
XXXI. konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

(Poděbrady,  14. – 16. října 2021) 
_________________________________________________________________ 

Doprovodný program: 
 

Čtvrtek 16.30 – 17.30 

Pátek   15.00 – 16.00 

Prohlídka hydroelektrárny  

(Národní kulturní památka) 

Vodní elektrárna s jezem a plavební komorou patří 
k zajímavým novodobým technickým památkám. 
Nachází se na Labi několik desítek metrů od 
poděbradského zámku proti proudu řeky. Celé dílo 
včetně regulace řeky se budovalo v letech 1914-1923. 
Projekt elektrárny vytvořil poděbradský rodák, 
profesor ČVUT Antonín Engel. Elektrárna se čtyřmi 
Francisovými turbínami je v provozu nepřetržitě od 
roku 1919. 

 
 

 

Prohlídka Památníku krále Jiřího s přítomností krále  

Památník krále Jiřího je umístěn v nejstarší části poděbradského zámku, 

v bývaké kapli Klanění sv. Tří Králů. Prostřednictvím výjimečných gotic-

kých nástěnných maleb a vystavených exponátů seznamuje s obdobím, 

kdy poděbradské panství vlastnili páni z Kunštátu (14. a 15. století). 

Většina expozice se zabývá životem a odkazem českého krále Jiřího 

z Poděbrad. Navazující expozice je věnována sochaři Bohuslavu 

Schnirchovi. Jeho bohatá tvorba je představena desítkami pracovních        

a soutěžních návrhů  a modelů (jezdecká socha krále Jiřího na náměstí       

v Poděbradech a sv. Václava pro Václavské náměstí v Praze, výzdoba 

Národního divadla, Národního muzea, Rudolfina apod.) 

 

 

 

Prohlídka Městské knihovny  

(Kulturní památka) 

Budova Městské knihovny patří k architektonicky nejzajímavějším domům 

na náměstí. V této památkově chráněné budově sídlila od roku 1757 

městská radnice. Do středu celkem jednoduchého průčelí byla v roce 1814 

přistavěna radniční hranolová vížka se zvonem a hodinami, krytá cibulovou 

střechou. V domě se zachovalo klenuté přízemí s křížovou a valenou 

klenbou a v podzemí částečně zachovalé staré sklepy. Nad hlavním 

vchodem se nachází pamětní deska od Bohumila Schnircha připomínající 

obrozeneckého básníka a dramatika Františka Turinského. 



Prohlídka Kostela Povýšení sv. Kříže  

(Kulturní památka) 

Nejstarší část kostela – presbytář pochází z poloviny 

14. století. Dnešní podoba kostela je výsledkem 

několika přestaveb, z nichž nejvýraznější proběhla 

v letech 1552–1565. Autorem tohoto díla byl Ital      

G. B. Aostalli de Salla, dvorní architekt císaře Ferdi-

nanda, pro kterého uskutečnil také rozsáhlou pře-

stavbu poděbradského zámku. V kostele byla roku 

1449 pohřbena první manželka krále Jiřího z Podě-

brad – Kunhuta ze Šternberka. 

 

Prohlídka Havířského kostelíku  

(Kulturní památka) 

Kostelík Nanebevzetí Panny Marie postavený v novo-

gotickém stylu stojí na místě, kde bylo roku 1496 

popraveno deset vůdců vzbouřených kutnohorských 

havířů. Na památku této smutné události zde byla již 

v roce 1516 postavena dřevěná kaple, která byla 

v polovině 17. století nahrazena kamennou stavbou. 

__________________________________________________________________________________ 

Sobota 16. 10. 2021: 

Prohlídka Polabského muzea – v 9.00 

Polabské muzeum stojí na místě staré školy, kterou v 15. sto-

letí založila Kunhuta za Šternberka, první manželka krále Jiřího 

z Poděbrad. O vznik muzea se zasloužil místní lékárník Jan 

Hellich. Tento významný badatel v oboru archeologie, přírod-

ních věd a historie odkázal své rozsáhlé sbírky muzejnímu 

spolku. Dnešní expozice seznamuje návštěvníky s pravěkem, 

středověkými dějinami a přírodou Poděbradska. V sousedství 

stojí starobylý přízemní domek postavený roku 1444 z poru-

čení Kunhuty ze Šternberka. Tehdy sloužil jako špitál, dnes je 

součástí muzea. 

 

 

Komentovaná prohlídka městského hřbitova – v 10.30 

(Kulturní památka) 

Projekt městského hřbitova v Kluku je dílem význačného čes-

kého architekta Josefa Fanty a představuje unikátní architek-

tonický soubor představující secesi v té nejčistší formě. Jeho 

součástí je hřbitovní kaple s bývalou márnicí a pitevnou                 

a stylově shodný domek hrobníka. Nejvíce pozornosti z celého 

hřbitova si zaslouží severovýchodní zeď, členěná slepými 

arkádami a doplněná reliéfními medailony z keramické dílny 

sochaře Františka Bílka. 


