce 1890 

se bude jednat o Václava Hrnčíře staršího.  
106UHLÍŘ, Jiří. Jasenná, okres Náchod. Vlastivěda obce. K 700 letům existence obce Jasenná u Jaroměře. 

Jasenná u Jaroměře, 1994. s 95.  
107UHLÍŘ, Jiří. Jasenná, okres Náchod. Vlastivěda obce. K 700 letům existence obce Jasenná u Jaroměře. 

Jasenná u Jaroměře, 1994. s 117. 
108 Obr. č. 35. 
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anděla vystupuje z hmoty kříž. Na kříži je bronzová soška ukřižovaného Ježíše Krista. Vedle 

popisů se nachází čtvercová fotografie Jarouška Pancíře, který zemřel ve svých 9 letech. 

Datování: Podle úmrtí zesnulých se dá náhrobek zařadit do 30. let 20. století.  

Signatura: Náhrobek je signován Holancem z Opočna.  
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7 Martínkovice 

 

7.1 Historie Martínkovic 

Obec Martínkovice se nachází v Kladském pohraničí, a tak po celý raný středověk 

pohraničí nebylo převážně osídleno. Až kolem poloviny 12. století se objevuje první zmínka o 

osadách, které se nacházeli na obchodní stezce do Kladska. Osady, které jsou zmíněny, jsou 

Březnice – dnešní Martínkovice, a Bozanow. Až při kolonizaci pohraničí se v okolí začínají 

zakládat typické německé vesnice. Založení vesnice se podle pramenů klade na rok 1255. 109 

Němečtí kolonisté pak změnili i jméno vesnice z Březnice na Martinksdorf, tedy v překladu 

Martínkovice. Nové vesnice byly spravovány magdeburským právem. V čele každé vesnice 

stál rychtář, jenž měl právo čepovat pivo.  

Dominantou vesnice je kostel sv. Jiří a sv. Martina, který stojí v místě původního 

dřevěného kostela, který pravděpodobně na konci 14. století byl veden jako farní kostel. 

Dnešní barokní kostel byl postaven v letech 1692-1698. Stavitelem kostela byl Martin 

Allia.110  

 

7.2 Katolický hřbitov u kostela sv. Jiří a sv. Martina 

7.2.1 Náhrobek rodiny Kahlerovy111 

Popis: Hrob se nachází v jihovýchodní části hřbitova napravo od jižní branky. Podle 

mapky rozložení hřbitova leží v sektoru „I“. Hrobka má významnější postavení. Leží přímo u 

hřbitovní zdi, jak tomu bylo u většiny náhrobků v 19. století, a je zároveň opticky odloučena 

od ostatních hrobů. Má trojdílnou dispozici, ale je vcelku jednoduchého uměleckého 

ztvárnění. Ztvárněn je z šedé žuly. Po stranách se nacházejí snížené desky a na levém křídle 

jsou napsána jména nebožtíků. Hlavní část středního dílu tvoří horizontální deska, která je 

zakončená lichoběžníkem. Ve výšce křídel vystupuje z hmoty další deska, na které je nápis: 

„FAMILIE KAHLER“ v levé části a v pravé části se opírá o desku plačka. Plačka si podpírá 

hlavu pravou rukou a v levé ruce drží růži. Socha je vylita pravděpodobně z mědi.  

                                                 
109 JIRKA, František a kol. Z historie Martínkovic: vydáno k 750. Výročí založení obce Martínkovic. 

Martínkovice, 2005. s 5. ISBN 80-239-5454-7. 
110 JIRKA, František a kol. Z historie Martínkovic: vydáno k 750. Výročí založení obce Martínkovic. 

Martínkovice, 2005. s 5-8. ISBN 80-239-5454-7. 
111 Obr. č. 36. 
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Datování: Náhrobek můžeme zařadit do první poloviny 20. století. Podle údajů 

zesnulých by se mohlo jednat o první desetiletí 20. století.  

Signatura: Není. 

 

7.2.2 Náhrobek Hugulta Kube112 

Popis: Náhrobek se nachází při jižní stěně hřbitova v sektoru „G“. Ačkoliv není 

náhrobek největší na hřbitově, zaujme svým uměleckým zpracováním. Náhrobek je vytesán 

z pískovce a něm se nachází desky s nápisy. Základ tvoří sokl s obdélným prostorem 

uprostřed, kde je přidělána deska s nápisem: 

„DIR, TEURER, WAR DAS LABEN KURZ BEMESSEN, 

UND LANGE FOLGEN MEINE TRANEN DIR, 

ACH NIMMER, NIMMER WERD ICH DEIN VERGESSEN, 

DU WARST ALLES, ALLES WARST DU MIR.“113 

Vrchní část tvoří ztvárnění anděla, který má zdvižené ruce a drží v nich větve 

s listovým. Nad andělem je šesticípá hvězda na rozkvetlé květině. Kolem něj opadává listoví. 

Anděl vypadá, že vstává z postele, jelikož před ním je část, která vypadá jako čelo postele a 

na ní je připevněna deska s popisem zesnulého. Na okrajích se objevují symboly Λ a Ω, což 

jsou řecká písmena pro Alfu a Omegu. Symbolicky znázorňují začátek a konec. V souvislosti 

se smrtí to bude narození a úmrtí. Celý náhrobek završuje kříž, který má uprostřed obličej 

Ježíše Krista.  

Datování: Pravděpodobně náhrobek pochází ze začátku 20. století, což potvrzuje i 

datum úmrtí Hugulta Kube.  

Signatura: Není.  

Podrobnosti o zesnulém: Nebožtíkem je Hugult Kube, který zesnul ve svých třiceti 

dvou letech. Podle popisu byl vlastníkem nějakého podniku pravděpodobně v blízkých 

Otovicích114.   

                                                 
112 Obr. č. 37. 
113 Vy, drahý, život byl krátký a dlouho potečou mé slzy, ach nikdy, nikdy na Vás nezapomenu, byl jste mi vším, 

a všechno vaše bylo mé. – Volný překlad autora. 
114 V německém jazyce Ottensdorf. 
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Na Broumovském hřbitově se nachází několik náhrobků signovaných jménem Kube. Je 

možné, že by se mohlo jednat o stejnou rodinu, avšak není to ničím doloženo. U všech 

náhrobků, kde je signován Kube se neobjevuje žádné označení pro jméno. Je tu však jistá 

podobnost. Většina náhrobků na Broumovském hřbitově pochází právě z prvního desetiletí 

20. století. Náhrobek rodiny Effenberkovy má naprosto stejné symboly alfy a omegy a je 

signován sochařem Kube.115 Je tedy možné že se na obou těchto náhrobcích podílel stejný 

autor, a nebo autorem náhrobku v Broumově byl právě Hugult Kube.116 

 

7.2.3 Náhrobek Margarethy Kube117 

Popis: Hrob se nachází ve východní části hřbitova v sektoru „B“. Náhrobek Margarethy 

Kube opět nezaujme svoji velikostí, ale spíš svým uměleckým zpracováním. Základem je 

sokl, na kterém se nachází deska se smutečními slovy, stejně jako u dalšího člena rodiny 

Kube, Hugulta Kubeho. Jako další je vyšší podstavec. Uprostřed se nachází deska s nápisy. 

Hned nad základním soklem letí listoví, které je uvázáno mašlí. Nad deskou s nápisy leží na 

římse částečný118 půlkruhový štít. Uprostřed štítu se nachází oválná fotka Margarethy a okolo 

jsou rostlinné motivy. Na stranách se nachází nárožní tympanony a z vrchu visí listová voluta.  

Horní část náhrobku je nejvíce ztvárněná. Ukazuje, jak na skále malý andělíček věsí na kříž 

věnec. Na skále, na květinovém věnci, je vyobrazen pergamen s nápisem: „RUHE 

SANFT“119. Dále je tu malý andělíček a kříž, který je ztvárněn pomocí techniky, která se 

objevuje častěji, že vypadá jako z dřevěných polen. U spodní nohy se pne kapradí a další 

rostliny.  

Datování: Přelom 19. a 20. století.  

Signatura: Náhrobek je signován H. Wolfem, který působil právě zde na Broumovsku, 

jelikož zde má hodně svých děl. Většina jeho náhrobků je spíše menších. 

Podrobnosti o zesnulé: Stejně jako u předchozího člena rodiny Kube, i zde je napsáno, 

že Margaretha byla z Ottendorfu, tedy z blízkých Otovic.  

 

                                                 
115 Viz kapitola 12.2.3. a Obr. č. 63. 
116 Není ničím doloženo, pouze úvaha autora.  
117 Obr. č. 38. 
118 Nezavršuje celý náhrobek. 
119 Přepis autora. 
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7.2.4 Náhrobek bez označení120 

Popis: Tento náhrobek se nachází při severní stěně hřbitova v sektoru „H“. Nemá žádné 

označení, jelikož je ve velmi havarijním stavu. Dnes je bohužel rozbit na 3 části. Je zlomen 

skoro v polovině a ještě horní části chybí kříž, který je položen hned u náhrobku. Základ tvoří 

sokl s obdélným prostorem pro desku, která zde není. Na něm leží deska podobná gotickému 

oltáři. Strany tvoří polosloupy s korintskými hlavicemi. Uprostřed se nachází prostor na 

desku, který tvoří lomený oblouk. Kromě hlavního štítu tu jsou i dvě věžice na krajích, 

kterým pravděpodobně chybí fiály. Uprostřed hlavního štítu je v trojlístku hlava Ježíše Krista. 

Po římse štítu vystupují graby.  

Datování: Jelikož se jedná o podobu neogotického oltáře, bude náhrobek pocházet 

pravděpodobně z druhé poloviny 19. století.  

Signatura: Náhrobek má signaturu pravděpodobně121 Hockela z Broumova. 

 

7.2.5 Náhrobek Franze Matznera122 

Popis: Náhrobek se nachází při jižní stěně hřbitova v sektoru „G“. Hlavní rozdíl od 

ostatních náhrobků a zvláštností je soška na vrcholu náhrobku. Sokl má uprostřed obdélný 

nápis na desce RUHE SANFT! Na něm můžeme najít větší podstavec s deskou a nápisy. 

Prostor pro desku je z vrchu zakončen zvlněně. Socha, která náhrobek završuje je značně 

poničená a má nezvyklou barvu do červena. Jedná se o sochu anděla pravděpodobně 

s kázajícím gestem, avšak ruce jsou odlámané a nelze s jistotou posoudit. I obličej je velmi 

poničený a vůbec nelze zjistit jaký výraz zaujímá. Důležité je, že má načervenalou barvu. To 

by mohlo být znamením, že je možná vyrobena z hlíny na cihly nebo jiné červené horniny.  

Datování: Pravděpodobně se jedná o první polovinu 20. století. 

Signatura: Není. 

 

7.2.6 Náhrobek rodiny Hanschel123 

Popis: Náhrobek se nachází v jižní části hřbitova v sektoru „G“. Jedná se o další 

z nevelkých náhrobků, ale je zajímavé svým netradičním zpracováním. Celý náhrobek 

                                                 
120 Obr. č. 39. 
121 Signatura lze těžko přečíst. 
122 Obr. č. 40. 
123 Obr. č. 41. 
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spočívá na soklu, který je ztvárněn jako „hromada kamení“. Na něm se nachází klasický 

podstavec opět s obdélnou deskou se smutečním proslovem a na okrajích má esovité zdobení. 

Nad podstavcem jsou dvě okřídlené hlavy andělíčků. Na krajích u hlav andělíčku jsou voluty. 

Hlavní horizontální deska má jednoduché okrajové orámování a uvnitř deska s popisy. Horní 

část náhrobku tvoří dvě oválné fotografie zesnulých, které jsou okolo zdobeny přírodními 

motivy. Nad fotografiemi přesně uprostřed leží ztvárněná mušle. 

Datování: První desetiletí 20. století.  

Signatura: Náhrobek má signaturu kameníka H. Wolfa. 
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8 Heřmánkovice 

 

8.1 Historie Heřmánkovic 

Další obec, která se nachází v Kladském pohraničí. V letech 1198-1230 se zdejší krajina 

stala majetkem benediktýnů a ti pak začali krajinu osidlovat německými kolonisty. První 

zmínka o vesnici je z roku 1352. Heřmánkovice byly údolní lánovou vesnicí, ve které žilo na 

začátku 17. století kolem 50 sedláků. Vesnice se rozrůstala převážně o domkaře. Tkalcovství 

se stalo novým významným zdrojem obživy od 17. století.  

Hlavní dominantou Heřmánkovic je kostel Všech svatých, u kterého se nachází i 

hřbitov. Původní dřevěný kostel byl postaven o kousek níže než dnešní zděný kostel. V roce 

1672 byl původní dřevěný kostelík nahrazen raně barokním, ovšem také dřevěným. Až v roce 

1677 byl kostel zděný. Nový kamenný kostel byl zahájen roku 1722. Architektem kostela byl 

pravděpodobně Ignác Kilián Dietzenhofer.124  

  

8.2 Katolický hřbitov u kostela Všech Svatých 

8.2.1 Náhrobek rodiny Birke125 

 Popis: Hrob se nachází při severovýchodní stěně. Má trojdílnou dispozici a je vytesán 

z pískovce. Uprostřed se nachází kónická deska s nápisem FAMILIE BIRKE. V pozadí se ční 

vysoký kříž, který je zároveň nejvyšším bodem náhrobku. Uprostřed kříže se nachází hlava 

Ježíše Krista s věncem z větví na hlavě, okolo které se nachází svatozář. Pod hlavou Ježíše 

Krista je nápis VOLLBRACHT126. Kolem kříže je pás s listovými motivy. Křídla jsou 

jednoduchá až na první šestinu z vrchu, kde se nachází vodorovný pruh motivu proplétaných 

větví. Na levém křídle jsou vyryty popisy nebožtíků a stopy po dvou oválných fotografiích. 

Nápisy nemají žádné zbarvení a jsou hůře čitelné. U pravého křídla vedle hrobu se nachází 

spodní část sochy. Bohužel vrchní část je odlomena a poblíž nikde neleží, jsou vidět pouze 

nohy, a tak nelze posoudit, o jakou sochu se jedná.  

Datování: Pravděpodobně první polovina 20. století.  

                                                 
124 GABRIEL, Karel – JANSOVÁ, Ludmila. Obec Heřmánkovice 1256 – 2006: 750 let. Hostivice, 2006. ISBN 

80-86914-12-7. 
125 Obr. č. 42. 
126 Dokonalý – překlad autora. 
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Signatura: Není.  

 

8.2.2 Hrobka rodiny Wittichovy127 

Popis: Hrob se nachází při severovýchodní stěně hřbitova. Má trojdílnou dispozici a je 

vytesán z pískovce. Má podobu antického oltáře a působí neorenesančně. Střední část 

vystupuje do prostoru a má podobu edikuly. Pod otvorem se nachází okřídlená hlava 

andělíčka. Prostor pro desku má obloukové zakončení a na každé straně je pilastr 

s kompozitní hlavicí. Nad obloukem je pás s přírodními motivy a na vrcholu se nachází 

konzola. Na vyšším podstavci se tyčí dva kompoziční sloupy bez kanelovaného dříku. Sloupy 

mají patku a nesou kladí se štítem. Kladí je tvořeno architrávem, vlysem, který nese nápis: 

„RUHESTÄTTE DER FAMILIE WITTICH“. Pod římsou se nachází zubořez. 

Trojúhelníkový štít je uvnitř tvořen listovými motivy. Křídla tvoří horizontální desky 

s orámováním pro desku s nápisy. 

Datování: Podle neorenesančního zpracování se jedná o druhou polovinu 19. století.  

Signatura: Hrob je signován H. Wolfem. 

 

8.2.3 Hrob rodiny Winterovy128 

Popis: Hrob leží v severní části hřbitova. Jedná se o náhrobek trojdílné dispozice 

vytesaného z pískovce. Střední části dominuje socha ženy a kříže. Strom stojí na kamenné 

vyvýšenině a je vytesán jako strom ve tvaru kříže. Stromu (kříži) se kořeny popínají po 

skalce. Žena u kříže v levé ruce nese snítku růží a v pravé ruce drží věnec, který pokládá na 

kříž. Pod sochou vystupuje z hmoty horizontální deska završena kladím. Uprostřed je prostor 

pro desku s nápisy avšak ta dnes chybí. Kladí se skládá z vlysu zubořezu a trojúhelníkového 

štítu. Křídla tvoří nižší horizontální desky s obdélným segmentově zakončeným prostorem 

pro desku s popisy. Z vrchu jsou zakončené zaobleně a na krajích přechází do volut. Po 

křídlech se popíná rostlina podle plodu je to mák. Jediná deska s popisem zbyla na levém 

křídle, kde se píše o Antonu Winterovi, který byl Wirtschaftsbesitzer129 a znovu se tu nalézá 

typické memento.  

                                                 
127 Obr. č. 43. 
128 Obr. č. 44. 
129 Vlastník firmy – překlad autora. 
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Datování: Pravděpodobně přelom 19. a 20. století nebo začátek 20. století.  

Signatura: Není. 

 

8.2.4 Památník obětem první světové války130 

Popis: Památník se nachází při severozápadní stěně hřbitova. Jedná se o trojdílný 

památník z šedé žuly. Ve střední části je obelisk završen koulí a motivem poupěte. Ve spodní 

části na podstavci je obdélný prostor pro desku s nápisem. Okolo desky jsou pomocí rustiky 

zvýrazněny kvádry a lichoběžníky. Na desce je nápis: „ZUM GEDENKEN DER OPFER 

DES 1. WELTKRIEGES 1914–1918“131. Křídla jsou stejná, jsou to nízké desky završené 

zvlněním a kraje mají kvádrové profily. Středy jsou desky s nápisy zakončené segmentově. 

Nad touto deskou se pne listoví a uprostřed se nachází nápis: „UNSEREN HELDEN“132. 

Listoví je tvořeno dubovými listy a v detailu jsou vidět i plody tedy žaludy.  

Datování: Náhrobek se dá s jistou pravděpodobností zařadit do 20. až 30. let 20. století.  

Signatura: Památník má signaturu kameníka Wolfa, není zde bohužel uvedeno ani 

první písmeno ze jména, a tedy tento památník může být připsán F. Wolfovi nebo i H. 

Wolfovi.  

 

8.2.5 Hrob rodiny Birke133 

Popis: Druhý hrob rodiny Birke se nachází při severovýchodní stěně. Pravděpodobně se 

jedná o hlavní hrob této rodiny, jelikož je nejen větší než první rodinný hrob, ale patří 

k největším hrobům na celém hřbitově a určitě patří k nejlépe umělecky ztvárněným. 

Náhrobek je trojdílné dispozice. Základem je sokl, který je tvořen několika římsami. Střední 

římsa má uprostřed okřídlenou hlavu andělíčka a od něj jde pletenec růží až do rohů. Vše je 

završeno trojúhelníkovým štítem s nárožní akroterií a pod ním se nachází vejcovec. Následuje 

podstavec pro část se sochou. Podstavec je završen římsou a uprostřed má obdélníkovou 

desku s nápisy. Deska je orámována a v bocích jsou esovité motivy. Po stranách se se pnou 

voluty. Vrchní část středního dílu tvoří edikula, avšak edikula zde není tvořena vystupujícími 

sloupy do prostoru jen opticky orámovaná pilastry s květinovou hlavicí, které nesou kladí a 

                                                 
130 Obr. č. 45. 
131 K uctění památky obětí první světové války – překlad autora. 
132 Naši hrdinové – překlad autora. 
133 Obr. č. 46. 
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štít. Opticky v pozadí se nachází samotná edikula a v ní se nachází socha anděla. Oblouk 

nesou pilastry s dórskými hlavicemi. Anděl v pravé ruce nese kytici a v levé ruce drží korunu.  

Uprostřed oblouku edikuly se nachází konzola. Kladí tvoří architráv, vlys bez žádného vzoru 

a římsa. Pod římsou se nachází zubořez. Následuje trojúhelníkový štít, který nese kříž. Kříž je 

lehce zdoben a nesou ho dvě rozety. Křídla tvoří malé obelisky. U vrcholu se nachází váza a 

na podstavci je okřídlená hlava andělíčka. Tyto malé obelisky spočívají na velkých soklech, 

které mají uprostřed prostor na desku s popisy.  

Datování: Střední část připomíná renesanční oltář. Náhrobek je v neorenesančním 

slohu, a tedy byl vytvořen ve druhé polovině 19. století. 

Signatura: Není.  
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9 Meziměstí 

 

9.1 Historie Meziměstí, Vižňova a Ruprechtic 

Kolem roku 1255 přichází vlna kolonizace německých osadníků. Meziměstí původně 

existovalo jako Vižňov, která se rozdělila na dvě části: Horní Vižňov a Dolní Vižňov. Dolní 

Vižňov později tvořil základ Meziměstí. Meziměstí v roce 1662 koupil, podle Broumovského 

urbáře z roku 1677, opat Augustinus. Vesnice měla svobodné právo čepovat pivo. V roce 

1741 Prusové při svém tažení na Broumov vypálili místní klášterní hospodářský dvůr. 

V místech dnešního zámku stála tvrz. Patřila Janu z Vižňova. V roce 1484 koupil Menší 

Vižňov Těma ze Salndorfu, který získal i statek Vižňov. V letech 1728-1738 byl zámek 

pravděpodobně přestavěn architektem Kiliánem Ignácem Dietzenhoferem. 134 

Vižňovský kostel byl postaven v letech 1724-1728 architektem Kiliánem Ignácem 

Dietzenhoferem, jako většina Broumovských kostelů. U kostela se nachází hřbitov.  

Ruprechtický kostel byl vysvěcen roku 1723 a postavil jej pravděpodobně také Kilián 

Ignác Dietzenhofer. U kostela se nachází hřbitov. 135 

 

9.2 Hřbitov v Ruprechticích u kostela sv. Jakuba Většího 

9.2.1 Hrob rodiny Heinzel136 

Popis: Jeden z nejvíce zdobných a také jeden z největších hrobů na hřbitově se nachází 

při východní stěně hřbitova. Je trojdílné dispozice a jeho největší část tvoří pískovec. 

Z pískovce nejsou pilíře, které jsou naopak z bílého leštěného mramoru. Střední část 

připomíná antický chrám a je hlavně tvořena edikulou, avšak na rozdíl od jiných podobných 

hrobů se nejedná pouze o jednoduchý výklenek pro sochu. Edikulu ztvárňují vchodové dveře 

a portál do chrámu. Po stranách portálu jsou pilastry s dórskou hlavicí. Oblouk je vyplněn 

štukovou mušlí. Před tímto portálem se nachází socha poutníka, který vchází do chrámu. Na 

zádech má kulatý klobouk a při opasku baňku s řetízkem a křížkem. Před střední část 

vystupují pilíře se sokly. Pilíře jsou jednoduché a jsou z úplně jiného materiálu (bílého 

                                                 
134 SOUČEK, Jan. Meziměstí od historie k současnosti: Halbstadt : Halbestadt : Halbstat : Nieder Wiesen : od 

historie k současnosti. Meziměstí, 2008. ISBN 978-80-254-2529-9. 
135 Internetové stránky města Meziměstí. [cit. 28.6.2016]. Dostupné z URL: 

http://www.mezimesti.cz/pamatky/d-17032. 
136 Obr. č. 47. 
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mramoru) než zbytek náhrobku. U podobných hrobů by se mělo jednat o sloupy většinou 

s kompozitní hlavicí nebo alespoň s korintskou hlavicí. Podle toho že jsou takto holé a 

z jiného materiálu se dá usoudit, že staré byly pravděpodobně poničené a musely se vyměnit, 

avšak byly vyměněny pouze za tyto jednoduché pilíře. Pilíře nesou kladí a štít. Vlys má na 

krajích motiv rozety a uprostřed nápis „FAMILIE ANSELM HEINZEL“. Pod římsou se 

nachází vejcovec. Štít má trojúhelníkový tvar a v jeho vrcholu se stýkají strany pomocí volut. 

Uprostřed štítu je umístěn motýl, který značí transformaci.  

Křídla tvoří nižší horizontální desky, které jsou zakončené římsou a pod ní zubořezem. 

Na krajích křídel je pilastr a z vrchu na něm visí kytice z růží.  

Datování: Pravděpodobně závěr 19. století začátek 20. století. 

Signatura: Náhrobek má signaturu Heinr. Wolfa.  

 

9.2.2 Náhrobek rodiny Heinzel – Hofmann137 

Popis: Druhý hrob rodiny Heinzel se nachází ve střední části hřbitova spíš v severní 

části hřbitova. Také jako první hrob této rodiny zaujme svým uměleckým ztvárněním. Je 

trojdílné dispozice z šedé žuly. Slohově se jedná o neogotické zpracování. Střední část, 

ačkoliv je podobně vysoká jako křídla, vystupuje svým trojúhelníkovým štítem. Na soklu, 

který má obdélníkové orámování, spočívá hlavní horizontální deska. Deska s nápisy je 

zasazena do otvoru připomínajícího gotický sedlový portál. Na portál navazuje trojúhelníkový 

štít, který uvnitř tvoří lomený oblouk s konzolami. Štít má po vrchní římse vystupující graby. 

Po stranách štítu se ční na levé straně fiála, která je na pravé straně ulomena. Křídla mají 

stejný sokl jako střední část. Na soklu jsou desky také se sedlovým portálem. Z vrchu však 

nejsou zakončeny štítem, ale spíše atikou s cimbuřím. Kraje křídel jsou zakončeny fiálou. 

Datování: Podle neogotického zpracování by se náhrobek dal zařadit do druhé poloviny 

19. století. Avšak nejstarší zesnulý se podle popisu datuje na rok 1901.  

Signatura: Není. 

 

                                                 
137 Obr. č. 48. 
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9.2.3 Náhrobek rodiny Ermer138 

Popis: Náhrobek se nachází při západní stěně hřbitova. Není nijak významný, ale spíše 

ojedinělý. Jedná se totiž o motiv skály, která není nijak umělecky ztvárněna. Jediné co se dá 

nalézt za umělecky zpracované, je kříž, který se nachází nahoře přesně uprostřed. Toto 

zpracování může mít symboliku místního prostředí. Ruprechtice se nacházejí v Broumovském 

výběžku a je tu blízko do broumovských stěn. To by značilo jistý vztah nebožtíků k této 

oblasti. Z náhrobku není jasné, kde se manželé Ermerovi narodili. Lze pouze vyčíst, že 

pocházeli z Ruprechtic a kdy se narodili a zemřeli.  

Datování: Pravděpodobně přelom 19. a 20. století.  

Signatura: Není. 

 

9.2.4 Náhrobek Marthy Heinzel139 

Popis: Další náhrobek rodiny Heinzel, tentokrát pouze jediné příslušnici rodiny Marthy 

Heinzel se nachází v blízkosti prvního hrobu této rodiny. Má osovou souměrnost a je z šedé 

žuly. Nemá nijak zvláštní umělecké zpracování, avšak tvoří v půdorysu otevřené „u“, což není 

obvyklé u hrobů na Náchodsku. Ke střední části vystupují dva schody a uprostřed se nachází 

kříž, který lehce vystupuje z hmoty náhrobku. Kříž je na desce, která je vyšší než zbytek 

náhrobku a uceluje tak osovou symetričnost. Po levé straně kříže se nachází nápis z litinových 

písmen. Křídla jdou do oblouku a vystupují před středovou část a tvoří tzv. „čestné nádvoří“ 

podobně jako se nachází u barokních zámků.  

Datování: Pravděpodobně 30. léta 20. století.  

Signatura: Náhrobek má signaturu Fr. Wolfa z Broumova. 

 

9.3 Hřbitov ve Vižňově u kostela sv. Anny 

 

9.3.1 Náhrobky rodiny Walzel 

Popis: Hrobka rodiny Walzelovy má několik částí. Hrobka zaujímá celou jižní stěnu 

hřbitova a má celkem čtyři náhrobky. Dva jsou zděné stěny, která dotváří monumentálnost 

                                                 
138 Obr. č. 49. 
139 Obr. č. 50. 
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hrobky. Další dva stojí volně vedle této stěny a poslední má čestné místo na vyvýšené ploše a 

celá plocha je obezděna.  

Zděné průčelí má obdélníkový tvar a jsou v něm dva výklenky zakončené segmentovým 

obloukem. 140 Fasáda zděného přístřešku je již značně opadaná a dochovaly se celkem čtyři 

pilastry, které ohraničují výklenky. Pilastry jsou dórského řádu s patkou a jsou kanelované. 

Na vrcholu obou segmentových oblouků se nachází jednoduchá konzola. První náhrobek 

manželů Veroniky a Benedikta Walzel, tedy ten vlevo, pochází pravděpodobně již ze 20. let 

19. století, ale vzhledem k významnosti rodiny, je potřeba ho také zmínit. Jedná se o 

horizontální desku, která stojí na podstavci, jenž připomíná hromadu kamení. Z vrchu je 

deska zakončena mohutnou římsou. Uprostřed se nachází dva obloukové otvory pro nápisy. 

Nápisy jsou pozlacené avšak na některých místech již také dost špatně čitelné. Nad římsou se 

ční obloukový štít tvořený z kamenů a uprostřed nich je vševidoucí oko. Celý náhrobek 

završuje kříž, který je také pozlacený. Druhý náhrobek již není tolik zajímavý a zůstal z něj 

pouze sokl. Sokl leží na kamenité náspy a ve středu má obdélný prostor pro vyryté nápisy. 

Nápisy jsou opět pozlacené. Sokl završuje římsa a na něm leží pravděpodobně menší 

podstavec pro kříž, který chybí.  

Dalším je náhrobek Petera Walzela.141 Na kamenitém náspu se ční místo desky skalka, 

na které stojí vysoký železný kříž se sochou ukřižovaného Ježíše Krista. Deska pro nápis se 

nachází před skalkou a má podobu obrazu. Hned napravo se nachází další náhrobek Ludwiga 

Welzela.142 Také nevyniká zvláštní uměleckým zpracováním. Jedná se totiž o kříž postavený 

na soklu. Na kříži se možná ještě vyskytovala železná nebo jiná kovová soška ukřižovaného 

Ježíše Krista, avšak zbyly po ní pouze kovové konce v kříži.  

Další a zároveň nejimpozantnější náhrobek143 se nachází úplně na kraji všech hrobů 

rodiny Welzelovy. Pravděpodobně se bude jednat o hlavní hrobku této rodiny. Celá hmota 

náhrobku je zdvižena o necelý metr a je obezděna zídkou. K hlavnímu náhrobku se dá dostat 

po šesti schodech. Zídky jsou jednoduché a jsou zakončeny římsou. Náhrobek je celý 

z železa, a proto také je z většiny zkorodovaný a dokonce pravý bok náhrobku zcela upadl. 

Sokl pro sochu, která celý náhrobek završuje, by se dal rozdělit do třech částí. Střední část 

vystupuje před hmotu a je na ní nejvíc „zdobeních“. U patky visí listoví. Celý střed je 

rozdělen na dva čtverce a jeden obdélník, které se táhnou od vrchu dolů. V dolní části a horní 

                                                 
140 Obr. č. 51. 
141 Obr. č. 52. 
142 Obr. č. 53. 
143 Obr. č. 54. 
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části je čtverec obdélník uprostřed. V dolním čtverci je smuteční proslov. Ve středním 

obdélníku se nachází nápis: „RUHESTÄTE DER FAMILIE WALZEL“. V horním čtverci je 

ztvárněn klečící anděl pravou rukou podpírající si hlavu a ve druhé ruce drží látku. Látka je 

symbolem toho, že rodina Walzelů podnikala jako faktoři a velkoobchodníci s plátnem.144 

Střední část je zakončena vlysem se třemi rozetami. Krajní části jsou jednoduchá a také mají 

zakončení vlysem. Na každém vlysu byla pravděpodobně alespoň jedna rozeta, avšak ty jsou 

dnes již opadané. Celý náhrobek završuje socha ženy s křížem. Žena drží v pravé ruce knihu a 

pročítá ji a druhou rukou ukazuje směrem k nebi. Pravou rukou zároveň objímá jednoduchý 

kříž.  

Datování: Zděné průčelí z části připomíná dva neorenesanční oltáře, které v edikule 

mají náhrobky. Toto obezdění pochází pravděpodobně až z druhé poloviny 19. století. První 

náhrobek má datování, jak je napsáno výše do 20. let 19. století. Druhý náhrobek je mladší a 

pochází pravděpodobně z poloviny 19. století. Náhrobek Petera Walzela pochází také 

z poloviny 19. století. Největší náhrobek pochází pravděpodobně již z přelomu 19. a 20. 

století.  

Signatura: Bohužel ani u jednoho náhrobku se žádná signatura nevyskytuje. 

Podrobnosti o zesnulých: Rodina Walzel pocházela z Vižňova a skoro všichni její 

členové se zabývali výrobou a obchodem s plátnem. V rámci průmyslové revoluce začali 

zakládat průmyslové podniky různě po kraji. Nejdůležitější byla přádelna lnu v Poříčí u 

Trutnova, kterou založili Clemens, Georg a Petr Walzovi v roce 1851. Kvůli které byl za 

zásluhy o rozvoj lnářského průmyslu povýšen Clemens Walzel do šlechtického stavu. 

V Meziměstí založili faktorii s plátnem v roce 1826 a postupně se proměnila na firmu Josef 

Walzel a synové.  

  

                                                 
144 SOUČEK, Jan. Meziměstí – od historie k současnosti. Meziměstí, 2008. s 48. ISBN 978-80-254-2529-9. 
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10 Teplice nad Metují 

 

10.1 Historie Teplic nad Metují 

K roku 1362 se datuje první písemná zmínka. Původně to byla osada založená 

v podhradí hradu Střmen, který střežil obchodní stezku do Polska a Slezska. V roce 1447 byl 

hrad zbořen, a tak bylo území spravováno z tvrze. V roce 1599 vznikl na místě tvrze zámek. 

Roku 1614 došlo na dělení Teplic na Horní a Dolní. Každé patřily různým majitelům. Po roce 

1848 se stala obec svobodnou a panství Horní a Dolní Teplice se proměnilo ve velkostatky, 

které koupil továrník Bedřich Faltis v roce 1880.145  

 

10.2 Katolický hřbitov u kostela sv. Vavřince 

10.2.1 Hrobka rodiny Fiedler146 

Popis: Největší zajímavostí na hřbitově v Teplicích nad Metují určitě je hrobka rodiny 

Fiedler, která stojí při severní stěně hřbitova. Nejedná se o náhrobek, ale hrobku čtvercového 

půdorysu. Má osovou souměrnost. Střední část vyplňuje jednoduchý portál s vchodovými 

dveřmi, které mají rámovou konstrukci. Dveře mají celkem osm výplní na každém křídle 

čtyři. Výplň je tvořena skleněnou tabulkou s kováním. Kování tvoří uprostřed každé tabulky 

maltézský kříž a okolo je zdobena různými zákrutami. Z obou stran portálu jsou sloupy 

s čtvercovou hlavicí a čtvercovou patkou. Dříky mají motivy listů. Nad portálem je nápis: 

„FAMILIE FIEDLER“. Vedle Sloupů se nacházejí obdélná okna s vitráží. Vitráž v levém 

okně znázorňuje osobu se svatozáří, která drží meč. Pravé okno s vitráží zobrazuje stojící 

osobu se svatozáří. Bohužel nelze posoudit, o jaké svatořečené se jedná. Část kolem oken a 

dveří vstupuje do průčelí hrobky a pod římsou se nachází zubořez. Hrobka má plechovou 

střechu.  

Datování: Hrobka pochází pravděpodobně z roku 1914 jak je napsáno i nad hlavicemi 

sloupů.  

Signatura: Není. 

                                                 
145 Internetové stránky města Police nad Metují. [cit. 28.6.2016] Dostupné z URL: 

http://www.teplicenadmetuji.cz/obcan/informace-o-meste/historie/. 
146 Obr. č. 55. 
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10.2.2 Náhrobek Rosy Ružičky147 

Popis: Náhrobek se nachází při severní stěně hřbitova. Má trojdílnou dispozici z šedého 

kamene. Střední část náhrobku tvoří horizontální deska, která má po obou stranách sloupy 

nesoucí štít. Pod deskou leží měděná lichoběžníková mísa. Na desce je nápis: „ROSA 

RUŽIČKA, BÜRGERSCHULDIREKTORSGATTIN148, + 1932“. Pod štítem se nachází 

výklenek a v něm je zasazen osmiboký květináč, ze kterého vystupují pouze tři stěny. Sloupy 

vedle základní horizontální desky mají listovou hlavici a nesou štít. Štít má částečně 

trojúhelníkovou podobu a vprostřed je do něj zasunut klín, který nese bílý kříž. Na klínu je 

podstavec a něm leží hnědá mísa. Za střední částí se nachází deska, která se táhne celou 

šířkou náhrobku. Ve dvou třetinách má kvádrovou rustiku a ta je zakončena římsou. Nad 

římsou se nachází pokračování zídky v poslední třetině, ale ta již nemá žádné kvádrování.  

Datování: Pravděpodobně 30. léta 20. století.  

Signatura: Není.  

 

10.2.3 Náhrobek rodiny Trinkmann a Ansurg149 150 

Popis: Náhrobek leží při severní stěně hřbitova a je vytesán z pískovce. Má trojdílnou 

dispozici. Střední část vystupuje do prostoru a umocňuje tak osovost. Ve střední části 

ohraničené pilastry bez hlavic a s kanelováním se nachází ovál, okolo kterého jsou paprsky. 

Bohužel je vidět že v oválu chybí pravděpodobně nějaká deska nebo soška. Podle paprsků, 

které běží od středu, by se mohlo jednat o vševidoucí oko, ale nelze to s přesností určit 

jelikož, jak je zmíněno výše, hlavní část chybí. Před střední částí vystupuje kvádrový 

květináč. Střed završuje římsa s nápisem: „RUHESTÄTE DER FAMILIE TRINKMANN 

ANSURG“151. Štít, jenž leží na římse, je stupňovitý.  Křídla mají prostor pro desku s nápisy a 

na krajích je zakončují pilastry bez hlavic a patek. Deska na pravém křídle již chybí.  

Datování: První polovina 20. století, pravděpodobně 20. léta.  

Signatura: Není.  

  

                                                 
147 Obr. č. 56. 
148 Volný překlad autora: „Manželka občana a ředitele školy“. 
149 Nápis lze těžko přečíst a ostatní desky chybí, a tak druhé jméno na nápisu lze pouze odvodit pomocí čitelných 

písmen. Jméno Ansurg je tedy pouze odhadem.  
150 Obr. č. 57. 
151 Slovo DER lze také stěží přečíst a je tedy logický odvozením.  
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11 Machov 

 

11.1 Historie Machova 

První písemná zmínka pochází z roku 1354, kdy se Obec Machov objevuje v latinské 

listině v souvislosti s místním farním kostelem sv. Václava. Ve 14. století náležel Machov 

pánům z Adršpachu. Již v polovině 15. století vesnice získala status městečka, díky přispění 

Jana Machovského. Od roku 1545 bylo městečko pod správou náchodského panství. Během 

třicetileté války získává Náchodské panství Octavio Piccolomini, a tím byl i vlastníkem 

Machova.  

Hlavní dominantou dnešního městyse Machov je dnes již barokní kostel sv. Václava, 

který stojí na místě původního dřevěného kostela ze 14. století. Nový barokní kostel je z roku 

1675 a je postaven podle projektu Martina Allia.152  

 

11.2 Hřbitov československé církve husitské 

11.2.1 Náhrobek Romana Vítka153 

Popis: Náhrobek se nachází v západní části hřbitova. Jedná se o jednodílnou desku 

z šedého kamene. Deska leží na soklu, který je ztvárněn jako hromada kamení. Deska je ve 

spodní části jednoduchá pouze s popisem Romana Vítka. Horní část tvoří jako ústřední motiv 

kniha, která představuje bibli. Na knize spočívá kalich, do kterého dvě holubice nesou snítku 

ječmene a hroznových bobulí. Pod knihou se pne stuha s nápisem: „NA SHLEDANOU!“. 

Pod stuhou visí tři lipové lístky a další tři lipové lístky leží napravo vedle knihy. Kolem 

tohoto vyobrazení se nachází listoví s bobulemi.   

Datování: Náhrobek bude nejspíš pocházet z 20. let 20. století, tedy z doby, kdy zesnul 

Roman Vítek.  

Signatura: Není. 

 

                                                 
152 Internetové stránky městyse Machov. [cit. 28.6.2016] Dostupné z URL: < http://www.machov-

obec.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=7:historie&Itemid=20>. 
153 Obr. č. 58. 
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11.2.2 Náhrobek Vlasty Hofmanové154 

Popis: Náhrobek se nachází ve střední části hřbitova. Jedná se o vyobrazení ženy, která 

levou rukou se chytá za hlavu a v pravé ruce drží holubici. Ve výšce hlavy a rukou visí větve 

s listovím. Pod větvemi se nachází vyobrazení chalupy v krajině. Nad chalupou je nápis: 

„KDE DOMOV MŮJ?“ Vedle domu je přidělána oválná fotografie Vlasty Hofmanové. Dům 

Podpírá podstavec s popisem zesnulé.  

Datování: 20. léta 20. století.  

Signatura: Není.  

  

                                                 
154 Obr. č. 59. 
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12 Broumov 

 

12.1 Historie města Broumova 

Území Broumovska bylo součástí obchodních stezek do Kladska. V roce 1213 dostávají 

benediktýni území Broumovska a začínají je kolonizovat. Oblast Broumova byla 

kolonizována především německými kolonisty. S kolonizací začali benediktýni až po roce 

1253, kdy jim Přemysl Otakar II. dává oficiálně půdu v Broumovském výběžku. Až teprve 

v roce začala stavba kláštera v Broumově. Roku 1348 dostává Broumov stejné privilegia jako 

královská města a stává se tak městem. V roce 1420 byl břevnovský klášter dobyt husity a 

v roce 1421 bylo dobyto i město Broumov, ve kterém se usídlili Slezané, aby potlačili 

husitskou rebelii v Čechách. Během 16. století se v Broumově rozmohlo soukenictví a město 

stalo jedno z nejvýznamnějších středisek výroby sukna. Díky vlivu Slezska se začíná 

v Broumově šířit protestantství, a tím začal upadat klášter. Po bitvě na Bílé hoře opět začíná 

klášter pomalu vzkvétat. Na konci třicetileté války bylo město a celé Broumovsko velmi 

poničené. V letech 1685-1694 byl postaven klášterní kostel, který nechal vystavit Martin Alli. 

Tím byla zahájena celková přestavba kostela. Architektem byl Kilián Ignác Dietzenhofer, 

který dostal zakázku od Otmara Zinkeho. Roku 1797 zahájilo svoji činnost broumovské 

divadlo, které bylo pod patronací klášterního gymnázia a patřilo k jedněm z nejstarších 

divadel v Čechách. V roce 1848 bylo město samostatné a nezávislé na vrchnosti díky zrušení 

poddanství. Broumov přestával být tak uzavřený, a tomu přispěla i železnice, která byla 

postavená mezi Chocní a Broumovem v roce 1875.155   

 

12.2 Hřbitov u kostela Panny Marie 

Starší část hřbitova u kostela Panny Marie je památkově chráněna. Hlavním zájmem 

památkové ochrany je kostel Panny Marie. Avšak na hřbitově se nacházejí i náhrobky, které 

mají stejnou ochranu. Jedná se o náhrobky, které jsou při zdi kostela. Dalšími památkově 

chráněnými jsou volně stojící náhrobní desky u zdi hřbitova. Dle ústředního seznamu 

kulturních památek ČR č. 46944/6-1540 se předmětem ochrany rozumí: „Objekty: objekt 

kostela na st.parc.č. 493; ohradní zeď kolem hřbitova vč. bran; soubor hřbitovních plastik 

umístěných podél jihozápadní zdi hřbitova, dále na hřbitovní zdi u hlavního vchodu, v ochozu 

                                                 
155 KOŠŤÁL, Zdeněk. Dějiny Broumova a Broumovska. Broumov, 1989.  
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kostelíka, a také při zdi východní; vše v k.ú. Broumov 612766, obec Broumov, okres Náchod 

+ soubor renesančních náhrobků.“ 

12.2.1 Náhrobek rodiny Tietze156 

Popis: Náhrobek při východní stěně hřbitova určitě nepatří mezi ty největší na 

Broumovském hřbitově, ale je jistě ten nejzajímavější. Tento typ náhrobku se nikde jinde na 

Náchodsku neobjevuje. Unikátní je svým zpracováním. Základ náhrobku tvoří deska, která je 

složena z cihel, které jsou zpracovány, tak že leží různě na sobě a tvoří dojem zmatené 

hromady cihel. Deska leží na soklu, který má podobné zpracování jako základní deska, avšak 

útvary nejsou pravidelné jako cihly, ale jako lomové kamení. Na základní desce je kartuše, 

které má uvnitř litinový reliéf dívky „BASTL TIETZE“. Reliéf má detailní zpracování, 

zachycuje dívku s mašlí dvěma řetízky a vrchním dílem oděvu. Kartuše je tvořena několika 

volutami, v každém rohu se vyskytuje šesticípá hvězda. Na vrchu se nachází motiv lotosového 

květu. Leží zde i příbuzní dívky „LIBUŠE TIETZOVÁ“ a „OTTO TIETZE“, avšak ty jsou 

zde pochováni až o skoro 90 let později.  

Datování: Náhrobek jistě pochází z doby úmrtí Bastl Tietze, tedy kolem roku 1919.  

Signatura: Není.  

 

12.2.2 Náhrobek rodiny Stryjovy157 

Popis: Náhrobek leží při východní stěně hřbitova. Náhrobek má popisy pouze 

s osobami zesnulými po roce 1987, tedy v období, které není zájmem této práce. Tento 

náhrobek byl však vytvořen jistě první polovině 20. století. Je zřetelně vidět že středová deska 

s popisy, zde byla nově přidělána, protože je ještě vidět tmel, kterým byla připevněna ke 

zbytku náhrobku. To samé je vidět na štítu, kde je deska přidělána pomocí hřebů. Za deskou 

na štítu vyčnívá lehce původní štít, který není zaoblený jako deska na něm přidělaná, ale 

nejspíš bude mít segmentové zakončení. Za další znak stáří se dá považovat signatura 

kameníka Wolfa, který v Broumově působil i na jiných náhrobních kamenech, které jsou 

z první poloviny 20. století. Jedná se o náhrobek trojdílné dispozice a je osově souměrný. Ve 

středu se nachází nejvyšší část, která utvrzuje osovou souměrnost. Po stranách středové části 

nesou štít náhrobku pilíře, které stojí na vysokém soklu. Mezi pilíři je upevněna deska, která 

nese nápisy. Nad deskou se ční balustráda. Štít nelze posoudit, vzhledem k důvodům, které 

                                                 
156 Obr. č. 60. 
157 Obr. č. 61. 
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jsou uvedeny výše, ale deska připevněná k štítu je z vrchu zploštělá a ke stranám zaoblená. Po 

stranách jsou sokly, na kterých je kruhový květináč. Je odstupňován od středové části pomocí 

zídky.  

Datování: Takto jednoduché náhrobky se vyskytují v první polovině 20. století. Tvorba 

kameníka Wolfa se většinou vyskytuje ve 20. až 30. let 20. století. Do tohoto období by se dal 

zasadit i celý náhrobek, kromě novějších úprav.  

Signatura: Signován je zde kameník Wolf.  

 

12.2.3 Náhrobek rodiny Effenberkovy158 

Popis: Náhrobek se nachází při východní stěně hřbitova. Další náhrobek, který je 

„znovu použit“, protože jsou jasně vidět přidělané nové desky, které nejsou z černého 

leštěného mramoru, ale z leštěné tmavě šedé žuly a pravděpodobně překrývají původní nápis, 

nebo původní desky byly odstraněny a nahrazeny těmito novými. Náhrobek je, jak je zmíněno 

výše, z černého leštěného mramoru a má trojdílnou dispozici s osovou souměrností. Ve 

střední části se nachází pilíře, které nesou štít. Pilíře stojí na soklu a k vrcholu pilířů jsou 

přidělány kovové ozdoby. Na vrcholu jsou zakončeny volutou a voluty tvoří motiv celého 

zpracování. Podle zpracování a rovných prutů, se pravděpodobně jedná o litinu. Na spodu se 

nachází prstenec, který objímá pruty. Pruty jsou zakončené jemným zahnutím. Štít je 

lichoběžníkově zakončen a uprostřed se nachází kříž. Křídla tvoří dvě nižší desky a na krajích 

jsou pilíře zakončené stejně jako štít. U vrcholu zakončení pilířů je na levém pilíři značka pro 

alfu a na pravém pilíři symbol omegy, řeckých písmen znázorňující první a poslední písmeno 

abecedy, tedy začátek a konec. Ve středu jsou u soklů pilířů ztvárněny urny, avšak ty jsou 

mladšího data.  

Datování: Na náhrobku není sice žádná zmínka o roku, ale bude nejspíš pocházet 

z počátku 20. století.  

Signatura: Náhrobek má signaturu sochaře Kube.159  

 

                                                 
158 Obr. č. 62. 
159 Srovnej – může se jednat o Hugulta Kube, který má hrob v nedalekých Martínkovicích obr. č. 37. 
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12.2.4 Náhrobek rodiny Rükler160 

Popis: Náhrobek se nachází při západní stěně hřbitova. Náhrobek je poškozen a jméno a 

popisy jdou stěží přečíst. Kvůli tomu je jméno Rükler spíše pokus o transliteraci. Náhrobek se 

skládá pouze z jedné části, která se dělí na spodní část a horní část. Spodní část představuje 

sokl, který má však podobu pilíře s větší entazí. V rozšíření se nachází nápis, ohraničen 

štukovými pásky. Z vrchu nápisu je motiv lotosového květu. Popisy zesnulých jsou i po 

stranách. Nápisy na bocích soklu však nemají žádné umělecké ztvárnění. Na pilíři se nachází 

podstavec pro sochy. Podstavec má po stranách voluty a uprostřed zvýrazněné pole pro nápis, 

který však není čitelný. Na tomto podstavci se nachází dvě sochy. Jedná se o starce s ženou. 

Žena jednou rukou objímá starce a druhou rukou mu podává ruku. Oba dva mají smutné 

výrazy ve tváři. Mohlo by se jednat o ztvárnění okamžiku, kdy žena předává upřímnou 

soustrast po smrti blízké osoby. Podle oblečení i žena bude pravděpodobně starší. Oba dva 

mají na sobě volné šatstvo. Žena má ještě na hlavě kapuci.  

Datování: Pravděpodobně polovina 19. století.  

 

12.2.5 Náhrobek rodiny Marcinovy a Dimterovy161 

Popis: Náhrobek se nachází u hřbitovního kostela Panny Marie. Má podobu 

renesančního oltáře. Jedná se o trojdílný náhrobek z pískovce. Uprostřed je edikula, která má 

po stranách sloupy, které vystupují před náhrobek. Sloupy nemají kanelování a ze spodu jsou 

zakončeny patkou. Pod kladím a štítem jsou sloupy zakončeny kompozitní hlavicí. Edikula je 

zakončena obloukově a oblouk je nesen pilastry s hlavicí s přírodními motivy. Na vrcholu 

oblouku je klasická konzola, která se při tomto ztvárnění vyskytuje pravidelně. Oblouk má 

nad pilastry volutové zakončení. Sloupy nesou kladí, které tvoří klasické složení. Vlys slouží 

pro nápis, který většinou nese jméno rodiny. V tomto případě slouží jako místo pro 

pravděpodobné motto: „DEMAUGE FERN DEM HERZEN EWIG NAH!“162 Pod římsou, 

která zakončuje kladí je typický, pro tento typ náhrobku, zubořez. Štít má trojúhelníkový tvar 

a uvnitř štítu se nachází přírodní motivy. Po stranách jsou pouze nízké desky, které nesou 

popisy. Levé křídlo má zachovalou desku z pravděpodobně původního náhrobku a odkazuje 

na Josefa a Margarethu Dimterovy. Na desce je i popsán jejich syn s manželkou. Syn Franz 

podle nápisu zemřel v roce 1898 a to ukazuje stáří tohoto náhrobku. Jistě náhrobek bude 

                                                 
160 Obr. č. 63. 
161 Obr. č. 64. 
162 Pokus o transliteraci autora. 
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starší, protože hlavní členové, pro které byla tato hrobka vyrobena, se uvádějí uprostřed na 

čestném místě. Uprostřed se nachází pouze nová deska s rodinou Marcinovou, která jistě není 

původní.  

Datování: Původní rodina si mohla nechat tento hrob vytvořit pravděpodobně ve druhé 

polovině 19. století.  

Signatura: Není.  

 

12.2.6 Náhrobek rodiny Teuber163 

Popis: Náhrobek leží při západní stěně hřbitova a nemá žádnou plochu pro urny či 

rakve. Jedná se totiž pouze o samostatný náhrobek, který byl ze svého místa přemístěn a 

postaven ke zdi. U zdi se nachází více takovýchto náhrobků, které uvolnili místo novějším 

avšak pro svou uměleckou hodnotu byly zachovány. Náhrobek tvoří deska, která má po 

stranách sloupy s jednoduchou dórskou hlavicí a patkou bez kanelování. Na desce je místo 

pro popisy zesnulých, avšak lze je stěží přečíst. Proto i jméno rodiny nebo jednoho člena 

nemusí být přesné, jedná se pouze o pokus o transliteraci. Je možné, že se jedná o starší 

náhrobek než rok 1830, kterým by měla tato práce počínat, ale vzhledem k výjimečnosti 

náhrobku je nutné ji zmínit. Základní desku i s podstavcem nesou na zádech dva lvi, kteří jsou 

hlavou namířeni od sebe. Nad nimi je sokl, který spíše připomíná římsu s listovými vzory a 

rozetami. Sloupy nesou kladí, které nad sloupy je tvořeno vlysem, na kterém je obdélná deska 

s větví a květinou. Kladí je však pouze nad sloupy. Nad základní deskou a římsou jsou dvě 

obdélné vytesané desky, na kterých je pravděpodobně nějaký epitaf, ale bohužel je velmi 

těžko čitelný a i lehce poškozený. Tyto dvě desky připomínají knihu, ze které se čte. Nad 

tímto vyobrazením knihy je v trojúhelníkovém štítu zvířecí postava. Není možné posoudit o 

jaké zvíře se jedná, ale podle tvaru by to mohl být kůň. Na římse štítu se opět nacházejí 

listové motivy. Celý náhrobek završují dva menší hranoly, které by ve volné podobě mohly 

být nazvány fiály.  

Datování: Pravděpodobně první polovina 19. století. Jedná se o jeden z náhrobků, na 

které se vztahuje památková ochrana. 

Signatura: Není. 

 

                                                 
163 Obr. č. 65. 
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12.2.7 Hrobka rodiny Burdichovy164 

Popis: Hrobka se nachází při východní stěně hřbitova. Jedná se o další pravděpodobně 

znovu použitých náhrobků, protože je opět jasně nově přidělané desky s nápisy nové rodiny. 

V mnoha případech se stáří náhrobku může řídit popisy zesnulých, protože většinou hrobky a 

hroby byly vytvořeny až po smrti jedince nebo i před smrtí za jeho života. V tomto případě se 

odhad stáří musí spolehnout na architektonické prvky, ale jako další ukazatel může být 

signatura autora. Autor tohoto náhrobku H. Hötzel, je podepsán i pod jinými náhrobky a 

hroby, které zapadají na začátek 20. století. Hrobka má trojdílnou dispozici a je z černého 

leštěného mramoru. Střed tvoří pilíře, které jsou současně i okrajem bočních křídel. Na pilíři 

leží ještě sloup, který nese štít, jenž vystupuje do popředí a tvoří prostor pro sochu. Socha 

Ježíše Krista stojí uprostřed pod štítem. Hlavu má skloněnou s upřeným pohledem před sebe 

na místo, kde jsou pochovaní zesnulí. Je oblečen ve volném oděvu a ruce má v kázajícím 

gestu. Pravou nohou je lehce nakročen dopředu. Ve výšce ramen na bočních pilířích jsou 

přidělány čtverhranné lucerny. Štít je trojúhelníkového tvaru. Křídla tvoří základní deska, 

která je na krajích ohraničena pilíři. Nad touto základní deskou, která nese popisy zesnulých, 

sedí balustráda o třech sloupkách. Jak je uvedeno výše na boku soklu se nachází signatura 

kameníka H. Hötzela. 

Datování: 20. léta 20. století. 

Signatura: Autor je H. Hötzel.  

 

12.2.8 Hrobka členů Broumovského kláštera165 

Popis: Hrobka se nachází při východní stěně hřbitova. Název není zcela přesný, protože 

bohužel většina popisů je spíše nečitelná a jediné co lze s jistotou tvrdit je, že zde leží správce 

Broumovského kláštera a farností P. Norbert Josef Zeman O. Praem, kněz Kristův, ale tento 

správce zemřel až v roce 2013, což dokládá popis. Je tedy pravděpodobné, že zde budou 

pochováni i jiní členové či funkcionáři Broumovského kláštera. Jedná se o trojdílnou 

dispozici náhrobku. Sokl tvoří také tři díly a každý má odstupňovaný obdélník a na krajích na 

koso postavené pilíře s patkou, které mají rohy zešikmené. Hlavice mají zešikmené 

trojúhelníky. Střední část tvoří deska, která má portál s lomeným obloukem a s trojlaločným 

motivem a v něm se nachází popis zesnulého. Štít má na římse graby a střed štítu tvoří právě 

                                                 
164 Obr. č. 66. 
165 Obr. č. 67. 
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lomený oblouk. Po stranách středové desky jsou nakoso postavené polopilíře se stejnou 

patkou, jako je na polopilířích na soklu. Pilíře pokračují nad štít a stávají se fiálami, které mají 

na vrcholu křížovou kytici. Na vrcholu trojúhelníkového štítu stojí kříž. Za štítem vychází 

deska podobná atice završená římsou a cimbuřím. Na atice se nacházejí motivy čtyřlistu a 

trojlaločné motivy. Křídla tvoří deska ohraničená stejnými pilíři jako středová část. Místo pro 

popis zesnulých tvoří sedlový portál, který má v rozích listové motivy. Kraje jsou opět 

zakončeny fiálou s křížovou kyticí. Celé to završuje opět náznak nižší atiky s římsou a 

cimbuří. Je možné, že atiky nejsou vůbec původní, protože v detailním pohledu jsou to části 

přidané ke zbytku náhrobku a hlavně na křídlech je jasně viditelné, že spíše nepasují. Pod 

římsou a cimbuřím se totiž nachází pouze pár centimetrů klasického obdélného portálu a 

uprostřed ční kovová hlavice. I štít má viditelné spáry, a tak by také nemusel být původní. 

Celý náhrobek tak působí jako „skládačka“ různých dílů. Domněnku toho, že by nemuseli být 

původní (atika a štít), jelikož spáry mají velké mezery a je tedy možné, že tento náhrobek je 

poskládán z různých dílů, které nejsou ze stejného období nebo jsou z různých jiných 

náhrobků. Je tedy dost možné, že původně se mohlo jednat pouze o tři desky a všechny měly 

sedlové portály a uvnitř popisy zesnulých.  

Datování: Náhrobek odkazuje na historizující slohy, tudíž pravděpodobně pochází 

z druhé poloviny 19. století.  

Signatura: Není.  

 

12.2.9 Náhrobek rodiny Bryerovy166 167 

Popis: Náhrobek se nachází ve střední části hřbitova poblíž kostela. Další z náhrobků, u 

kterých nelze poznat z jakého roku nebo alespoň desetiletí pochází. Podle sešlosti nápisů a 

tím, že se podobný nikde nevyskytuje, by se mohlo jednat o náhrobek, který je starší než rok 

1830. Jedná se o náhrobek, který je tvořen vytesanými kameny různých velikostí. Na pravé 

straně se nacházejí listové motivy připomínající dubové listy. Na vrcholu náhrobku je vytesán 

věnec s mašlí. Uprostřed se nachází oválný prostor pro popisy zesnulých. Nahoře je 

pravděpodobně kříž.  

Datování: Z popisů je zjevné, že náhrobek se dá řadit do první poloviny 19. století.  

                                                 
166 Popis na náhrobku je velice těžko čitelný tudíž se jedná o pokus o transliteraci. 
167 Obr. č. 68. 
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13 Jaroměř 

 

13.1 Historie Jaroměře 

První zmínka o městě Jaroměř je doložena k roku 1126, kdy se o hradu Jaromir 

(Jaroměř) zmiňuje ve své kronice kanovník vyšehradský. Hrad stál na místě dnešního kostela 

sv. Mikuláše na náměstí. Až ve druhé polovině 13. století vznikla u hradu malá osada, která 

pak byla pravděpodobně Přemyslem Otakarem II. povýšena na město a později i na královské 

město, což dokládá listina krále Albrechta I. Habsburského z roku 1307. Za husitských válek 

se město postavilo na stranu Zikmunda I. Roku 1421 byla Jaroměř dobyta Janem Žižkou 

z Trocnova. Vladislav Jagellonský zlepšil poměry v Jaroměři a přiznal jí nová privilegia, díky 

čemuž Jaroměř bohatla a vzkvétala. V roce 1520 koupila panství Heřmanice, ke kterému 

patřili okolní vesnice a nakonec i obec Svinišťany. V 16. století se začíná šířit luteránství, 

které nakonec převládlo, a proto se město při protihabsburském odboji v roce 1547 postavilo 

na stranu stavů. V roce 1548 postihl město velký požár, při kterém byla zničena většina 

města. Při druhém protihabsburském odboji v roce 1618 se opět Jaroměřští postavili na stranu 

pro vládnoucí dynastii. V průběhu třicetileté války město trpělo velkými škodami. Vojska 

císařská, saská i švédská projížděla Jaroměří a působily škody. V roce 1780 byl položen 

základní kámen pevnosti Ples, která byla později pojmenována po svém zakladateli Josefu II. 

Roku 1788 byl v Jaroměři zřízen regulovaný magistrát. Kompetence Jaroměřského magistrátu 

byly postupně zvětšovány, nejdřív dostalo do správy pevnost Ples, poté i města Česká Skalice 

a Opočno. Železniční trať byla dokončena roku 1857 a vedla z Pardubic do Jaroměře. Rok na 

to byla zprovozněna trať vedoucí do Liberce a o další rok do Náchoda.168  

 

13.2 Městský hřbitov 

13.2.1 Hrobka rodiny Wenkeovy169 

Popis: Hrobka se nachází při severovýchodní stěně hřbitova přímo naproti vstupu na 

hřbitov. Hrobka je čtvercového půdorysu s kulatým průřezem střechy. Zdivo se skládá 

z pískovcových kvádrů v průčelí a v obvodových stěnách se nachází sbíraný kámen 

pokládaný nepravidelně. Kamenné kvádry se nachází i ve vrchních okrajových částech. 

                                                 
168 Jaroměř 1126-1976: u příležitosti 850. výročí Jaroměře vydal v roce 1976 Městský národní výbor v Jaroměři. 

Jaroměř, 1976. 
169 Obr. č. 69. 
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Hlavní dominantou je v průčelí ve střední části socha Ježíše Krista. Ruce má v kázajícím 

gestu s pohledem upřeným vpravo do dáli. Socha stojí na skále. Při vstupu do hrobky klečí na 

podstavci mužské sochy s egyptskou přikrývkou hlavy. V rukách drží dvojbřitý meč. Působí 

jako ochránci hrobky a pravděpodobná inspirace může být právě z Egypta, kde podobně 

sochy ochránců faraonských hrobek střežili vstup do hrobky. Portál do hrobky je jednoduchý 

segmentově zakončený a nad segmentem je nápis. Nápis je však napsán zvláštním písmem, 

který jde pouze těžko přečíst. Kolem nápisu je motiv větve s listy. Podél celého soklu hrobky 

jsou geometrické motivy připomínající klíny zapadající do sebe. Uvnitř hrobky je v oblouku 

kresba, kterou se však nepodařilo kvalitně fotograficky zachytit a ani při bližším pohledu 

nebylo zřejmé, o co se na malbě na zdi jedná. 

Datování: Pravděpodobně první polovina 20. století.  

Signatura: Hrobka je signována sochařem Josefem Václavem Pekárkem.  

Podrobnosti o zesnulých: Rodina Wenkeova je známa nejen v Jaroměři hlavně kvůli 

své firmě A. Wenke a syn, a také díky jedinečné stavbě, kterou nechal Josef Wenke postavit a 

tou byla budova známa pod názvem Wenkeův dům – dnešní Jaroměřské muzeum. Albert 

Wenke, se narodil v roce 1843 a původem byl z kladských Dušnik. Pracoval jako dělník 

mosaista. Později si založil vlastní mosaikou živnost. Prodával do celého Českého 

království.170 Po jeho smrti v roce 1905 převzal firmu syn Josef Wenke. Pokračoval v otcově 

živnosti. Chtěl postavit nové prostory pro živnost. Sídlo firmy si chtěl navrhnout podle svých 

představ a tak koupil novou parcelu na Husově třídě. Dostal dva návrhy od svého švagra. 

Nakonec k projektu byl přizván Josef Gočár. Po smrti převzali firmu jeho dva starší synové. 

Bohužel ve 30. letech dopadla na firmu krize a obchodní dům šel do dražby, kde jej koupilo 

město.171    

 

13.2.2 Hrobka rodiny Čerychovy172 

Popis: Hrobka se nachází při stěně, která dělí hřbitov na dvě poloviny. Postavena je 

z obdélných opracovaných kamenů poskládaných do řad. Pilastry na rozích jsou tvořeny 

velkými pískovcovými kvádry. Hrobka má čtvercový půdorys. Hlavní dominantou je 

neorománský portál, který je zakončen obloukem. Po stranách vstupu jsou sloupy s kruhovou 

                                                 
170 SLAVÍK, Jan – MERTLÍKOVÁ, Olga. Gočár – Wenke. Jaroměř, 2011. s 20. ISBN 978-80-903131-9-4. 
171 UHLÍŘ, Jiří. Osobnosti Jaroměře. Liberec, 2011. s 187. ISBN 978-80-86807-77-5. 
172 Obr. č. 70. 
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patkou a jednoduchou hlavicí, která má ve volné variantě motivy plaménků. Vnitřek portálu 

zdobí zubořez, na který pak navazuje pouze v oblouku válec s pravidelně uspořádanými 

kosočtverci. Kraje jsou zdobeny pupeny květin. V tympanonu se nachází figurální ztvárnění 

sedící postavy se svatozáří v zašpičatělém oválu. Mohlo by se pravděpodobně jednat o Ježíše 

Krista. Okolo je další ztvárnění pravděpodobně dalších postav. Mezi tympanonem a dveřmi se 

nachází nápis „RODINA ČERYCHOVA“. Dveře tvoří kovový rám s kruhy uvnitř rámu, které 

se navzájem dotýkají a ve svém středu mají tvořené kříže. Spodní část má stejné kruhy, ale 

uvnitř se tvoří kosočtverec. Na rozích hrobky se nachází pilastry, které mají při krajích ještě 

sloupky. Patka pilastru je jednoduchá a hlavice je zdobena pouze na rozích rozetami. Hrbka 

má trojúhelníkový štít, který má pod římsou větší obloučkový vlys. Následuje zubořez a těsně 

pod římsou motivy čtverců. Na bocích hrobky jsou ještě další dva pilastry s jednoduchou 

hlavicí, která má uprostřed rozetu. Mezi pilastry pod římsou se nachází zubořez.  

Datování: Podle historizujícího slohu se jedná pravděpodobně o druhou polovinu 19. 

století.  

Signatura: Hrobka je signována Al. Khunem.  

Podrobnosti o zesnulých: Antonín Čerych, který je zde pravděpodobně pochován, se 

narodil 20. dubna 1829 v Nechanicích. Vyučil se jako řezník. Po zkušené v různých částech 

Habsburské monarchie začal v Nechanicích podnikat. Roku 1864 se stal dokonce i starostou 

obce. Roku 1869 se přestěhoval do Josefova, kde založil cukrovar. Po vyhoření cukrovaru 

vybudoval na stejném místě tkalcovnu. V Jaroměři se nachází v ulici Lužické vila Otakara a 

Karly Čerychových, kterou postavil ve spolupráci s Vladimírem Fultnerem, Oldřich Liska. 

 

13.2.3 Hrobka Boži Kodešové a její rodiny 173 

Popis: Náhrobek se nachází po levé straně při vstupu do hřbitova. Hrobka je z pískovce 

a hlavní část tvoří dvě sochy. Dominantnější je socha plačky truchlící nad hrobem, která stojí 

na skalce. Pravou rukou se drží za ústa. Pod skalkou je kamenná urna s nápisem „KARLA 

KODEŠOVÁ“. Po levé straně plačky se nachází malá dívka sedící na skalce. Dívka má ve 

vlasech mašli a v rukách drží holubici. Motiv holubice obecně znamená svobodu. Na hřbitově 

se však nacházejí vedle sebe katolické hroby a husitské hroby. Holubice podle hřbitova 

v Machově se hojně vyskytovala právě na husitském hřbitově, tudíž by se mohlo jednat o 

                                                 
173 Obr. č. 71. 
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rodinu, která je svým vyznáním husitského smýšlení. Jedná se však spíš o návrh k diskuzi než 

jako uzavřené téma. 

Datování: Náhrobek pravděpodobně pochází z první poloviny 20. století, což potvrzuje 

i datum úmrtí zesnulé roku 1916. 

Signatura: Není 

 

13.2.4 Náhrobek JUDr. Ludvíka Lederera174 

Popis: Náhrobek se nachází po pravé straně po vstupu.  Je vytesán z černého leštěného 

mramoru. Má jednoduchou propozici, hlavní deska je odstupňována od krajů ke středu kde se 

nachází reliéf JUDr. Ludvíka Lederera, která má signaturu místního sochaře Otakara 

Španiela. Reliéf je detailně zpracován a Dr. Lederer je zachycen z profilu. Pod reliéfem se 

nachází popis „JUDR. LUDVÍK LEDERER ADVOKÁT V JAROMĚŘI“. Štít má tvar 

plochého trojúhelníku.  

Datování: Pravděpodobně první polovina 20. století konkrétněji 20. až 30. léta.  

Signatura: Náhrobek je signován architektem Vladimírem Fultnerem a sochařem 

Otakarem Španielem, kteří náhrobek navrhli, další signovaní jsou Bárta – Vágner z Jaroměře, 

kteří se pravděpodobně podíleli na kamenické práci. Náhrobek zmiňuje ve své práci i Marcel 

Pencák – Hradecký architekt: Vladimír Fultner ve spleti české moderny.175 

 

13.2.5 Náhrobek bratrů Jana a Emanuela Čermákových a jejich matky176 

Popis: Náhrobek se nachází ve druhé půli hřbitova při středové zídce. Jedná se o vcelku 

jednoduché ztvárnění řeckého sloupového dórského řádu s typickým kladím. Sloupy bez 

patky jsou postavené na odstupňovaném soklu. Sloupy jsou kanelované s dórskou hlavicí a 

nesou kladí. Kladí tvoří vyšší architráv a na něm vlys. Vlys je rozdělen na tři pole, které jsou 

rozděleny kanelovanými pilastry zakončené na spodu střapci. V každém poli je vyobrazení. 

První pole však skoro celé chybí. Ve dvou zbývajících se nacházejí vyobrazení podpory a 

přátelství. Mezi sloupy se nachází dvě větší vázy, které mají na sobě geometrické motivy.  

                                                 
174 Obr. č. 72. 
175 PENCÁK, Marcel. Hradecký architekt: Vladimír Fultner ve spleti české moderny. Brno, 2013. ISBN 978-80-

87474-87-7. 
176 Obr. č. 73. 
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Datování: Je těžké odhadnou, protože podobný náhrobek se ani ve volné variaci na 

Náchodsku nevyskytuje a nemá ani popis kdy zesnulí umřeli. Jelikož se jedná o variaci 

antického zpracování mohlo by se jednat o historizující slohy, které se většinou datují do 

druhé poloviny 19. století.  

Signatura: Není.  

 

13.2.6 Náhrobek rodiny Stárkovy177 

Popis: Náhrobek se nachází při jižní stěně hřbitova. Ztvárnění hrobky připomíná trůn 

nebo křeslo. Hlavní horizontální deska je završena segmentově a před ní po stranách vystupují 

sokly, které připomínají ruční opěrky u křesla. Na levém soklu se opírá větev s listy a u 

pravého se také pne listová ratolest. Mezi nimi se nachází prohnuté „sedátko“ s rýhami a 

kovovými čtverci. V desce přesně uprostřed se nachází měděný reliéf muže. Muž je zachycen 

z profilu po ramena a ruce má v modlícím gestu. Stojí před stromem, který se nachází přímo 

uprostřed. Reliéf je ohraničen po stranách čtverci.  

Datování: Nejspíš se bude jednat o náhrobek ze stejné doby jako nejstarší osoby, které 

jsou zde pochovány, tedy 20. léta 20. století.  

 

13.2.7 Náhrobek rodiny Knížkovy178 

Popis: Náhrobek se nachází při jižní stěně hřbitova a je vytesána z pískovce. 

Horizontální desku tvoří velké kolo, které má po krajích geometrické tvary. Před kolem se 

nachází socha anděla. Anděl je ztvárněn před deskou, ale je s ní propojen v jeden kus. 

Přechází u něj z reliéfu do samotné sochy. Reliéf tvoří spíše křídla a postava anděla samotnou 

sochu. Postava je ztvárněna v sedě. V levé ruce drží na klíně přesýpací hodiny. Levou rukou 

přidržuje větší věnec, který se o něj opírá u pravé nohy. A menší věnec se nachází hned vedle. 

U levé nohy mu leží větev s listy. Na soklu se nachází deska s nápisy a popisy zesnulých.  

Datování: Pravděpodobně první polovina 20. století. 

Signatura: Není. 

 

                                                 
177 Obr. č. 74. 
178 Obr. č. 75. 
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13.2.8 Náhrobek rodiny Polických179 

Popis: Náhrobek se nachází při východní stěně hřbitova vedle hrobky rodiny 

Wenkeovy. Hrobka je rozdělena na tři části s jistou osovou symetrií. Střed tvoří v půdorysu 

oblouk, uvnitř kterého se nachází sochařské ztvárnění Otakara Španiela. Jedná se o ztvárnění 

Panny Marie, která sedí a má na klíně položeného Ježíše Krista. Vyobrazení je následně po té 

co byl Ježíš Kristus sundán z kříže, tudíž Panna Marie svého syna oplakává. Celé sochařské 

ztvárnění je vylito z mědi. Pod ní se nachází přírodní motivy. Křídla tvoří desky, na kterých 

jsou nápisy a popisy zesnulých. Nad deskou se nachází velmi vystouplá jednoduchá římsa.  

Datování: Nejstarší zesnulý umřel v roce 1880, ale náhrobek bude spíše mladší. 

Potvrzuje to hlavně jeho jednodušší zpracování a signatura na soše od Otakara Španiela, který 

působil jako sochař až na začátku 20. století. Tudíž celý náhrobek bude datován až na první 

polovinu 20. století.  

Signatura: Náhrobek signaturu nemá. Socha je signována Jaroměřským sochařem 

Otakarem Španielem. Dále je signován i Franta Anýž z Prahy VII., který sochu odlil. 

 

13.3 Hřbitov v Jezbinách u Jaroměře 

13.3.1 Náhrobek rodiny Cejpovy a Marečkovy180 

Popis: Náhrobek leží při západní stěně hřbitova. Jedná se o náhrobek vytvořený 

z pískovce. Základní horizontální deska působí neopracovaně, ale má být jako volný kámen, 

na kterém se nachází reliéf ženy smutnící nad hrobem. V obou dvou rukách drží květy růží a 

levou ruku si při tom drží na srdci. U její levé nohy se nachází další květy růží. 

Datování: Pravděpodobně druhá polovina 19. století.  

Signatura: Není.   

                                                 
179 Obr. č. 76. 
180 Obr. č. 77. 
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14 Závěr 

Práce je zaměřená na typologický vývoj sepulkrálních památek na Náchodsku v letech 

1830-1938. Jedná se o první ucelenější práci na toto téma ve vymezené oblasti. Hlavním 

cílem bylo zmapování oblasti a vytvořit soupis nejvýznamnějších a pokud možno 

neobyčejných sepulkrálních památek, které se v oblasti nacházejí. Výběr oblastí byl vytvořen, 

aby zahrnul co největší oblast na Náchodsku, a nastínil tak rozdíl mezi severní částí bývalého 

Náchodského okresu, tedy částí, která před druhou světovou válkou byla obydlena 

s majoritním podílem sudetských Němců. Jedná se o oblast Broumouvska. A úplně jiným 

prostředím, kterým je oblast Náchodska a Jaroměřska. Z tohoto důvodu bylo vybráno šest 

měst a z toho tři, které leží v severní části Náchodska a tři z jižnější části. Z oblasti 

Broumovska se jedná o města Broumov, Meziměstí a Teplice nad Metují, ve kterých bylo 

vyšší procento německého obyvatelstva a z oblasti Náchodska byly vybrány města Náchod, 

Nové Město nad Metují a Jaroměř. V Meziměstí jsou dva hřbitovy, které neleží přímo ve 

městě, ale v obcích, které správou spadají pod město a jsou to hřbitovy ve Vižňově a 

v Ruprechticích. Dále byly vybrány čtyři vesnice: Heřmánkovice, Martínkovice, Bohuslavice 

nad Metují a Jasenná. Dalším vesnickým hřbitovem by se dal považovat hřbitov v Jezbinách u 

Jaroměře, které spadají správou pod město Jaroměř. Zvláštní postavení má obec Machov, 

která je oficiálně uznána jako městys. V Machově se nacházejí dva hřbitovy, hřbitov 

československé církve husitské a hřbitov římskokatolické církve. Hřbitov římskokatolické 

církve v katalogu není uveden, protože se na něm nenacházel žádný náhrobek ani hrobka, 

které by měly větší umělecko-historickou hodnotu.  

Mezi hřbitovy jsou viditelné i rozdíly v tom, jestli se jedná o hřbitov u kostela nebo 

hřbitov postavený po osvícenecké reformě Josefa II. Takovými hřbitovy, postavené po druhé 

polovině 18. století, jsou hřbitovy v Jaroměři a v Machově, které leží na okraji obce. Ostatní 

hřbitovy se nacházejí v obcích a městech u kostela.  

V celkovém průřezu tvoří největší část menší náhrobky, které však nedosahují takových 

uměleckých kvalit, jako ty větší a více okázalé hrobky. Právě okázalejší a honosnější hrobky 

patří ve větší míře továrníkům, různým podnikatelům a případně rodinám šlechtického 

původu, jako tomu je v případě Josefa Bartoně z Dobenína, který má svoji rodinnou hrobku 

na Náchodském hřbitově. Podle etnického rozdělení můžeme pozorovat další rozdíly mezi 

severní částí a jižní částí Náchodska. V severní části, tedy na Broumovsku, převládají 
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továrníci a podnikatelé, kteří jsou Německého původu. Ve větší míře se jedná o továrníky 

zaměřené na textilní průmysl, což je příklad rodiny Walzelovy, která pocházela z Vižňova u 

Meziměstí. Rodina Walzelova vlastnila bavlnářskou továrnu nejen v Meziměstí, ale i ve 

vzdáleném Turnově. Jejich hrobka leží na hřbitově ve Vižňově a zaujímá komplex o pěti 

náhrobcích. Na Náchodsku a Jaroměřsku se stále objevují němečtí podnikatelé, ale objevují se 

i čeští. Jedním takovým byl jistě Josef Bartoň z Dobenína, jehož rodina koupila i 

Novoměstský zámek a panství. Příkladem německého podnikatele může být Theodor Böehm, 

který byl též továrníkem, ale zaměřený na tiskařskou činnost.  

Nejvelkolepějšími a nejhonosnějšími hrobkami na Náchodsku jsou: Hrobka Theodora 

Böehma a jeho rodiny v Novém Městě nad Metují, komplex náhrobků rodiny Walzelovy ve 

Vižňově a v Jaroměři hrobka rodiny Wenkeovy a Čerychovy. Jedinečná hrobka na Náchodsku 

se nachází v Jaroměři a jedná se o hrobku rodiny Čermákových, která na první pohled zaujme 

svým zpracováním v podobě řeckého, dórského, sloupového řádu, který se nikde na území 

Náchodska ve volné variantě nenachází.  

V celém Náchodském regionu se nachází nejvíce hrobek, které spadají do 

historizujících slohů, především se jedná o neorenesanci, ale i neogotika. Objevují se i 

klasicistní hrobky, které však nejsou tolik hojně zastoupeny. V mladším období se objevují 

lehce secesní a funkcionalistické náhrobky.  

Největší množství náhrobků a hrobek zaujímá typ kříže nebo stély. Hojně se vyskytují 

sochařské figury Ježíše Krista, plaček nebo andělů. Figury se často vyskytují samostatně a 

tvoří tak základní prvek hrobky, ale podobně frekventovaná jsou i kombinace s motivem stély 

a kříže či jiných ztvárnění náhrobků. Velkolepější hrobky mají ztvárnění sochy či reliéfu 

v rámci celého svého uměleckého ztvárnění.  Ozdobnými prvky jsou nejčastěji listové motivy 

a ratolesti, květinové motivy, věnce a hlavy andělíčků s křídly. Ačkoliv v této práci je uveden 

pouze jeden hřbitov československé církve husitské, dalo se pozorovat, že nejčastějším 

motivem na husitském hřbitově je holubice, která se v katolických hřbitovech tolik 

neobjevuje. V katolických hřbitovech je pak nejvíce opakovaný motiv kříže ve vícero 

variantách.  

Popisy zesnulých jsou na náhrobcích a hrobkách svým ztvárněním přímo zapojeny do 

uměleckého pojetí památek. Vyskytují se jako rytiny, které mohou být pozlacené či jinak 

obarvené, nebo se jedná o písmena vytvořená z litiny či jiného kovu a následně připevněna 

k sepulkrální památce. Objevují se podobně často i rytiny vyryté na speciální desce, která je 
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následně připevněna k náhrobku. V Broumovském hřbitově se nachází ojedinělé připevňování 

nových nápisů na staré náhrobky a hrobky. Tedy na původní náhrobek se připevní deska nové 

rodiny a popis se zesnulými, kterým tato hrobka patřila je buď odstraněn, nebo předělán 

novou deskou. Na Broumovsku se nejtypičtějším nápisem stalo „RUHE IN FRIEDE“ nebo 

„RUHE SANFT“ neboli ve volném překladu odpočívej v pokoji. Nápisy na náhrobcích 

českých obyvatel se různí, nedá se tvrdit, jestli některý převažuje nad druhým. Můžeme 

pozorovat i rozdíl mezi náhrobky Čechů a Němců. Zatímco pro Čechy je typické spíše 

jednoduchá hesla jako jsou „Odpočívej v pokoji“ a jiné, pro Německé hroby je z většiny 

typické i memento,  

Z umělců, kteří se podíleli na náhrobcích, je nejvýznamnější architekt František Vahala 

a sochař Otakar Španiel. Dalšími umělci, kteří se ztvárnili náhrobky na Náchodsku, patří 

kameník H. Hötzel, F. Hötzel, F. Wolf, Kube, J. Marek, J. Reil, J. V. Pekárek. 

V poslední řadě je důležité se zmínit, že tato práce nemá představovat soupis všech 

sepulkrálních památek na Náchodsku, ale pouze o výběr těch nejzajímavějších z hlediska 

umělecko-historické tvorby. Jelikož se jedná o průřez sepulkrálních památek na Náchodsku, 

bylo by zapotřebí se tomuto tématu nejen na Náchodsku více věnovat a obsáhnout tak 

hlouběji většího množství památek. Práce má také poukázat na to, že je třeba se věnovat 

tématu sepulkrálních památek v celé oblasti České republiky a věnovat problematice 

dostatečnou pozornost.  
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15 Resume 

The work is aimed to typological developments of sepulchral monuments in the Náchod 

region in years 1830-1938. It is the first comprehensive work on this topic in the defined area. 

The main objective was mapping the area and creates a list of the most unusual and 

extraordinary sepulchral monuments that are in that area. Selection of areas was created to 

include the largest area in Náchod region and outline the difference between northern part of 

the former district Náchod, a part which was populated with a majority share of the Sudeten 

Germans before World War II. It is about area of Broumov region. And completely different 

environment, which is a region of Náchod and Jaroměř. For this reason it was selected six 

cities and three of them, which lies in the northern part of Náchod region and three from the 

southern part. They are cities of Broumov, Meziměstí and Teplice nad Matují from Broumov 

region. There are two graveyards in Meziměstí that do not lie in the town, but in the villages 

that fall under administration of the town and are graveyards in Vižňov and Ruprechtice. Also 

they were selected four villages:  Heřmánkovice, Martínkovice, Bohuslavice nad Metují and 

Jasenná. Another village graveyard could be considered graveyard in Jezbiny near Jaroměř 

that fall under the administration of the city Jaroměř. Machov has a special status, because it 

is a market town. There are two graveyards in Machov: graveyard of the Roman Catholic 

Church and graveyard of the Czechoslovak Hussite Church. Graveyard of the Roman Catholic 

Chruch is not included in catalogue, because there weren’t any gravestones or tombs which 

would have more art-history value.  

Between the graveyards are visible differences in whether it is a church graveyard or 

graveyard built after the enlightened reforms of Joseph II. Such graveyards, built after the 

second half of the 18th century are graveyards in Jaroměř and Machov, which lies on the 

outskirts of the village. Other graveyards are located in villages and towns near the church.  

In the overall cross-section forms the largest part of the gravestones smaller gravestones 

that do not reach such artistic qualities as the larger and more opulent tombs. Especially 

spectacular and ostentatious tombs belong to greater extent factory owners, various 

businessmen and possibly families of noble origin, as is the case of Josef Bartoň z Dobenína, 

who has his family tomb in the graveyard in Náchod. According to the ethnic division we can 

see other differences between the northern part and the southern part of Náchod region. In the 

northern part, thus Broumov region, dominated by factory owners and entrepreneurs who are 

of German origin. To a greater extent it is the manufacturers focused on the textile industry, 

which is an example of a family Walzel, who came from Vižňov near Meziměstí. The family 
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Walzel owned cotton factory, not only in Meziměstí, but also in the far Turnov. Their tomb 

lies in graveyard in Vižňov and occupies a complex of five gravestones. In the Náchod and 

Jaroměř region still occur Germen businessmen, but there are also Czech. One of these was 

certainly Josef Bartoň z Dobenína, whose family also bought the castle and manor Nové 

Město nad Metují. Example of German entrepreneur may be Theodor Böehm, who was also a 

factory owner, but focused on printing activities.  

The grandest and the most spectacular tombs in the Náchod region are: tomb of Theodor 

Böehm and his family in the Nové Město nad Metují, complex family gravestones Walzel in 

Vižňov and family tomb Wenke and Čerych in Jaroměř. Unique tomb in Náchod region is 

located in Jaroměř and it is the tomb of the family Čermák, which at first sight with its 

treatment in the form of Greek, Doric, columned order, which is nowhere in the territory 

Náchod in the wild variant not located. In the entire of Náchod region there are most tombs 

are within the historical styles, primarily involves the Neo Renaissance, but also Neo Gothic. 

There are also classicists tombs, which are not so widely represented. In the later period 

appear slightly art nouveau and functionalist gravestones.   
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