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Pamětnice aneb Memorabilienbuch královéhradeckého biskupa 
Karla Boromejského Hanla

Martina Dašková

Karel Boromejský Hanl (1782-1874) byl sedmnáctý hradecký biskup, dobrý hospodář a organizátor. Za svého 

života stavěl školy, silnice, opravoval kostely i další budovy ve své péči, včetně biskupské rezidence. Asi jeho 

nejznámějším počinem bylo založení Borromaea, chlapeckého semináře. Hanl, jenž se dožil 92 let, dostal ke svým 

devadesátinám od císaře zajímavý dárek, povýšení do šlechtického stavu s přídomkem z Kirchtreu. Toto povýšení 

získal posléze i jeho synovec a zároveň jmenovec Karel Hanl, tehdejší krajský hejtman.[1] Zajímavostí snad pro 

někoho bude, že jeho dcera, Klára Hanlová von Kirchtreu, se provdala za Leopolda (Leo) Heyrovského, který se 

stal dědečkem současného kandidáta na prezidentský úřad Michala Horáčka.

Ale abychom se vrátili k hradeckému biskupu Karlu Hanlovi: byl také historikem hradeckého biskupství. Jeho 

třídílná rukopisná Pamětnice ovšem nebyla psána pro veřejnost, ale pouze pro poučení dalších biskupů. Hanl 

začal psát Pamětnici patrně již od svého příchodu do Hradce v roce 1832. Studoval prameny a literaturu, využíval 

akta konsistoře, čerpal z urbářů, pozemkových knih, farních či jiných kronik, různých pamětnic, městských 

hradeckých a řádových knih. Jeho následovníci zde měli najít poučení o dějinách, tradicích, zvyklostech města a 

jeho okolí, informace o majetku biskupství, jednotlivých biskupech apod. Hanl brzy nechal pořídit opisy všech tří 

dílů Pamětnice i s obrazovým doprovodem. Opisy jsou téměř k nerozeznání od originálu, chybí zde pouze několik 

málo kreseb a map.[2]

První díl Pamětnice je věnován dějinám Chrasti a chrasteckého velkostatku, který patřil ke 

královéhradeckému biskupství a zajišťoval jeho hospodářské zázemí.[3] Druhý díl pojednává o samotném 

biskupství, jeho počátcích a dějinách. Jsou zde rovněž velmi podrobné životopisy hradeckých biskupů. 

V samotném závěru se pak nachází též Hanlova autobiografie.[4] Třetí díl obsahuje opisy různých listin, aktového 

materiálu a dalších dokumentů vztahujících se k dějinám Hradce Králové a jeho biskupství.[5] Pamětnici doprovází 

bohatá obrazová příloha, skládající se z kreseb, maleb, litografií, grafik. Nechybějí portréty, erby a pečetě 

hradeckých biskupů, ale též ani pečeť litomyšlského biskupa Petra zvaného Jelito či Domoslava, opata v 

Podlažicích, veduty Hradce či Chrasti, plány různých budov, včetně biskupství, mapy a plány chrasteckého 

panství apod.

Všechny knihy jsou psány většinou tzv. kurentem, starým německým písmem, ale objevuje se i humanistické 

písmo, latinka. Nejpoužívanějším jazykem je němčina, mnohem méně se užívá latiny, češtiny jen zřídka. 

Pamětnice má krásnou vazbu s deskami z bukového dřeva, potaženými kůží. Na hřbetu i deskách jsou zlacené 

ozdoby s ornamentálními či rostlinnými motivy, je zde též zlacené supralibros, tedy vlastnická značka, biskupa 

Hanla.

Všechny tři díly Pamětnice, včetně opisů, jsou součástí historické tzv. Trauttmannsdorfské knihovny Biskupství 

královéhradeckého. Pamětnice nabízí poučení zejména regionálním historikům, kunsthistorikům, památkářům či 

heraldikům, ale nahlédnout do ní mohou i „obyčejní“ milovníci historie, té hradecké zvláště.

Originály se v současné době badatelům nepůjčují, protože všechny zmíněné knihy jsou již digitalizovány. 

Zájemce má možnost prostudovat si všechny díly ve studovně současné Biskupské knihovny, která se nachází 

v prostorách Nového Adalbertina.
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