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III. část 

 

Pohlednice zachycuje novou budovu školy, otevřenou v roce 1868. 

Tato stavba ovšem nebyla koncipována pouze pro gymnázium. Jaké další instituce zde 

nalezly útočiště? Do jakého roku zde gymnázium sídlilo a jak se jmenovala ulice, která ke 

škole přiléhala? 

Otevření nové budovy gymnázia škole pomohlo překonat jednu z největších existenčních 

krizí v jejích dějinách. V čem spočívala a v jakých letech trvala? Za její symbolický konec 

můžeme pokládat uskutečnění prvních maturitních zkoušek. V jakém roce proběhly a 

v čem spočíval jejich největší rozdíl oproti současné maturitě? 

Již v devadesátých letech 19. století se projevil nedostatek školní budovy, ve které chyběla 

tělocvična. Jak, kde a s pomocí jakých institucí probíhala náhradní výuka tělocviku? 

Za první republiky již budova nestačila ani kapacitně. Jmenujte dvě lokality, kde se 

uvažovalo o výstavbě nové školní budovy? Proč tyto plány ztroskotaly? 

Pisatel pohlednice sděluje, že prý „o ničem jiném v Boleslavi neuslyšíš než jen historky o 

Viltu“. Dokážete díky tomu pohlednici datovat? Kdo vlastně byl tento člověk (pozor, 

v jeho jménu je jedno písmeno zapsáno chybně!) a proč si o něm celé město vyprávělo? 

 

Odpovědi posílejte do neděle 23. května na e-mail futtera@pekargmb.cz. 



II. část – řešení 

 

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? 

Budovu nalezneme v Mladé Boleslavi na Karmeli naproti současnému areálu Vysoké školy Škoda Auto. 

Gymnazisté ji navštěvovali od roku 1784 (stěhování piaristické koleje z Kosmonos) do roku 1868 

(zprovoznění nové budovy gymnázia na dnešním Komenského náměstí). Název „Karmel“ odkazuje na 

jméno biblické hory, jež leží v současném Izraeli. Pro tento prostor jej pravděpodobně začali používat 

v 15. či 16. století čeští bratři, kteří si zde vytvořili centrum své náboženské obce. K němu (kromě sboru 

či tiskárny) náležela i bratrská škola, která sídlila v budově, již posléze využívali gymnazisté, až do 

odchodu českých bratří z Mladé Boleslavi za třicetileté války. V době, kdy se pro změnu gymnázium 

přesunulo do jiné části města, byla budova využívána jako školka a v současnosti je zde umístěna 

základní umělecká škola. (6 b.) 

 

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? 

Jedná se o areál kláštera přiléhající ke klášternímu kostelu sv. Bonaventury. Již před polovinou 14. století 

zde je doložen klášter minoritů, který však zaniká za husitských válek. Zchátralý areál na sklonku 15. 

století využívají čeští bratři, kteří české země nuceně opouštějí po bitvě na Bílé hoře, respektive po 

vydání Obnoveného zřízení zemského roku, kdy jsou čeští bratři postaveni mimo zákon. Areál je po dvou 

staletích opět navrácen minoritům, kteří zde znovu zřizují klášter. V roce 1784 je však jejich řádový dům 

zrušen a na jejich místo přicházejí piaristé. Piaristická kolej zde funguje až do roku 1950, kdy jsou 

komunistickým režimem všechny mužské kláštery zrušeny. V té době však již žije jediný piarista. Areál 



pak chátral až do roku 2006, kdy zde započala výstavba vysoké školy. Během výkopových prací byl 

nalezen tzv. „archiv Matouše Konečného“, mimořádně cenný soubor písemných dokumentů ze života 

českobratrské náboženské obce z doby těsně před bitvou na Bílé hoře. (7 b.) 

 

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? 

Jednalo se o tzv. biskupský studentský konvikt, tedy o internát pro studenty připravující se na studium 

teologie. V budově však mohli bydlet též chudí studenti jiných mladoboleslavských škol – včetně 

gymnázia –, kteří nepocházeli z Mladé Boleslavi. Iniciátorem tohoto konviktu byl František Kordač, 

v této době rektor kněžského semináře litoměřické diecéze (právě tato diecéze byla zřizovatelem 

konviktu). Jeho kariéra vyvrcholila v době první republiky, v letech 1919–1931 byl pražským 

arcibiskupem. (5 b.) 

 

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

stavby změnil? 

V roce 1938 – v době příprav oslav 250. výročí gymnázia – byla na plášti budovy odhalena sgrafitová 

výzdoba, která pochází z doby českobratrské. Jejich torza jsou zachována dodnes. Naopak odstraněn byl 

obraz sv. Josefa Kalasánského, zakladatel piaristického řádu, jímž byla budova vyzdobena v době, kdy 

zde sídlilo gymnázium. Uznával jsem zde i dataci do roku 1995, kdy restaurátorské práce pokračovaly a 

budova definitivně získala svoji současnou podobu. (2 b.) 

 

Množství dalších informací naleznete zvláště v těchto pracích: 

HERČÍK, Karel, Čtení o Mladé Boleslavi, 3. rozš. vyd., Mladá Boleslav 2013. 

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! 


