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Na všechny fotografie se vztahují autorská práva! 



Kolinec na historických mapách 
Výřez z povinných otisků map stabilního katastru z r. 1837. Google, Mapy.cz, 2020. 



Výřez z povinných otisků map stabilního katastru z r. 1837 
Situace střed – budova na parcele č. 69 s čp. 129 - synagoga. Kolinec 27.12.2016. 



Výřez z povinných otisků map stabilního katastru z r. 1837 
Situace jih – pivovar čp. 57, mlýn čp. 65, kovárna čp. 68, flusárna čp. 114 4.2.2019. 



Příklad klasicistní venkovské synagogy čp. 129 v Kolinci 
Převzato: http://synagogy.euweb.cz/Soubory/synagogy.html 

 

Kolinci říkali židé svojí synagoze kostel, nebo taky templ. Budova je postavena kolem r. 1800, pravděpodobně na místě původní 
dřevěné modlitebny. 
Dne 10. září 1789 byla podána žádost o výstavbu modlitebny a židovské školy. Vyhověno bylo s podmínkami 30.7.1793. Podepsán 
hrabě František Josef Taaffe (fiktivní majitel nalžovského panství již od r. 1783), správce majetku italské šlechty Terzi di Sissa.                                                                                     
          (Fr. Mára: Dějiny městečka Kolince, díl I.) 

http://synagogy.euweb.cz/Soubory/synagogy.html
http://synagogy.euweb.cz/Soubory/synagogy.html


Za synagogou stodoly k čp. 51, úplně vlevo budova pekárny čp.  50. 
V přízemí synagogy  byl byt pro šamese tj. kostelníka a dříve i rabína. poslední 
kolinecký rabín prý zemřel v r. 1820 a od té doby měli židé jen kantora a v 
posledních 50 letech před uzavřením v r. 1920 jenom předříkávače, což byla 
funkce zcela neplacená. Kostelníka židovského měli do roku 1898. Od té doby 
tam bydlel křesťan Vodička, který se staral o pořádek před synagogou. 
(Fr. Mára: Dějiny městečka Kolince, díl V.) 
                                              Foto archiv muzeum Dr. Hostaše Klatovy, 20.7.1921. 

Budovu čp. 128 dne 31. 7. 1851 koupila zdejší izraelitská náboženská 
obec pro školu (do r. 1896). Bydleli zde i učitelé židovské obce. 
Posledními majiteli před demolicí v r. 1976 byli Jarmila a Václav Knězovi. 
                                                                                 Foto archiv Fr. Mára r. 1970. 



Do patra se vcházelo po dřevěných schodech na ochoz, který stál na 
žulových silných sloupech. Dveřmi ze širší strany se vcházelo do 
mužského oddělení, kdežto vchod pro ženy byl z boku proti pekárně. V 
mužském oddělení stál na jihovýchodní straně na dřevěném stupni 
jednoduchý dřevěný oltář. Byl překrytý sametovou a o svátcích 
aksamitovou překrývkou, zdobenou třásněmi a širšími, zlatou nití 
vyšívanými ozdobnými pruhy. Ženské oddělení bylo od mužského 
odděleno asi 1 m vysokou dřevěnou přepážkou, na níž byla nastavěna 
dosti hustá dřevěná mříž ze šikmo, křížem-krážem položených latěk. 
 
Za oltářem byl jednoduchými dvířky uzavřený otvor do zdi zvaný Aron 
ha-kodeš (schrána na Tóru). Ta schránka byla asi 70 cm hluboká a 1,30 
m vysoká; musily se do ní vejít tóry tj. svitky Starého zákona, psané 
ručně, naprosto přesným stejným hebrejským písmem bez samohlásek 
na pergamenu. Svitky se do ní ukládaly na stojato a bylo jich, tuším, 
sedm nebo osm. Bylo to především pět knih Mojžíšových, pak kniha 
Ruth, kniha Žalmů. Svitky byly upevněny na dvou stejných držadlech s 
rukojetěmi, tak aby se daly přetáčet. Po stočení byly svitky převázány 
bílými lněnými povijany a zavázány. 

Ze vzpomínek Víta Korce (*1908), syna obchodníka Zikmunda Korce z 
Kolince čp. 12                             (Fr. Mára: Dějiny městečka Kolince, díl V.) 
 

Interiér kolinecké synagogy 
Foto archiv Fr. Mára. 

Více na http://kolinec.eu/pisemnosti/mara-5.htm 



Masopustní průvod před synagogou r. 1907 



Synagoga okolo r. 1930. 

Dne 5. července 1931 přesně o půlnoci se přenesl požár od 
hořících stodol obchodníka Blažeje Bulky čp. 51  na skladiště 
obchodníka Václava Virta čp. 52 a také synagogu. Kdo 
způsobil požár se nevyšetřilo. 
                                               Snímek převzatý z dobového tisku. 



Miloslav Lederer (Lesný) – akvarel 1928 

Židovský svícen - MENORA 



Miloslav Lederer (Lesný) – linoryt 1929 

Židovská kořenka 



Miloslav Lederer (Lesný) – pero, 1929 

Židovské TÓRY 



Abakus nosného sloupu synagogy.  

Nosný sloup upravený kameníkem Oskarem Varcollerem 
u verandy svého rodinného domku čp. 129 ve Středce. 

Část zdiva z vyhořelé synagogy byla 
použita k výstavbě rodinných domků čp. 
129 a 213 ve Středce v roce 1933.  



Přesné datum založení hřbitova není známé. Pravděpodobně to muselo být již v první pol. 
17. století, kdy v údaji v Berní rule z r. 1654 se uvádí soupis trvale žijících židů v Kolinci. 
První zpráva o židovském hřbitově je z 25.4.1737. 
Rozšíření hřbitova došlo v r. 1803 a do současné podoby v r. 1834, kdy se pohřbívalo i z 
obcí Oujezdec, Kocourov, Chlístov, Nový Čestín, Číhaň, Plichtice, Obytce, Zavlekov, 
Sedlečko, Čejkovy, Stříbrné Hory, Desfoursovy Lažany, Nalžovy, Mokrosuky, Drouhaveč, 
Svojšice, Kunkovice, Jindřichovice, Mlázovy, Bernartice, Boříkovy, Tajanov, Nemilkov, 
Milínov, Velhartice, Dlouhá Ves, Plánice.   
                                                                                      (Fr. Mára: Dějiny městečka Kolince, díl V.) 

 

Židovský hřbitov v Kolinci Foto M.Rašín 
1950 

Foto archiv Fr. 
Mára, 1970 Foto archiv Fr. Mára, 

1970  

Náhrobek Davida Krauskopfa † 1844. 



Vlevo: 
Zvětšený výřez z fotografie pořízené okolo 
r. 1900. 
Židovský hřbitov obehnaný kamennou zdí 
s funkční márnicí, kterou se procházelo při 
vstupu na hřbitov. Poslední pohřeb se zde 
konal r. 1942.  

Vpravo: Torzo márnice a stav kamenné zdi r. 2006. 



Židovský hřbitov r. 2006 



Nahoře: Obnova židovského hřbitova v září r. 2010. Dole: Židovský hřbitov v květnu 2012. 

Zima 2019. 



Památná místa v Kolinci 
Kalvárie pod Kolincem 

 
“Loučíme se s elegicky 
truchlou tou krajinkou, 
v níž od Kolince divoká 
romantika Ostružné se 
mění. S vážným šumem 
spěje Ostružná čili 
Pstružná v pochmurných 
stínech mezi úbočími 
Svatoboru a Čepického 
vrchu do volného 
světlého údolí Otavy“. 
(str. 147) 
 Citace z knihy Čechy. Díl 
1, Šumava.  
Autor: Schubert F. A.; 
Borovský F.A.. Ilustrátor: 
Karel Liebscher. Rok 
vydání: 1900. 

 



Památná místa v Kolinci 
Kalvárie 

Foto: Pavel 1935, pohlednice. 

Foto: K. Trojan čp. 69, 1945. 

Foto 2010, výhled z Kalvárie . 

Kamenný kříž se nachází na skále 
vlevo nad silnicí z Kolince do 
Puchverku za posledními 
kolineckými chalupami na tzv. 
Kalvárii. Kříž byl postavený a 
vysvěcený 28.9.1890. Kdysi 
romantické místo nad řekou 
Ostružnou nabízelo krásné 
výhledy na Kolinec a okolí.   

Kalvárie – spodní partie. Foto Rašín, 1950. 



Kalvárie. 8.2.2014. 



Památná místa v Kolinci 

Kaplička sv. Jana Nepomuckého 

Foto: archiv Fr. Mára, 1950. Foto r. 2010. 

Stavitel kapličky neznám. Zprávy z roku 1835 uvádí, že kaplička byla v troskách. 
Tehdejší nájemce kolineckého pivovaru Jan Hořejší ji dal v tomto roce znovu 
vybudovat.    (Fr. Mára: Dějiny městečka Kolince, díl I.) 



Památná místa v Kolinci 

Boží muka – rozcestí na Ovčíně 

Vlevo: Dřevoryt  zdejšího učitele 
měšťanské školy M. Lederera z r. 
1929. 

Foto: archiv J. Trojan, 1942. 

Dřevěná kaplička, která stála 
na rozcestí lesních cest nad 
Ovčínem směrem k Horám 
Matky Boží. Byla prý 
postavena na místě, kde se 
zastřelil revírník Haniš. 
Doba jejího vzniku je nejasná, 
Snad kolem r. 1880. Kdysi na 
místě kapičky stával mohutný  
strom, na něm obrázek Panny 
Marie. Proto se zde také říkalo 
“U Obrázku“. Ještě v 50. 
letech minulého století na 
místě byly zbytky této 
kapličky. 
 
 
 
 
 
Více: 
(Fr. Mára: Dějiny městečka 

Kolince, díl I.) 
http://kolinec.eu/pisemnosti/
cp/cp48-83.htm 

Foto: archiv J. Trojan, 1942. 



Památná místa v Kolinci 
Smírčí kříže 

Takové kříže s největší pravděpodobností byly 
hraničními kameny klášterních pozemků. 

Dole: Dvojitý kříž při silnici vpravo za Kolincem mezi černými topoly.  

Vlevo nahoře: Kříž ve 
Vlčincích v zahradě u Maxů. 
Foto: archiv Fr. Mára, 1970. 



Památná místa v Kolinci 
Kříže na náměstí 

Snímek vlevo: Archiv Fr. Mára. 
Na původním místě stál dřevěný kříž. V r. 1928 nahrazen  
kamenným, zhotoveným firmou Pták z Klatov. 
V r. 1945 byl kříž přemístěn na místo před kostel kde stojí 
dodnes. 

Nápis na desce z r. 1927: 

Přistupujme s kvítím blíž, 
ozdobujme svatý kříž! 

Věnováno ku cti a chvále Boží 
od zbožných osadníků 

Kolineckých. 
Léta Páně 1927. 

Žulový mezník, 
který stával na 
náměstí u 
trafiky. 



Památná místa v Kolinci 
Barokní most se sochou sv. Jana Nepomuckého. 

Vlevo: Foto archiv Mára, 1973. 
Most z počátku 18. století, dnes národní technická památka. 
Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1846 od neznámého autora. 

Dřevoryt od učitele Miloslava Lederera - Lesného z r. 1928. 



Památná místa v Kolinci 
Barokní most se sochou sv. Jana Nepomuckého. 

Chaloupka u mostu sv. Jana Nepomuckého čp. 70, za ní čp. 
69. Dřevoryt od M. Lederera, 1929. 

Vpravo: Socha sv. Jana 
Nepomuckého,  zima 1942.                              
Foto archiv J. Trojan. 

Dole: Most sv. Jana Nepomuckého.   
J. Kupka.  R. 1968. 



Pohlednice z odhalení pomníku padlých v I. sv. válce. Autor: Langraf, Klatovy, 1920. 

Zajímavosti z kolineckého náměstí 



Zajímavosti z kolineckého náměstí 
Vlevo nahoře:  
Tesaři připravují krov na budovu restaurace Na Radnici čp. 49, před I. sv. válkou. 
Stojící na trámu tesař Šíma ze Smrčí. 

Vlevo dole: 
Čp. 14 (bývalá škola),  vpravo část čp. 13 (špitál) v místě dnešního parčíku u kostela. Obě 
budovy vyhořely r. 1906. V buřince řídící K. Hinz. 
Foto archiv Fr. Mára. Dožínková slavnost, řazení před obecní školou čp. 112, okolo r. 1920. 

 



Zajímavosti z kolineckého náměstí 

Nahoře: Od kostela: čp. 15, čp. 16, čp. 17 a část čp. 18.                          Archiv Fr. Mára, 1970. 

Vpravo: Pohlednice Pavel Sušice, okolo r. 1937. 



Zajímavosti z kolineckého náměstí 

Pohled na horní část náměstí z okna ředitele školy. Foto Fr. Košťálek, 1972. 



Zajímavosti z kolineckého náměstí – pohled ze stejného místa r. 2014 



Zajímavosti z kolineckého náměstí 
R. 1925. 



Zajímavosti z kolineckého náměstí 
R. 1963. 



Zajímavosti z kolineckého náměstí 
Vlevo nahoře: Pohled od čp. 2 do čp. 9. Foto okolo r. 1960. 
Foto Fr. Frančík. 

Vlevo dole: Pohled od čp. 22 po čp. 15. Foto okolo r. 1962. 

Dole: Horní část náměstí r. 1975. 



Zajímavosti z kolineckého náměstí 

Brian Sjolseth, 1970. 

Rekonstrukce náměstí r. 2009. Zima 2007. 
2007. 

1962. 

8.8.2018
. 



Zajímavosti z kolineckého náměstí 

Vlevo dole: 
Budova nové hasičské zbrojnice byla vystavěna svépomocí členy sboru v letech 1950-1951 
přestavbou původní stodoly.  
7. dubna 1947 bylo předáno klatovským hasičským sborem zdejšímu sboru hasičů motorové 
vozidlo požární služby typu LF 15, evidenční značky PS2829 zn. Daimler-Benz v ceně  
140400 Kčs s hasičsko-technickou výzbrojí v ceně 11374 Kčs. 
Tato stříkačka byla vyřazena r. 1967, pro svoji spolehlivost byla však ponechána až do r. 1970.  
6. července 1947 uspořádal sbor dobrovolných hasičů slavnost na oslavu 60 letého trvání 
hasičského sboru spolu se svěcením nové stříkačky. 
Foto kronika SDH Kolinec. 

Nahoře: 
Na náměstí defilé hasičských aut a techniky při oslavě 100 let výročí hasičů v Čechách r. 1964. 



Vlevo: 
Stará hasičská zbrojnice vystavěná podobným slohem jako kolinecké 
nádraží s dřevěným štítem . 
Na snímku členové hasičského sboru v roce 1898 s jeho zakládajícím 
čestným členem řídícím učitelem Karlem Hinzem – sedící s buřinkou a 
medailí. 
SDH v Kolinci založen r. 1885. 
Foto kronika SDH Kolinec. 
 

Zajímavosti z kolineckého náměstí 

Dosluhující stará zbrojnice okolo r. 1950. 
Foto archiv Fr. Mára. 



Zajímavosti z kolineckého náměstí 

Vlevo: 
Hasičská zbrojnice r. 2009. 

Vpravo: 
Hasičská zbrojnice po 
rekonstrukci a přístavbě v r. 
2011. 



Zajímavosti z kolineckého náměstí 

Konečnou podobu získalo kolinecké náměstí v r. 1947. Dne 12. května byly na 
křižovatce na náměstí poraženy lípy a jilmy a žulový kříž přemístěn ke vchodu 
na hřbitov. Zároveň se rozbourala stará kamenná zeď při silnici až k mostu ve 
Středce. 
Pamětní kniha Kolince r. 1947.                                               Foto archiv Fr. Mára. 
http://kolinec.eu/pisemnosti/pam-kniha-roky/1947.htm 



Zajímavosti z kolineckého náměstí 
Radnice čp. 120 a restaurace Na Radnici čp. 49 r. 1972. Snímek vlevo dole čp.110. 
Dříve obě budovy pod čp. 49 jako majetek hraběte Ludvíka Taafee. K přidělení čp. 120 došlo někdy 
okolo r. 1870. 
Jako každá pořádná městská radnice byla opatřena plechovou věžičkou, která byla odstraněna v r. 
1924.  
V r. 1950 byla v poschodí zřízena oddací síň a přízemí sloužilo z části jako skladiště, později jako 
místní knihovna spravovaná rodinou Pihlerových až do r. 1973. 

V přízemí byl byt pro městského policajta a oddělená místnost šatlavy. Od r. 1871 vykonávali službu tři 
generace Kohoutů. První z nich Jiří Kohout, druhý jeho syn Vojtěch Kohout, na obr. vlevo dole a 
poslední syn Vojtěcha Jan Kohout bydlící již ve Středce čp. 106, obr. vpravo dole. 



Zajímavosti z kolineckého náměstí 

Kolinecké náměstí v srpnu roku 1968. 

Foto archiv Fr. Frančík 

Foto archiv Fr. Košťálek Foto archiv J. Kupka 



Zajímavosti z kolineckého náměstí 

Foto Brian Sjolseth, 1970. 1962. 



Zajímavosti z kolineckého náměstí 
Změny u čp. 52 nastaly  11.10.1924, kdy Josef Popper prodal dům čp. 52 a 53 Václavu Virtovi, a 
sousední dům čp. 51 Blažeji Bulkovi. 
V roce 1935 byl majitelem rozbourán  dům čp. 53 a v místě stavitelem J. Hošťálkem přistavěno 
nové křídlo k čp. 52. Tím se upravil i vjezd do nádražní ulice. 

Před obchodem Václava Virta stojící paní Helena Virtová, žena obchodníka. 
Po zestátnění v r. 1949 obchod připadl konzumnímu družstvu Jednota v Sušici. Václav Virt i 
dále pokračoval jako vedoucí vedoucího obchodu v této prodejně.  
Foto archiv Václavovic. R. 1950. 

r. 2014. 



Zajímavosti z kolineckého náměstí 
Zprava čp. 52, 53, hostinec čp. 55, čp. 56. 
Mezi čp. 53 a 55 stál domek čp. 54, který ustoupil silnici r. 1888 vedené k nádraží. 
Od r. 1872 vlastnili Eliáš a Františka Popperovi dům čp. 52, který dne 13. června 1896 
postoupili synu Josefu Popperovi a jeho manželce Charlottě na snímku vpravo. Od r. 
1906 pak tito vlastnili i sousední dům čp. 51.  
Foto: archiv Fr. Mára, 1912. 
(Fr. Mára: Dějiny městečka Kolince, díl II.) 

4. 7. 1934 v noci vypukl požár který zničil kromě starého hostince čp. 55 i budovu Jana 
Krysla čp. 56. Tím se změnil celý ráz ulice. Stavení parcela pod čp. 55 byla rozdělena na 
dva díly. Mezi čp. 55 a 56 byl postaven domek čp. 133. 
(Fr. Mára: Dějiny městečka Kolince, díl II.)                                           Foto: archiv Fr. Mára. 

Foto 2014. 



Před panskou hospodou čp. 55 – foto okolo r. 1930 

Foto archiv M. Kulovaná. 



Zajímavosti z kolineckého náměstí 
Zleva: čp. 56, 133, pošta čp. 55, pohled na kolinecké náměstí od mostu sv. 
Jana Nepomuckého, r. 2014. 



Proměny sušické ulice Zleva: čp. 69, čp. 100, čp. 139, kovárna čp. 68, čp. 67, mlýn čp. 65.     Okolo r. 1900. 



Proměny sušické ulice Zleva: čp. 139, zbouraná kovárna čp. 68 a dům Drhů čp. 67, čp. 66 a mlýn čp. 65.  
                                                                                                 Foto archiv Fr. Mára, 1970. 

Pohled ze skály nad čp. 131 směrem ke 
strážnímu domku. Foto okolo r. 1950. 



Proměny sušické ulice 
Zleva: čp. 111, panská kovárna čp. 68, čp. 67 (Drhů), čp. 66. 
                                                           Foto archiv Fr. Mára, 1950. 

Pohled od židovského hřbitova na 
mlýnský náhon.  Foto okolo r. 1975. 



Proměny sušické ulice Vlevo: sušická ulice v obraze Tomáše Friče, učitele 
Měšťanské školy v Kolinci Foto okolo r. 1935. 

r. 2014 r. 2014 



Kolinecké náměstí – místem trhů, poutí, oslav i sportu.  



Odvedenci před pomníkem padlých 3.3.1951.                                    Foto archiv J. Kupka. 

Kolinecké náměstí – místem trhů, poutí, oslav i sportu  

Čestná stráž u pomníku padlých v I. sv. válce r. 1935. 
                                                                    Foto archiv J. Trojan. 



Kolinecké náměstí – místem trhů, poutí, oslav i sportu 

Čelo průvodu Sokolského dne. Foto archiv Fr. Novák. 

Čelo průvodu Sokolského dne r. 1952. 
                              Foto J. Kupka. 



Kolinecké náměstí – místem trhů, poutí, oslav i sportu 

Sokolský den 1952. Fotbalové utkání na sokolském hřišti.                  Foto archiv. J. Kupka.  

Sokolský den 26.5.1951. Ukázka gymnastického cvičení.  Cvičenci: J. Pohled přeskakuje, na 
hlavě V. Kněz, záchrana J. Kupka.   Foto archiv. J. Kupka.  

Začátky fotbalu v Kolinci na sokolském hřišti u školy.  



Kolinecké náměstí – místem trhů, poutí, oslav i sportu  

1. květen 1948 v Kolinci. 
Včele průvodu jdoucího od rozcestí ve Středce směrem k náměstí kráčí: 
Zleva: Jan Kop z čp. 38, správce hosp. družstva Jiří Pelouch, z Jindřichovic Petr Dušek, František Kohout z čp. 24 
a učitel Karel Kondr.  



Kolinecké náměstí – místem trhů, poutí, oslav i sportu.  

Na konci prvomájového průvodu 1.5.1948 jely alegorické vozy. Prvomájové průvody okolo r. 1960.          Foto archiv Fr. Frančík. 



Kolinecké náměstí – místem trhů, poutí, oslav i sportu  Foto archiv Fr. Frančík, r. 1960. 

Zdobení májky. Foto okolo r. 1975. 



Osud centra kolineckého náměstí – dříve uzavřeného židovského gheta 
(Fr. Mára: Dějiny městečka Kolince, díl II.) 

 
Archiv Fr. Mára. 



Originální plány z r. 1855 uložené v Okresním archivu v Klatovech 

Městská pečeť z r. 1400. Uložená 
v Okresním archivu v Klatovech. 



Osud centra kolineckého náměstí – dříve uzavřeného židovského gheta 

Vlevo nahoře: 
Zleva: Prodejna pečiva čp.51 – stojí dosud, budovy čp.128 Václava Kněze, čp.110 Magdaleny 
Sýkorové a radnice čp. 120 zbourány v r. 1974. 
 
Vlevo dole: 
Prostor pod zbouranými domy. 
Archiv Fr. Mára. 1974.  

Dole: Rok 2014. Co k tomu dodat?! 



Osud centra kolineckého náměstí – dříve uzavřeného židovského gheta 

Bývalá pekárna, později truhlárna Jakuba Trojana.     
Foto archiv Fr. Mára, 1974. 

Pekárna kolem r. 1920 – truhlárna Jakuba Trojana.                                                             Archiv J. Trojan. 



Osud centra kolineckého náměstí – dříve uzavřeného židovského gheta 
Foto archiv Fr. Mára, 1974. 



Kolinecký park – dříve zámecký park s oborou 
Výřez z povinných otisků map stabilního katastru z r. 1837. Letecké mapování 2019. 



Proměny kolineckého parku  
Ještě před vydáním zákona o pozemkové reformě č. 81 Sb. zák. a nař. ze dne 30. ledna 1920 čteme zápis z protokolů obecního zastupitelstva obce Kolince ze dne 30. 
března 1919, který doslova zní: 
"Starosta navrhuje, aby požádán byl majitel zdejšího zámeckého parku p. JUDr. Jindřich Taaffe, aby zdejšímu obyvatelstvu dovoleno bylo volně navštěvovati zdejší 
zámecký park, jakož i pořádati v něm lidové slavnosti a to z toho důvodu, že zdejší obyvatelé a zvláště nemocní nemají zde vhodného místa, kdež by mohli si 
odpočinouti a pookřáti a dále, že zde není vhodného místa, kdež by se mohla odbývati lidová slavnost. Z otevření parku bude míti pak prospěch samo panství, když 
obyvatelstvo sezná, že panství není proti lidu, a že mu naopak vychází vstříc; to pak, že snad otevřením parku, bude se snad muset zrušit chov daňků v parku, nepadá 
nikterak na váhu u srovnání s prospěchem, jaký z toho bude míti zdejší obyvatelstvo.“ Fr. Mára: Dějiny městečka Kolince, díl I. 

 
Bývalá zámecká zahrada byla ve schůzi dne 13. 
května 1921 přidělena Tělocvičné jednotě 
“Sokol“ na stavbu sokolovny, když před tím 
starosta obce Josef Fiala proti tomu měl 
námitky, poněvadž tím prý by se obec zbavila 
nejlepšího místa, kde by mohla stát radnice, 
soud nebo nějaká “veřejná“ budova.  
Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 4. září 
1921 bylo usneseno: „…. darovati z této 
zámecké zahrady jednoho daňka a 2 laně 
presidentovi republiky nebo do zoologické 
zahrady, která bude v Praze, a jednoho daňka 
místní škole k vycpání.“ Tyto návrhy nebyly však 
uskutečněny, jen to jest známo, že zvěř z této 
obory byla v ní brutálně postřílena četnickým 
velitelem a prodána na maso.  
Fr. Mára: Dějiny městečka Kolince, díl I. 



Proměny kolineckého parku  
Celý zámecký park a obora pro daňky, včetně zelinářské zahrady byl obehnán kamennou 
zdí. Vjezd do zámeckého areálu byl původně železnými vraty v místě u dubu, proti staré 
hasičské zbrojnici. V roce 1924 byla celá zeď kolem zahrady před zámkem rozbourána a 
železná vrata přemístěna do vchodu do místního hřbitova.  
V r. 1921 již část zdi byla ubourána v místě proti čp.52 pro postavení pomníku padlým v 
I.sv. válce a dřevěné trafiky. 
(Pamětní kniha Kolince.) 

 Vlevo nahoře: Zbytky kamenné zdi podél silnice do Středky.  Foto archiv Fr. Mára, r. 1950. 

Vlevo dole: Pohled na park ze sokolského hřiště. R. 1970. 

Podzim 2015 



Prosinec 2006 Proměny kolineckého parku  



Studánka Filipinka. 2006. 
Pověst o studánce Filipince 
Kterýsi správce kolineckého velkostatku měl dceru Filipku, smutnou a neduživou. Jednou 
potkala usměvavou stařenku, která ji pozorovala a ta se Filipky zeptala: „ Proč jsi tak 
smutná?" Filipka odpověděla: "Cítím, že mi něco  
schází a nejsem zdráva.„ Stařenka odpověděla: "Poradím Ti dobře. Víš, že máte ve stráni 
panské zahrady krásnou studánku, voda v ní je léčivá. Pij ji každý den a také se v ní 
koupej."Filipka poslechla rady. Brzy se jí zdraví navrátilo a smutek byl zažehnán. 
Na projev vděčnosti dal správce studánku upravit a pojmenoval ji Filipinka. 

Proměny kolineckého parku  



Park po řádění orkánu Kyril dne 18.-19.1.2007. Foto 20.1.2007. 

Proměny kolineckého parku  



Březen 2012. Zahájení prací na sanaci parku. Proměny kolineckého parku  



30. květen 2012 Proměny kolineckého parku  



Kolinecký park po rekonstrukci 30. května 2012 



Kolinecký park po rekonstrukci 30. května 2012 



Medvěd. Jak přišel na svět?! 
3. – 7. 6. 2012. 



Zima v kolineckém parku. 4.2.2019. 



Rekonstrukce Jindřichovické ulice r. 2016 - 2017 



Proměny kolineckého koupaliště 
První kolinecké koupaliště r. 1934. 



22.6.1975. Proměny kolineckého koupaliště 



Proměny kolineckého koupaliště 5.7.2014 


