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II. část 

 

Snímek zachycuje jednu z budov, kde gymnázium také sídlilo. 

Kde tuto budovu najdeme a v jakých letech ji gymnazisté navštěvovali? Jak vzniklo jméno 

celého prostoru, na němž se nachází? V této budově se v průběhu dějin vystřídalo celé 

množství vzdělávacích institucí různého druhu. Dokážete uvést tři školy (kromě 

gymnázia), které zde sídlily? 

K jakému areálu patří brána v popředí snímku? Jakému účelu tento areál v dějinách 

sloužil, jací majitelé zde sídlili a za jakých okolností prostor opustili? Čím se tento areál 

zapsal do dějin české archeologie? 

Na přelomu 19. a 20. století vyrostla přímo vedle staré školy nová budova, která sousední 

starou zástavbu necitlivě převýšila. O jakou stavbu se jednalo, jakému účelu sloužila? Jak 

se jmenoval hlavní iniciátor stavby, jakou funkci v té době zastával a jaké pozice později 

dosáhl? 

V čem se liší podoba budovy zachycená na snímku od jejího současného stavu? V jakém 

roce se exteriér stavby změnil? 

 

Odpovědi posílejte do neděle 16. května na e-mail futtera@pekargmb.cz. 



I. část – řešení 

 

Tento znak, který patří jednomu významnému církevnímu řádu, najdete nad vstupem do kostela 

Povýšení sv. Kříže v Kosmonosech. 

Proč je umístěn zrovna zde a jakou souvislost (a v jakých letech) měl tento řád s naším gymnáziem? 

Jedná se o znak piaristického řádu. Kostel Povýšení sv. Kříže byl součástí areálu piaristického řádového 

domu. Piaristé zabezpečovali výuku na gymnáziu nejprve v Kosmonosech a pak v Mladé Boleslavi od 

počátku výuky 13. září 1688 až do 31. 12. 1880. Pro úplnost však dodejme, že stavba kostela byla 

dokončena již v roce 1674. Až dodatečně byl zaintegrován do areálu piaristické koleje, která byla 

vystavěna v letech 1688–1694. Datum 31. 12. 1880 jako konec piaristické správy nad gymnáziem je pak 

spíše symbolické. Škola byla sice oficiálně převzata státem, ale již v předchozích letech výuku 

zabezpečovali laici. (3 b.) 

 

Tento řád sehrál významnou roli v dějinách Kosmonos. V jakých letech zde působil, jaké úkoly zde plnil a 

kdo jej sem pozval? Který jiný řád měl být pozván do Kosmonos ještě před tímto řádem? 

Zde je datace naopak zcela přesná. První piaristé do Kosmonos na pozvání majitele panství, hraběte 

Heřmana Jakuba Černína, přicházejí 19. srpna 1688 a vydrží zde do prosince 1784, kdy se kolej (i 

s gymnáziem) přestěhuje do Mladé Boleslavi. Úkolem piaristů nebyla pouze výuka, ale též zabezpečení 

duchovní a pastorační činnosti na panství mezi poddanými a samozřejmě též v rodině Černínů. Do správy 

piaristů tak byly svěřeny fary na panství i nově vystavěná loreta. Hrabě Černín ještě před piaristy oslovil 

řád servitů, kteří však ani farní činnost, ani výuku nehodlali zajišťovat. (6 b.) 

 



Na poli školství tento řád soupeřil s jiným církevním řádem. O jaký řád se jednalo a v čem se významně 

oba řády lišily jak do stupňů výuky, na něž se soustředily, tak i co do způsobu vyučování? 

Jednalo se o jezuitský řád. Zatímco piaristé provozovali nižší školy a gymnázia, jezuité měli ve správě 

pouze gymnázia a v českých zemích jim byla svěřena univerzitní výuka. Rovněž piaristé zabezpečovali 

výuku nejvyššího vzdělávacího stupně, jednalo se však o řádová (teologická) učiliště, která byla určena 

pouze členům piaristického řádu. Na piaristických gymnáziích byla pestřejší skladba předmětů nežli u 

jezuitů. Zatímco jezuité podporovali výuku hudby, ovšem jako aktivitu nad rámec výuky, u piaristů bylo 

hudební vzdělávání integrální součástí vyučování. Není tak divu, že rané dějiny kosmonoského gymnázia 

jsou spjaty s množstvím význačných muzikantů. (5 b.) 

 

Vztahy tohoto řádu s novou vrchností nebyly idylické. Jak se tato vrchnost jmenovala, v jakém roce 

Kosmonosy získala a jakým způsobem? 

V roce 1738 kkosmonoské panství v nucené dražbě zakoupil Ferdinand Hrzán z Harasova. Jednalo se o 

důsledek ekonomického zhroucení černínských držav po smrti Františka Josefa Černína roku 1733. (3 b.) 

 

Jaké osudy postihly řádový dům po odchodu řádu z Kosmonos? Jaké instituce zde sídlily? 

Po odchodu piaristů byl řádový dům opuštěn a až roku 1797 jej zakoupil vlastník kosmonoské a 

josefodolské textilní manufaktury Franz Leitenberger pro rozšíření textilních provozů. Od roku 1869 

v areálu bývalé piaristické koleje sídlí psychiatrická léčebna (3 b.) 

 

Jak jste si asi všimli, na internetu jste se v některých případech dopátrali odlišných, bohužel ne zcela 

přesných informací. Např. o tom, že po odchodu piaristů z Kosmonos kolej připadla řádu minoritů, nebo že 

textilní manufakturu v klášteře zřídil hrabě de Bolza. Skutečnost je však taková, že minorité museli uvolnit 

svůj mladoboleslavský klášter pro piaristy, avšak náhradu místo něj nedostali. A hrabě Bolza sice zahájil 

s textilní výrobou v Kosmonosích, ne však v řádovém domě, ten totiž za jeho života stále obývali piaristé. 

Bohužel se takové omyly stále množí. Vždyť třeba v reportáži z vernisáže „naší“ gymnazijní výstavy na 

stránkách města Mladé Boleslavi se lze dočíst, že gymnázium se z Kosmonos do Mladé Boleslavi 

přestěhovalo už v roce 1688… 

 

Více dalších informací o tématu (s ověřenými údaji) naleznete zvláště v těchto pracích: 

KAMPER, Zdeněk, Počátky piaristské koleje a gymnasia v Kosmonosích, in: Boleslavan, roč. 11, 1936–1937, č. 1, 

s. 15–20; č. 2–3, s. 36–40. 

KAMPER, Zdeněk, Z minulosti koleje i gymnasia piaristů v Kosmonosích a v Mladé Boleslavi v letech 1688–1852, 

in: 250 let gymnasia v Mladé Boleslavi. Red. J. Slánský, Mladá Boleslav 1938, s. 9–82. 

 

A samozřejmě na výstavě „Od Černína k Pekařovi aneb 333 let Gymnázia Dr. Josefa Pekaře“, kterou můžete 

navštívit v mladoboleslavské Galerii pod věží! 

 


