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Dům čp. 395 Nádražní ul.
10. 4. 1899
1976
2010

položen základní kámen k městskému nádraží
začala konečná úprava hlavní budovy nádraží
budova dále slouží jako nádraží
Za 100 let se budeme chlubit mezinárodním leteckým nádražím.

Dům čp. 483 Nádražní ul.
9. 9. 1924
1928 - 29
1934
1938
1948
1960
2003
2010

započato s výkopem pro novou školní budovu České státní školy, r. 1925
otevřena mateřská školka a opatrovna
v zimě kvůli velkým mrazům a špatnému odvodnění byla budova značně
narušena, r. 1929 zřízena česká záložna
1. 9. zřízena česká měšťanská škola v budově české státní školy
6. – 7. 10 evakuace české menšinové školy, je zde zřízen vojenský ohlašovací
úřad
1. 9. nový školský zákon mění měšťanskou školu na střední a obecnou na
národní, školní docházka – 9 let
hudební škola umístěna v bývalé budově národní školy
3. 7. po krátké bouři se na budovu zřítil mohutný buk, poškodil fasádu a
několik oken
budova slouží žákům ZUŠ
Za sto let zde bude nahrávací studio

Dům čp. 420 Plynárenská ul.
1906
1907
1945
1958

slavnostní zahájení provozu plynárny, osvětlení ulic
zavedení telefonní linky z MěÚ do plynárny
plynárna znárodněna
zastaven provoz v plynárně – město napojeno na dálkový plynovod
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1964
2000
2010

do budovy přestěhována vozovna ČSAD
objekt plynárny slouží jako služebna Východočeské plynárenské
majetek města Králíky, slouží jako skladové prostory, dům vyhlášen kulturní
památkou
Za 100 let zde najdeme laboratoře La Honda

Kostel sv. Archanděla Michaela
1577-85
1610
1628
1648
1694

kostel zřízen údajně Zdeňkem z Valdštejna jako evangelická modlitebna
vystaven z kamene hrabětem z Hohenlohe
kostel předán do užívání katolíkům
kostel prohlášen za farní (zřízena katolická fara), k obvodu patří i Miedzylesie
na popud faráře Schliemanna byly zničeny soukromé písemnosti a vše, co
upomínalo na protestantskou a husitskou minulost
1765
6. 7. byl na mši ve farním kostele císař Josef II.
1768 - 78
namalován obraz hlavního oltáře – Archanděl Michael v boji s Luciferem,
instalovány varhany
1782 - 1826
zrušen hřbitov u kostela, založen hřbitov v Pivovarské ulici
1872
na nově vybudovanou věž byl slavnostně nasazen kříž
1914
instalace věžních hodin (hodinářský mistr a mechanik Josef Walter)
1948
slavnostní svěcení nového zvonu
1950
zatčen farář Václav Filip za protistátní činnost
2009-2010
zahájena postupná rekonstrukce kostela
Požáry kostela – r. 1676, 1708, 1709, 1767
Dům čp. 2 Velké náměstí
1577 - 85
1618 - 48
1706
1827
1911
2010

Zdeněk z Valdštejna dal zřídit a vystavět evangelickou školu
během třicetileté války škola zanikla
shořela převážná část města včetně školy
zvoníkův dům
byl stržen starý zvoníkův dům a byl vytvořen široký příjezd ke kostelu
v dnešní době budova neexistuje
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Dům čp. 3 Velké náměstí
1765

1787
1826
1924
1945
1949
1967
2010

přenocoval zde císař Josef II. – návštěva byla součástí jeho cest po místech
postižených sedmiletou válkou, účastnil se bohoslužby v králickém kostele
(znovu navštívil Králíky r. 1779, přenocoval v domě č. 276 na náměstí (Textil
Anna Ježková)
1. doložený majitel Anton Bernkopf
založen obchodní dům Johann Kretschmer
10. 11. zemřel Johann Kretschmer, obchodník a bývalý starosta ve věku 85 let
– 1907 jmenován čestným občanem města, r. 1918 získal od císaře titul
„Císařský rada“ za zásluhy o město
do 9. 5. papírnictví Kretschmerová, tabák Kretschmer
1. 9. otevřena školní jídelna (do r. 1950)
otevřena lékárna
budova slouží jako lékárna
Dům čp. 4 Velké náměstí

1708

majitel jirchář Michael Kretschmer - údajně zde vznikl požár, který se rozšířil
na celé město
1853
uveden obchodník Rudolf Scholz (od r. 1872 – železářství)
1937
obchod se zbraněmi (Schrutek)
1938
domácí a kuchyňské potřeby, železářství (Schrutek)
1945
koncem října zřízena Policie Rudé armády
1947 - 48
1947 dámský salon Růžena Mrázková, 1948 železářství – zbraně – střelivo B.
Dvořák (do r. 1950)
1966
prodejna Elektro rádio
2010
budova slouží prodejně firmy ELKO Valenta (od r. 1991)
Za 100 let už nebudeme potřebovat léky, budeme mít Ekoobchod.
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Dům čp. 358 Velké náměstí
1676
1736
1787-1860
1860
1884
1913
1945
1945
1980
1985
1986
2010

po požáru města byl dům využit jako provizorní škola
provedena barokní úprava exteriéru (štít)
majitelé – J. Klapper, G. Franke, H. Schwab, T. Sündermann
hostinec, majitel F. Schramme
Geislerův hostinec (r. 1901 uhodil do hostince blesk)
v hostinci má zázemí Mužský pěvecký spolek
do 9.5. uveden hostinec Rudolfa Noska, po 9.5. národním správcem E.Kubový
v provozu hostinec, autodoprava
OSP zahájil generální opravu budovy
dokončena rekonstrukce, přístavba kuchyně, pokojů pro personál a sklady,
celkově 35 lůžek, vytvořena terasa s pergolou, výčepní místnost, salónek
znovuotevřen hotel Zlatá labuť
hotel Zlatá labuť
Za 100 let si zde můžeme prohlédnout Muzeum labutí.

Pověst, která se mohla v tomto domě stát:
Labutí princezna
Jednou přijela do místního hotelu v Králíkách princezna. Princezna se měla vdávat, ale
nechtěla. Při cestě za ženichem se na noc ubytovala v hotelu. Princezna byla velice nešťastná
a zdál se jí sen, že se stala labutí. Ráno odjela na svatbu a po svatbě se doopravdy proměnila
v labuť. Od té doby se místní hotel jmenoval Zlatá labuť na počest princezny. A mezi lidmi se
říká, že se v něm prochází zlatá labuť ve svatebních šatech.
Dům čp. 361 Velké náměstí
Dům je původně renesanční, směrem do náměstí měl původně podloubí. Renesanční je i
předsíň na boční straně domu, která je nesena čtyřmi pilíři s jónskými hlavicemi. Štít domu a
celková podoba do náměstí obráceného průčelí mají barokní a klasicistní charakter.
1577 - 85
zámek dal postavit Zdeněk z Valdštejna
pol.17. stol.
postaven jako jeden z prvních kamenných domů, souvisel s areálem zámku
1709
po požáru v r. 1708 byl dům přestavěn do dnešní podoby (klasicistní štít
s reliéfem Nejsvětější Trojice v 18. stol., renesanční předsíň upravena
empírově v 1. pol. 19. stol.)
1827
Majitelem domu vrchnostenský sládek W. Krombholz
1860
založen koloniální obchod
1930
koloniální obchod, materiální, lahůdkářský, železářský a barvami, vlastní
výroba likérů, prodej hracích karet, minerální vody a ovocné šťávy (A.
Schwarzer)
4

1950
1968
1999
2010

koloniální obchod již neexistuje
prodejna Knihy
Kniha Hollyová, R-Net Vích
prodejna firmy R-Net
Za 100 let se sem vypravíme na návštěvu do Muzea barev.

Pověst, která se mohla v tomto domě stát:
Poklad ve zdi
V malém zámečku žil starý pán a jeho syn Edvard. Po smrti matky se Edvard změnil,
s otcem nevycházel a chtěl být hodně bohatý. Věděl, že ve zdech zámečku se ukrývá poklad a
chtěl ho najít jen pro sebe a otce zničit. Chtěl ho otrávit a zabít. Věrný sluha starého pána
chránil.
V den, kdy se měla objevit cesta k pokladu, se Edvard s otcem velice pohádal a snažil se
vzít poklad sám. Nevěděl, že poklad patří jen hodnému a skromnému člověku, zlého a
lakomého promění v kámen. Když přiběhl starý pán ke kouzelné stěně, našel svého syna ve
zdi proměněného v kámen. Každý rok v tento den mohou lidé spatřit na různých místech
zámečku kamennou sochu.
Dům čp. 362 Velké náměstí
1787
1857
1876
1880
1885
1930
1945
1947
1953
1969
1985
1999
2010

majitel Anton Beschorner
Narozen Karl Lemberk, významná osobnost Králík, ředitel továrny akciové
společnosti Nobel Dynamit v Krummel a autor knihy o historii Králík
založeno papírnictví
1. 4. otevřen klášter s výchovným penzionátem pro dívky, příslušnice řádu
voršilek, spojený s výukou, a dále otevřena škola ručních prací také pro
nečlenky penzionátu
klášter Uršulinek byl přestěhován do novostavby v Kladské ulici (dnešní
výchovný ústav)
okolo tohoto roku byl na domě nápis - Knihařství a papírnictví Bernatzky,
později Papír, hračky, galanterie, kočárky
do 9. 5. papírnictví Benatzky K., modistka A. Plachnerová, po 9.5 národním
správcem papírnictví j. Skalický
papírnický závod; časopisy-noviny-hračky-psací potřeby, Jar. Skalický
Papírnictví Narpa
prodejny Tesla a Papírnictví
uvedeno Drobné zboží – papírnictví a Tesla Eltos – vzorková prodejna
uvedeno papírnictví A. Krátká, textil Rakašová
prodejna Papírnictví p. Krátké, prodejna p. Rakašové
Za 100 let tu budeme vyhledávat informace v internetové knihovně.
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Dům čp. 366 Velké náměstí
1767
1866
1912
1937
1945 - 50
1953
1963
1966
1969
1991 2010

shořel dům s celým horním městem (požár vznikl neopatrností kuchaře)
během prusko-rakouské války se zde nacházela strážnice
uveden hodinář Adamek (majitelem domu až do r. 1945)
zřízen český konzum
mlékárna
prodejna/podnik Obnova
Otevřena klubovna Klubu důchodců
Dřevotex – sběrna oprav obuvi, punčoch, prodej žehlících prken, atypických
matrací, rolet (do r. 1989)
Pronájem nebytových prostor pro oddíl kulturistiky TJ Jiskra
Bistro – občerstvení (M. Jirešová), racionální výživa, drogerie, textil (M.
Štaigl), racionální výživa (L. Švédová), prodejna auto-moto příslušenství (p.
Springer), potraviny (K. Čuma)
prodejna firmy Viking a prodejna Zdravá výživa
Za 100 let sem můžeme chodit do internetové školy
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Dům čp. 6 Velké náměstí
hotel Beseda
1787
majitelem Franz Ludwig
1857
uveden hostinec Filipa Knolla
1890
1. písemný záznam o hotelu Rotter, majitelem Ferdinand Rotter
5. 12. 1938
návštěva Adolfa Hitlera – oběd v hotelu, ukázal se občanům z okna, ale
nemluvil k občanům
1945
8. 8. se zde konala ustavující schůze Československé strany národně
socialistické
1947
změna názvu – hotel Praha
1950
další změna názvu na hotel Beseda
1953
byla zde ukončena činnost Sokola
1979
hotel byl z technických důvodů uzavřen, postupně byly prováděny stavební
práce
2010
budova stále slouží jako hotel, od r. 2003 je objektem památkové zóny
I za sto let bude v budově hotel, ale s jezdícími schody a bazénem.

Dům čp. 364 (dříve 112) Velké náměstí
spořitelna
7

1795
1866
1915
1918
1948
1960
1994
2010

1. písemný záznam o budově, byla zde radnice
během prusko-rakouské války se zde nacházela strážnice
z domu č. 363 sem byla přestěhována spořitelna
bylo zde sídlo velitelství králické posádky československého vojska
bylo schváleno splynutí Okresní hospodářské záložny s Městskou spořitelnou
v budově spořitelny existovala též zemědělská škola
instalován spořitelní automat
budova stále využívána pro účely spořitelny
Až si přijdou lidé za 100 let do spořitelny,

bude je za stolkem vítat robot, který se zeptá: CO – SI – PŘEJETE?? Lidé s ním můžou mluvit,
protože umí zodpovědět všechny dotazy. U vchodu budou sedět robotičtí psi, po místnosti se budou
projíždět robotičtí policisté, kteří umí i létat. Lidé budou v té době létat do spořitelny létajícími auty,
parkoviště pro ně bude ve vzduchu nad střechou domu. V autě budou zabudované mluvící počítače a
navigace, které pomůžou lidem přemístit se z místa na místo – tudíž rovnou do místnosti. Když by si
chtěli lidé vybrat své peníze, mohli by vyslat signál počítačem a robot by jim peníze přinesl rovnou do
domu nebo kamkoliv jinam. Pokud by si lidé vybírali peníze sami – budou mít svoji skříňku, ke které
budou mít přístup přes otisk ruky. Pokud by se někdo dotknul cizí rukou – zasvítila by červená barva,
spustil by se poplach.

Příběh o duchovi spořitelny
Kdysi dávno, je to už aspoň sto let, žila, byla v Králíkách jedna paní, která pracovala
v místním spořitelním ústavu. Ředitel spořitelny se do této paní zamiloval a jednou ji pozval na večeři.
Manžel této paní však byl velmi žárlivý. Koupil si proto zbraň, a když se dozvěděl, že šla manželka
s ředitelem na večeři, šel za ní do restaurace na náměstí a ředitele spořitelny tam zastřelil. To ještě
nikdo netušil, že se ředitel promění v ducha, který se ukryje v podkroví spořitelny a začne tam strašit.
Když pak lidé chodili do spořitelny a chtěli si vybrat své peníze, objevil se na zdi nápis celý od krve.
Stálo tam napsáno: „Dejte všechny své peníze o půl noci před dveře spořitelny, jinak si pro vás
přijdu!!“. Ale dělal i další věci. Záhadně se třeba ztrácely peníze z pokladen a místo toho tam byli jen
samí bílí pavouci a hadi. Někdy zase byly všechny peníze od krve… Duch strašil i malé děti nebo
staré lidi, všichni se ho báli. Byl to nejhorší duch z celých Čech. Možná, že je tam ještě i dnes… Nebo
už raději ne…??

1650
1779 - 1917
1917
1918-1919

Dům čp. 272 (dříve 26) Velké náměstí
samoobsluha Falta
vznikl zde hostinec pod názvem Taverne
uvedeni majitelé: K. Hotzel, I. Hotzel, J. Hattwich, E. Nossek
změna názvu hostince na Stadthof (Městský dvůr)
sídlí zde též okresní hejtmanství, demobilizační výbor (rozhoduje o nároku
8

podpory v nezaměstnanosti)
Byla zde umístěna Dělnická nemocenská pokladna
v budově bylo krátkodobě zelinářství
v přístavbě domu zřízena prádelna (vybudovaly ji brigádnicky ženy z Rady
žen, cca v r. 1959 zanikla)
1970
do hostince byl dodán hudební automat, celková rekonstrukce
2001 - dosud
dům ve vlastnictví firmy Pekárny Falta, zřízení samoobsluhy, ubytovny
I za sto let si zde budou lidé nakupovat potraviny, s nákupem jim však budou pomáhat
roboti.

1927
1945
1950

1787
1869
1876
1877
1883
1884
1885
1935
1945
1947
1948
1960
1968
1992
2010

Dům čp. 367 (dříve 115) Velké náměstí
gymnázium
uveden majitel K. Bergmann
zavedena měšťanská škola (stanovena školní povinnost od 6 do 14 let)
za účelem rozšíření školy byl zakoupen sousední dům čp. 367
za budovou zřízena školní zahrada
schválení demolice stávajících domů čp. 367, 368 a výstavby nové budovy
položen základní kámen k novostavbě
otevřeno 5 tříd obecné školy, 3 třídy měšťanské chlapecké, 3 třídy měšťanské
dívčí školy
Německá obecná škola, německá chlapecká měšťanská škola a německá
dívčí měšťanská škola
využití prostor vojskem - ošetřovna, věznice Němců
odloučení obecné školy, pouze měšťanská škola – ředitelem J. Vašátko
střední škola
jedenáctiletá škola rozdělena na devítiletou (ZDŠ 5. května) a dvanáctiletou
(SVVŠ)
zánik dvanáctileté školy, zůstává základní devítiletá škola
vznik gymnázia
i v současné době je v budově gymnázium
Za sto let se budou ve škole vzdělávat i dospělí.
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Dům čp. 365 Velké náměstí
Muzeum
1795
v budově radnice, sídlí zde okresní soud a berní úřad, jejichž součástí je i
vězení
1907
zakládající schůze o vzniku muzea
1998
dokončeny rozsáhlé stavební úpravy a rekonstrukční práce, zpřístupněny
nové expozice
2010
v budově stále muzeum
Za sto let si v muzeu nasadíme 3D brýle a všechny exponáty oživnou, uvidíme je
v pohybu.

Dům čp. 354 (dříve 102) Velké náměstí
1787 - 1827
1860 – 1946
1885
1960
1975
2002
2010

majitelé S. Donner, L. Aufmann, A. Veith
do budovy přestěhována pošta, žije zde králický poštmistr Josef Bernkopf,
významná osobnost Králík (r. 1908 byl zvolen poslancem do říšské rady)
do budovy přemístěna telegrafní stanice
v provozu holičství
otevřeno ústředí celnice, byty pro zaměstnance celnice
končí celní úřad
v budově pouze byty
Za sto let budou v domě moderní byty s výtahem a bazénem.
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Dům čp. 337 (dříve 85) Malé náměstí
1787
1908
1950
1968 – 1988
1991
1994
1999
2003 – 2009
2010

1. písemný záznam – majitelem domu Karl Hauffe, knihař
v budově cukrářství
stavitelství ČSSZ (Československé stavební závody)
provozovna VKUS - šití oděvů na zakázku
prodejna průmyslového zboží (zabavené celní zboží)
zahájení opravny obuvi
krejčovství, elegance VLADA
sídlo firmy Collegium V. Vavruša
prodejna průmyslového zboží
Za sto let si zde můžeme koupit nejrůznější roboty.
Dům čp. 322 (dříve 73) Malé náměstí

1650
1850
1913
1928
1945
1958
1999
2010

údajně zde existovaly lázně
Narodil se zde a žil tu Ignatz Latzel, který se stal finanční radou ve Vídni, byl
významným podporovatelem Králík
Uvedeno, že zde byla trafika – tabák (majitelem Josef Muck). V roce 1917
v květnu byl nedostatek tabáku v trafikách, když přišlo zboží, tvořily se fronty
- u této trafiky dokonce lidi vymáčkli zasklené dveře
Dům vyhořel (v komíně byl zazděn trám), uvedeno, že v r. 1932 je zde
Koloniál Josef Muck
Národním správcem Koloniálu je J. Dvořák
Je tu otevřena prodejna ovoce - zeleniny
V budově je ovoce, zelenina, levné oděvy, textil, zastavárna
Ovoce-zelenina M. Dostálek, Zastavárna - Moravík

11

1787
1913
20. – 30. léta
1994
2010

Dům čp. 304 (dříve 58) Malé náměstí
hostinec U Lípy
1. písemný záznam – majitelem Anton Muller
hostinským pan Heinrich Katzer
sídlí zde Vzájemný protipožární pojišťovací spolek
restaurace U lípy, majitel Milan Mucha
v budově stále restaurace stejného majitele

Dům čp. 302 (dříve 56) ul. Červenovodská
1787
1873
1902
1920
1945
1958
1967
1999
2010

1. písemný záznam – majitel T. Heinrich
v budově hostinec, majitelem a povozníkem Wenzel Prause
hostinec ve vlastnictví Richarda Prause pod názvem Gasthof Zur goldene
Krone, r. 1914 dával do školy polévku pro chudé žáky
umístění studentské ubytovny
změna názvu - hotel U zlaté koruny, ustavující schůze Sboru dobrovolných
hasičů, ustavující valná hromada Sokola
hotel předán závodu Atlas k přestavbě na byty
zbourána stará kolna u Koruny, na jejím místě postaven dvoubytový dům
budova slouží pouze jako bytový dům
budova využívána stále pro bytové účely
Za sto let se dům promění na bazén s klouzačkami, saunou a restaurací.
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V zahradách / V Bytovkách
Do r. 1960
se zde nacházely zahrady
1960 – 1964
výstavba sídliště
2010
sídliště
Za sto let se bytovky změní na krásné barevné domy s novými hřišti a atrakcemi pro
děti.

Ševcovský rybník (Schusterteich)
dnešní ul. Na Pískách, přibližně mezi kapličkou a čp. 141
Vznik
2010

nejsou žádné dostupné informace, prokazatelně existoval v 19. a 1. pol. 20. stol.
neexistuje
Za 100 let tu bude ZOO

Vodní ulička (Wassergasse)
ulička po pravé straně Hedečského potoka od ul. Pivovarské (čp. 163) k čp. 259 v ulici Dolní
Vznik
2010

nejsou dostupné informace, ulice zanikla nejpozději po II. světové válce, prokazatelně
existovala ještě ve 30. letech 20. stol.
ulička pozměněna

Za 100 let tu bude RESTAURACE
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Hostinec „U Dobré nálady“ čp. 239

Ulice Dolní, dnes garáže
1827
1918
1922
1930
1945
1950
1961
2010

1. zmínka, majitel J. Ollmann (dále jeho dědicové, F. Hundt, Severomoravský
akciový pivovar v Šumperku, D. Rosenberger (r. 1914),
byla zde zřízena Dělnická a vojenská rada
uvedeno, že zde byl sál (majitel A. Muckstein)
uvedeno, že zde byl divadelní sál (majitel p. Tomsche)
hostinec nese název Ráj (majitel Srdínko)
hostinec neexistuje
postaveny garáže (dle pamětníka byl v zemi nalezen demižón vína, který byl při
zemních pracích zničen)
garáže

Za 100 let tu bude ZVERIMEX

Lesní zámeček – čp. 377
Při hlavní silnici v lese před Dolní Lipkou
1857-58
1861
1866
1869
1871
1872
1875-1940
1940
1945
1950
2010

postaven zámeček při nové říšské silnici v Králickém lese
konalo se zde 1. tělocvičné vystoupení Tělocvičného spolku
zámeček navštívilo osm pruských husarů, chovali se prý korektně
konala se tu 1. školní dětská slavnost se zpěvy, hrami a občerstvením
na občerstvení se tu zastavila princezna Marianna Oranžská (Holandská)
s doprovodem, jednala s městským radním F. Veithem
konala se tu oslava výstavby železniční stanice Králíky
střídají se pronajímatelé (T. Hausler, J. Prauseová, F. Hundt, J. Becker, J. Dittert)
hostinec dán do klidu na dobu trvání války, místnosti jsou využívány jako obytné
dle pamětníků zde byli ubytováni sovětští vojáci
město dalo objekt k demolici – r. 1955 zpustlý zámeček zbořen
les
Za 100 let tu bude LESNÍ HOTEL
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Strašidla na Lesním zámečku
U hlavní silnice na kraji lesa stál Lesní zámeček. V zámečku se pořádaly různé hostiny a oslavy.
Dokonce tam jednou zavítala princezna Oranžská. Tak moc byl ten zámeček slavný. Až do jednoho
dne…
V lese totiž začali strašit lesní skřítkové. Tito skřítkové se ubytovali na půdě zámečku a začali lidem
dělat naschvály a strašit je. Každému hostu schovávali a přemísťovali věci. Taky vyluzovali různé
hrůzostrašné zvuky.
O strašidlech z Lesního zámečku se dozvěděli lidé široko daleko. Všichni se mu začali vyhýbat, nikdo
na zámeček nejezdil, a proto objekt chátral, chátral, až ho museli zavřít. Kolem roku 1955 byl
zámeček zbořen.
Čp. 246 (dříve 14)
Ulice Na Příkopě – pod „Andělákem“
1779-1787
1787-1895
1895
1930
1945
1976
2010

někdy v tomto období městský mlýn získává Michael Bähr
různí majitelé (P. Becker, J. Schöbel, F. Jentschke)
F. Jentschke zavedl tříslové činění
F. Ardel otevírá pánské, dámské krejčovství, vedle domu Jentschkův mlýn na lněné
semeno
do r. 1945 zde má krejčovství J. Brix, po r. 1945 krejčovství neexistuje
byty v domě vlastní městský národní výbor
mlýn neexistuje, pouze byty
Za 100 let tu bude AREÁL NA ADRENALINOVÉ SPORTY
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Mlynářský mistr
V původním kralickém mlýně nikdo nechtěl pracovat. Bylo to od dob, kdy ve mlýně začalo strašit.
Jednoho dne se mlynář rozhodl, že ve mlýně přespí a dokáže všem, že strašidla neexistují. Večer padl
únavou a usnul. O půlnoci se probudil a uviděl, jak se zvedá dřevěná podlaha. Zalekl se a utíkal na
půdu. Půda se začala také zvedat. Mlynář se zachytil lana, které tam viselo. Ráno našli místní lidé
mlynáře oběšeného. Od těch dob se zde střídali majitelé, kteří tu už mouku nemleli, a původní mlýn se
změnil v obydlí pro nebojácné.

Evangelický kostel – rozlučková síň
1904
1911
1916
1919
Od r. 1973
1980
2000-2010
2009
2010

1898
1900
1916
1936
1940

uspořádána sbírka na výstavbu evangelického kostela, 29. 5. položen základní kámen,
4. 12. dostavěný kostel vysvěcen
postavena fara
zrekvírován první zvon
otevřena česká menšinová škola ve spolkové síni evangelické modlitebny
plán přestavby na smuteční síň, předání do majetku městského národního výboru
2. 5. první smuteční rozloučení s předsedou městského národního výboru
úvahy o rekonstrukci budovy – dání do původního stavu
majitelem Náboženská obec Církve československé husitské v Nekoři
smuteční, rozlučková síň
Za 100 let se KOSTELU VRÁTÍ VĚŽ

Čp. 412 – Základní škola
Ulice 5. května
10. 12. konána porada o novostavbě Odborné školy, továrník V. Walter věnoval
pozemek
začátek výstavby školy, 16. 9. 1901 byla otevřena (řezbářská výroba)
škola vyrábí protézy pro válečné invalidy
ve škole je I., II., III. ročník odborné školy, mistrovská škola a všeobecně
živnostenská pokračovací škola. Zahájena výstavba obou bočních křídel.
škola slouží jako ubytovna pro německé vysídlence z Polska, Volyně
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1945
1946
1953
1977-1979
2003
2010

1907-1908

1939
1976
2001
2010

v únoru zde byla ubytována německá armáda, 9. 9. zápis žáků do školy pro
opracování dřeva
otevřeno gymnázium
místo gymnázia je zde poprvé uvedena jedenáctiletá střední škola
výstavba tělocvičny
6.2. rozhodnutím ministerstva kultury budova ZŠ prohlášena kulturní
památkou
Gymnázium a základní škola Králíky
Za 100 let tu bude obchod BAUMAX

Čp. 423 – mateřská škola
Ulice Pivovarská
sbírky na vystavění dětského útulku (M. Walterová – 10 000,- Kč, G. D. Walter –
20 000,- Kč). 16. 12. dětský útulek vysvěcen, 17. 12. otevřena mateřská škola, o děti
se starají sestry řádu sv. Hedviky (vrchní sestra Peregrina, dětská sestra Angda,
vedoucí kuchyně sestra Hildegarda), součástí budovy je „kaple“
útulek převzala Nacionálně socialistická péče o blaho lidu, přeměňuje ho na
mateřskou školu
vybudován koupací bazén
památkově hodnotný objekt (novorenesanční štít)
mateřská škola
Za 100 let tu bude DOMOV DŮCHODCŮ
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Starý hřbitov
Ulice Pivovarská, mezi MŠ a bývalou matracárnou
1782
vydán zákaz pohřbívání mrtvol v kostelech a v jejich bezprostředním okolí, zrušen
hřbitov u kostela
1849-1866
provedena regulace a nové rozdělení; márnice přestavěna na hrobku rodiny Rotterovy
1897
hřbitov uzavřen
Za 100 let tu bude PARČÍK, KDE BUDOU STROMY, KEŘE, KVĚTINY, JEZÍRKO,

TABULE SE STARÝMI FOTKAMI A HISTORIÍ

Čp. 148 (dříve 95) Pivovar
Ulice Pivovarská
1787
není uveden vlastník domu nebo dům ještě nebyl postaven
1827
zmínka o sládkově bytu
1852
26. 5. položen základní kámen k měšťanskému pivovaru, 24. 11. slavnostní otevření
1870
jsou budovány rozsáhlé sklepy
1882
výstavba ledárny pivovaru
1863-1901
majitelé a sládkové pivovaru: J. Wenzel, A. Wlach, V. Vlach, bratři Baumeloi, A.
Finger, R. Fretzel, B. Stránský, A. Bernkopf, O. Koschul, J. Berner, H. Paulus, K.
Willerth, K. Schmeisser, ing. Škorpil, F. Baumel, M. Markowetz)
1906
F. Baumel nechal nově zřízené budovy zpustnout, nové stroje zrezivět, nakoupený
slad a chmel zetlít – pivovar prodán firmě Andrlík a Hueber v Praze, zahájena výroba
piva, 1907 vybudovány stáje
1916
Ing. Škorpil nebyl schopen zaplatit zařízení – konec výroby piva Kressenbrunn
(bývalo čepováno i v jednom pražském lokále)
1917
sklad piva (zrušen r. 1952)
1967
započato s budováním bytových jednotek (až do r. 1977)
1991
vyhořel pivovar
2010
bytové jednotky
Za 100 let tu bude OBNOVEN PIVOVAR, VYBUDOVÁNY PIVNÍ LÁZNĚ

Česká cihelna
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Vznik
Zánik
2010

1787
1804
1840
1880
1900
1932
1976
1980
1994
1998
2009

Stávala při polní cestě odbočující vlevo za Teslou, v blízkosti vojenského muzea
asi ve 2. polovině 19. století, majitelem Josef Chochola, scházeli se zde králičtí Češi
za II. světové války
na místě cihelny je obytný dům, kaplička je téměř zbořena
Za 100 let tu bude MUZEUM

Čp. 314 (dříve 66)
ulice Sadová
majitel Franz Bernkopf
dům již existuje jako „poštovní vila“
1. 4. zřízena samostatná poštovní sběrna Králíky, prvním poštmistrem F.
Bernkopf
postavena nová budova na místě starého rozbořeného stavení
kvůli zadlužení Bernkopfovy rodiny prodána Bernkopfova vila „Stará
pošta“, kupuje ji Spořitelní a záložní spolek
uvedena stará pošta
Městský národní výbor Králíky má dispoziční práva k bytům
kolaudováno pro Oddělení ochrany státních hranic
uvedena Pohraniční policie
detašované pracoviště vyšetřovatelů, kriminalistů a policistů dopravního
inspektorátu
majitel: ČR, Krajské ředitelství policie Východočeského kraje, Hradec
Králové
Za 100 let budova vyhoří.

Alej – vstupní brána
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kolem roku
1700
2010

vstupní brána postavena zakladatelem kláštera, sochy krále Davida,
proroka Izaiáše a sv. Jana Křtitele a sv. Lukáše
kapličky zrestaurovány za přispění Nadace Franze Jentschkeho
Za 100 let bude brána ze zlata.

Alej – kapličky
1704
2010

postaveny kaple, které obsahovaly dřevořezby křížové cesty 50. léta 20.
stol. dřevořezby zdevastovány
kapličky zrestaurovány za přispění Nadace Franze Jentschkeho
Za 100 let budou kapličky chráněny neviditelným štítem proti vandalům.

Čp. 369 – Amálka/Kressenbrunn
1827
1861
1882 (+1882)
1889
1893
1894 -1895
1921
1971
1999

Majitelka Josefa Scholz
majitel lázní a hostince v Amálce Karl Lubich
vypukl požár, při kterém shořela střecha, část zdiva a stodola
koupě Studánky včetně pozemků
začala výstavba budovy pro údržbáře pramenů a vodojemu ve Studánce
majitel tohoto domu zde hodlal zřídit „malý šenk“ s přípravou teplých jídel,
schváleno městem
existuje hostinec – Willibald Katzer
domek pro správce pramenů a vodojemu (Amálka) ve Studánce upraven na
pionýrské klubovny
uvedeno, že Město Králíky vlastní Amálku, kterou za poplatek pronajímá
Za 100 let tu bude ruina.
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Studánka (Kressenbrunn = „řeřichová studánka“)
1609
1704(54)
1907
1928
1992

pravováreční měšťané zřídili vodovod od lokality Studánka
postaven v údolí Studánka sloup s mariánským obrázkem
postavena opěrná zeď v rokli Studánka
dokončena terasa u mariánského obrázku
Mariánský sloup s pramenem je památkově chráněný
Za 100 let bude les v okolí vykácen

Klášter – Hora Matky Boží
1700
1710
1846
1883
1945
1950
1965-2002
1970
1972
1984 – 86
1990

postaven kostel Nanebevzetí Panny Marie rodákem Tobiášem Beckerem
dobudován klášter, správcem kláštera určen řád servitů
klášter zachvátil požár
řád servitů vystřídali redemptoristé
vyhnán německý řád redemptoristů, který v té době klášter spravoval
klášter se stal internačním místem pro duchovní (redemptoristé, Salesiáni,
Jezuité), kteří zde byli soustředěni z dalších míst a těžce, za nelidských
podmínek zde pracovali až do roku 1960 (někteří až do r. 1965)
Přišly sem sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie
započaty renovační práce (Nadace Franze Jentschkeho – králický rodák)
klášter vyhlášen Státní kulturní památkou
pozlacení částí oltářů
návrat redemptoristů
Klášter bude zarůstat lesem
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Čp. 2 - Poutní dům (Dolní Hedeč)
1850
1856
1901
1902
1914
1920
1938
1942
1943
1945
1946
1950
1963
1968
1976
1989
1994
1998

postaven
2. 12. vyhořel hostinec Josefa Schrammera (pozdější poutní dům) v Dolní
Hedeči a uhořel jeden z mnichů
dům zakoupil řád redemptoristů
vysvěcen po přestavbě, zřízena noclehárna pro poutníky, velký sál a mnoho
malých světniček
19. 9. zde ubytována část uprchlíků z Haliče, asi 200 osob, 10. 10. mezi
uprchlíky z Haliče zatčena ruská špionka
Katolický lidový spolek pro Hedeč a okolí postavil v ženském sále
v poutním domě jeviště, kde hrál divadlo
jsou zde ubytování čeští vojáci strážního praporu, kteří hlídkují na hranicích
a dohlížejí na stavbu opevnění, je zde ubytována ochranná policie z Bavor,
která střežila hranice
umístěni angličtí zajatci (r. 1945 ubytováno 400 anglických zajatců se 40
dozorci, 5. 5. byli odvezeni)
poutní dům obsazen Národní socialistickou péčí o blahu lidu (National
sozialistische Volkswohlfahrt - NSV), byly tu ubytovány matky s dětmi z
vybombardovaného Hamburku
10. 5. Rusové prohledali celou Dolní Hedeč včetně kláštera a poutního
domu
byli odsunuti němečtí redemptoristé a nahrazeni českými
13. - 14. 4. v noci zde byli ubytováni nespolehliví řeholníci a kněží
(vězněni)
již před tímto rokem zřízen v budově bývalého hostince kravín Státního
statku
zrušen nucený pobyt řeholníků, zůstávají tu dobrovolně
majitelem je Charita, ale uživatel Státní statek v něm má vepřín
zpustlý objekt vrácen církvi, v roce 1990 začala oprava objektu
slavnostní otevření a posvěcení sídelním královéhradeckým biskupem J. E.
Otčenáškem
uvedena restaurace Poutní dům
Za 100 let bude Poutní dům přestavěn na bazén.
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Pověst, která se zde mohla odehrát:
Do poutního domu chodili hlavně poutníci, kteří se zde občerstvovali. Do poutního
domu chodil také jeden mnich z kláštera, který se zde opíjel. Neposlechl rady ostatních a
nepřestal pít. Jednou, když se opil, tak poutní dům začal hořet a on tu uhořel. Od té doby tu
straší duch uhořelého mnicha.
U laviček (po zelené turistické cestě na úbočí Lískovce)
1932
50. léta 20.
stol.
2010

12. – 13. 9. Okrašlovacím spolkem přemístěna boží muka z Tschöppova
hrobu na hřbitově k lavičkám při tzv. Hraběcí stezce
stále ještě místo s výhledem na město
výhled na město zamezen vzrostlým lesním porostem
Za 100 let zde bude automat na časopisy.

Monseův kříž – bývalé popraviště
1650
1765
1766
1844
1970
1971
2010

uvedena šibenice (stála asi 0,5 km nad dnešní el. rozvodnou)
popravena vdova Anna Marie Monseová (poslední poprava, důvod
neuveden)
zrušeno útrpné právo tzn. hrdelní soudy (včetně odstranění pranýřů a
šibenic z měst)
Florian Monse postavil kříž
neznámý vandal rozbil tělo Krista na Monseově kříži
kříž povalen traktoristou
kříž opět stojí
Za 100 let zde bude opět popraviště
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Čp. 392 – Červenovodská
1895 - 1896
1945
1969
1974
1991
1998
2010

zahájena výstavba jatek (jatka do r. 1945)
nemovitost v držení státu jako konfiskát, r. 1949 nemovitost předána městu
Komunální služby zahájily přestavbu jatek na provozovny pro Průmysl
kamene
koncem roku zahájena výroba v provozovně, 1. vedoucí J. Kašpar
brusírna v Králíkách pronajata firmě Panok Mineral a.s.
uveden ČMPK (Českomoravský průmysl kamene), zpracovává mramor
především z lomu na Dolní Moravě (30 zaměstnanců)
budova k prodeji
Za 100 let zde bude diskotéka

Pověst, která se mohla v tomto domě stát:
Na jatkách pracoval řezník, který si chtěl přivydělat prasetem na černo. Při zabíjení
prasete se praštil sekerou do hlavy a zemřel. Od těch dob v tomto domě straší duch řezníka.
Čp. 374 (Střelnice) – Karla Čapka
1823
1866
1879
1906-10
1911
1914
1915
1921
1930
1940
1947
1965
1978
1990-1991

Střelecký spolek započal se stavbou Střelnice
řádění pruských vojáků na střelnici
v zahradě Střelnice proběhla část oslav ke 100. výročí navštívení města
císařem Josefem II.
přístavba nového velkého sálu ke Střelnici
vystavění malého sálu pro pořádání menších akcí (postaven za 6 týdnů)
střelecký spolek žádá c.k. okresní hejtmanství o udělení koncese na
provozování biografu, ubytování uprchlíků z Haliče
5. 12. se konala oslava 68. výročí nástupu císaře Františka Josefa na trůn,
zároveň byl vztyčen branný štít, byla uspořádána sbírka na válečné účely
v provozu hostinec (majitelem F. Hundt)
první zvukový film, gramofonové desky se zesilovačem „Kouzlo kasáren“
velký sál se vybavuje – nová sedadla, osvětlení a zařízení jeviště
při představení ochotnického spolku Tyl poprvé jeviště vybaveno novou
rozhrnovací plyšovou oponou
opraveno jeviště, šatny pro účinkující, byt pro domovníka, komíny a
střecha
začalo se brigádnicky pracovat na přestavbě Střelnice
dokončena rekonstrukce Střelnice, náměty na přejmenování budovy (nese
24

1991
2006

název Sdružený klub pracujících) – zvítězilo historické pojmenování
město převzalo zřizovatelství Střelnice s veškerými závazky a
pohledávkami od Tesly
návštěva prezidenta České republiky Václava Klause s manželkou Livií
Za 100 let zde bude 3D kino.

Kaple U čarodějnic
1672-1684
2009

údajně tu měly probíhat inkviziční čarodějnické procesy a upalování
čarodějnic
zchátralá kaplička opravena
Za 100 let povede kolem kapličky dálnice
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