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Hospital barokního komplexu Kuks u Dvora Králové nad Labem, srpen 2020. Foto: Jakub Nagy. 
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Prof. Ignác Antonín Hrdina o hraběti Šporkovi, 
Kuksu a Královédvorsku 

Koncem letošního léta vydal český kanonista, 

právní historik a zakládající člen Společnosti pro 

církevní právo prof. Ignác Antonín Hrdina 

OPraem novou knihu, která se věnuje osobnosti 

Františka Antonína hraběte Šporka a místům, 

která nesou pečeť této osobnosti, jimiž je okolí 

Dvora Králové nad Labem a zejména Kuks. 

 V knize se zrcadlí celoživotní vztah 

Antonína Hrdiny ke Kuksu, kde trávil jako dítě 

prázdniny a jako student prováděl turisty po 

tamějším Hospitalu. Seznámil se zde také 

s Vladimírem Matějkou, knězem, který mladého 

Antonína zásadně ovlivnil, jak pokud jde o jeho 

vztah k víře, tak k oboru církevních dějin, 

a který jej mimo jiné také naučil latině. 

Podrobněji o tom napsal prof. Ignác Antonín 

Hrdina v knize P. Vladimír Matějka, kněz 

královéhradecké diecéze z roku 2018 obsahující 

mnohé životopisné údaje o samotném autorovi.
1
  

  

 Kniha o hraběti Šporkovi, jeho Kuksu a Královédvorsku je sborníkem, který sestává 

z odborných statí, popularizačních článků, přednášek, interview a kázání, které prof. Hrdina 

v delším časovém sledu těmto tématům věnoval a publikoval v časopisech, sbornících 

a novinách. Vždyť také podtitul této i po grafické stránce krásné knihy zní „šporkovská 

a kukská miscellanea“.  

 Kniha navazuje na monografie, které prof. Hrdina v minulosti věnoval hraběti 

Šporkovi a Kuksu. Jsou to  

 Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně historickém a teologickém 

kontextu z roku 2011 (ve spoluautorství s Hedvikou Kuchařovou),  

 Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky: Právně historická analýza jednoho 

sporu hraběte Šporka s advokátem Neumannem (k 350. výročí narození hraběte 

Františka Antonína Šporka) z roku 2013,  

 Historická knihovna Hospitalu Kuks a její romanisticko-kanonistický fond. Historicko-

právní studie z roku 2014 (ve spoluautorství s Jindřichem Koldou) a  

 Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové z roku 2017 (ve spoluautorství 

s Hedvikou Kuchařovou). 

                                                 
1
 Recenze knihy, jejichž autorem je Jakub Nagy, byly uveřejněny v čísle 10/2019/2 tohoto periodika a Revue 

církevního práva č. 77–4/2019 na s. 125–126.  
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 Poslední dvě jmenované knihy byly prezentovány při slavnostních večerech 

Společnosti pro církevní právo konaných v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. 

Jiljí. Bylo to při 71. večeru konaném 23. března 2015 a 77. večeru konaném 7. června 2017 

(viz fotogalerie http://spcp.prf.cuni.cz/fotogalerie/77-vecer-spcp/). 

 Nejnovější kniha prof. Hrdiny není určena jen právníkům či právním historikům, ale 

všem zájemcům o tuto oblast, hraběte Šporka či barokní Čechy. Bližší údaje lze nalézt na 

stránkách nakladatelství Pavel Mervart http://www.pavelmervart.cz/kniha/o-hrabeti-sporkovi-

jeho-kuksu-a-kralovedvorsku-sporkovska-a-kukska-miscellanea-654/. 

 

Vojtěch Círus, Záboj Horák 

 

O Kuksu 

Obec Kuks, ležící mezi městy Jaroměř a Dvůr Králové nad Labem, je významným kulturním, 

architektonickým a církevním místem. Největší dominantou obce je kukský hospital, rozsáhlý 

barokní komplex, který nechal počátkem 18. století postavit hrabě František Antonín Špork 

(1662–1738). 

 Na stavbě kukského špitálu, jehož součástí je kostel Nejsvětější Trojice, zbudovaný 

podle plánů italského architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho, pracoval stavitel Pietro 

Nettola. Terasu před hospitalem zdobí sochy Ctností a Neřestí od významného rakouského 

sochaře Matyáše Bernarda Brauna (1684–1738). Kromě Brauna se na sochařské výzdobě 

areálu špitálu podílel i Nizozemec Bartholomeo Jacob Zwengs, následován Janem Bedřichem 

Kohlem Severou. Naproti hospitalu se nacházel Kukský zámek, který bohužel postupem času 

chátral, a v roce 1901 byly jeho zbytky strženy. 

 

 
 

Bylinková zahrada Hospitalu Kuks, srpen 2020. Foto Jakub Nagy. 

 

Kukský hospital byl původně určen pro vojenské vysloužilce ze Šporkových panství. Od roku 

1743 jej spravoval řád Milosrdných bratří a byl v provozu až do roku 1938. Součástí 

kukského hospitalu je též špitální zahrada, za kterou byl později zřízen ještě hřbitov 

http://spcp.prf.cuni.cz/fotogalerie/77-vecer-spcp/
http://www.pavelmervart.cz/kniha/o-hrabeti-sporkovi-jeho-kuksu-a-kralovedvorsku-sporkovska-a-kukska-miscellanea-654/
http://www.pavelmervart.cz/kniha/o-hrabeti-sporkovi-jeho-kuksu-a-kralovedvorsku-sporkovska-a-kukska-miscellanea-654/
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a postavena kaple. Za zmínku stojí též unikátní barokní Betlém, vzdálený od Kuksu přibližně 

2 km, který pochází rovněž z dílny sochaře Matyáše Bernarda Brauna (1684–1738). 

 Hospital prošel v průběhu dějin několika úpravami. V roce 1995 byl povýšen na 

národní kulturní památku. Jeho poslední rozsáhlá oprava byla dokončena v březnu 2015. 

 

Jakub Nagy 

 

Červená středa 

Dne 25. listopadu 2020 se uskuteční 3. ročník Červené středy – dne, kdy si připomínáme 

všechny lidi, kteří jsou pronásledováni pro svou víru. Svoboda vyznávat svou víru 

a náboženství, jakožto základní právo každé lidské bytosti, je v současném světě stále 

pošlapávána. Proto je důležité si veřejně připomínat všechny ty, kdo jsou po celém světě, 

a obzvláště pak v zemích tzv. třetího světa, pro své náboženské přesvědčení perzekuováni. 

Vnějším znakem této iniciativy je mimo jiné rozsvícené červené světlo (třeba i za okny našich 

domovů), jež symbolizuje krev trpících pro víru. 

 Iniciátorem Červené středy je křesťanská organizace Aid to the Church in Need. Akce 

se v tentýž den koná rovněž na dalších místech ve světě, např. v Londýně, Bratislavě, Vídni, 

či Budapešti. V České republice nad akcí převzala záštitu Česká biskupská konference, 

Ekumenická rada církví v ČR a Federace židovských obcí v ČR. 

 Připomenout si pronásledované můžeme např. uspořádáním společné modlitby či 

slavením liturgie za pronásledované, zorganizováním setkání na vhodném místě, přečtením 

textů informujících o tomto tématu, zapálením svíčky při setkání či v průvodu anebo 

nasvícením kostela či jiné významné budovy, sloupu či sochy červeným světlem. 

 Více informací o Červené středě lze nalézt na adrese: http://www.cervenastreda.cz/. 
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