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Jak to bylo na po�átku… aneb 
Sto deset let Knihovny m�sta 

Hradce Králové           
Jan P�ta           
 

     Podle dochovaných ú�edních zápis� bylo na po�átku 100 zlatých jako p�ísp�vek na 
„obecnou knihovnu“, který byl poprvé za�azen do rozpo�tu m�sta v roce 1894. Vzdor tomu, 
že není po cimrmanovsku zapamatovatelné, je toto datum považováno za rok založení 
knihovny. Rok 1894 v Hradci Králové byl v�bec plný �ilého ruchu, �e�eno dobov�: m�sto žilo 
od jara do podzimu hospodá�skou a pr�myslovou výstavou, dr. František Ulrich byl poprvé 
zvolen starostou… 
Z hlediska skute�ného života je ovšem takový historický milník záležitost pomocná, 
významná zejména pro biflování školního d�jepisu. Každým narozeninám p�edchází 
prenatální stadium a p�ed ním op�t �et�z p�í�in a následk�, ad libitum nebo ad absurdum. 
 
      Bezprost�ední popud k založení m�stské ve�ejné knihovny dal profesor reálky Alois 
Matuška, který byl v roce 1893 do Hradce Králové p�eložen z Hradce Jind�ichova. Už v roce 
1892 asistoval p�i založení jind�ichohradecké knihovny a do východo�eské metropole p�enesl 
své zkušenosti. Pro myšlenku získal m�stského radního, pozd�jšího starostu dr. Františka 
Ulricha, ten pak návrh prosadil v m�stské rad�. 
PhDr. Lia Koudelková ve své práci o d�jinách knihovny z roku 1964 soudí, že „vznik nové 
knihovny nebyl vyvolán živelnou pot�ebou �i nutností, ale spíše z d�vod� prestižních. 
Obyvatelstvo Hradce Králové m�lo totiž velmi mnoho p�íležitostí opat�it si �etbu v knihovnách 
vzd�lávacích spolk�.“ A t�ch spolkových knihoven, více �i mén� p�ístupných ve�ejnosti, bylo 
v 2. polovin� 19. století v Hradci Králové požehnan�: Živnostensko-�tená�ská jednota (1868), 
M�š�anská beseda (1872), akademický spolek Dobroslav (1878), vzd�lávací spolek Neruda 
(1896), pozd�ji studentská Mansardní knihovna. Navíc obce, které jsou dnes sou�ástí m�sta, 
m�ly též svoje spolkové knihovny (Kukleny, Nový Hradec Králové aj.). 
Opus�me však prehistorii a v�nujme se našemu novorozen�ti. Sto zlatých na vybudování 
slušného knihovního fondu nesta�ilo ani za c.k. monarchie. Je dojemné sledovat tehdejší 
tisk, který pod hlavi�kou „obecná knihovna“ opakovan� vyzýval ve�ejnost ke sbírce knižních i 
finan�ních dar�: 
„…Kdo by mohl p�isp�ti n�jakou knihou, u�i� tak a �ím více bude dárc�, tím rychleji 
uskute�ní se u nás tolik pot�ebná a veleužite�ná knihovna pro lid. Dary p�ijímá m�stský 
koncipista pan JUC. Lud. Dome�ka v m�stské kancelá�i nebo redakce Ratibora.“ (Ratibor, 
1894, �.17.) 
„Nad�je, jíž jsme na tomto míst� dali výraz, plní se. Sotvaže vešlo do ve�ejnosti, že 



opravdov� pomýšlí se na založení velké knihovny pro lid v Hradci Králové, kteráž by byla 
každému zdarma p�ístupnou, již našli se �etní p�íznivci, kte�í ú�elu tomu knihy 
v�novali…“ (Ratibor, 1894, �.18.) 
„S pot�šením m�žeme s ve�ejností sd�liti, že po�et v�novaných knih pro za�ízení ve�ejné, 
všeobecn� p�ístupné knihovny dostoupil 400 �ísel, knih to vesm�s obsahu vlasteneckého, 
pou�ného a ušlechtile zábavného. Knihy, které by ú�elu tak vznešenému ješt� jiní 
spanilomyslní dárcové v�novati hodlali, p�ijímá dále s ochotou redakce tohoto listu a bude je 
ve�ejn� kvitovati. Kéž by dosavadní horlivost neochabovala…“ (Ratibor, 1894, �.30.) 
Hodn� to p�ipomíná za�átky Národního divadla. A promi�te, neodpustím si ješt� jednu 
roztomilou citaci, tém�� aktualitu: 
„Nech� se tedy uchopí kruhy mající porozum�ní pro d�ležitou v�c práce a zda�í se jim; kdo 
by cht�l �ekati, až bude z dotace obecní knihovna pro lid u nás po�ízena, musil by �ekati 
dlouho. Obecnou sou�inností lze tu mnoho vykonati, jí p�ijdeme jedin� a brzy k cíli; nech� 
tedy ti, kdo stále m l u v í o vzd�lání lidu a pro široké uv�dom�ní horují, konají povinnostˇ 
svoji. Tu jest p�íležitost k plodné práci!“ (Ratibor, 1894, �.46.) 
V roce 1895 bylo ze sbírek a z nákup� shromážd�no tém�� 700 svazk�. Rok na to jmenovala 
m�stská rada knihovníkem m�stského asistenta Karla Paula s honorá�em 144 zlatých (vedl 
knihovnu do roku 1908). Ten se uvolil provozovat knihovnu ve svém soukromém byt� za 
ro�ní poplatek 180 zlatých.  
Když pak první knihovník knihy zpracoval, což spo�ívalo v tom, že po�ídil jejich seznam a do 
každé vlepil knihovní �ád, byla knihovna otev�ena pro ve�ejnost „4. �íjna 1896 v dom� �p. 59 
za kostelem sv. Ducha, kdy bylo p�j�eno 37 osobám 120 knih“, jak píše Ludvík Dome�ka v 
Pam�tní knize m�sta Hradce Králové 1896/1904 na stran� 58. Docela slušný výkon 
vzhledem k tomu, že celý knihovní fond m�l v tu chvíli 834 svazk� a p�j�ovalo se pouze 
hodinu. Až do roku 1908 dvakrát týdn�, ve st�edu ve�er v 19-20 hodin, v ned�li odpoledne ve 
13-14 hodin. 
Dr. Koudelková píše: „P�es všechny nedostatky umíst�ní i p�es konkurenci knihoven 
spolkových byla obecní knihovna navšt�vována v mí�e t�žko pochopitelné.“ Za necelých p�t 
m�síc� od otev�ení, do konce února následujícího roku, bylo p�j�eno 2 133 osobám 5 423 
svazk�. Obrat fondu tedy �inil 6,5 výp�j�ek na jeden svazek; každý návšt�vník si v pr�m�ru 
vyp�j�il dom� dv� až t�i knihy. Tento zájem tedy pon�kud zpochyb�uje p�edchozí úsudek o 
dostate�nosti spolkových knihoven. Nebo to bylo proto, že knihovna byla „zdarma každému 
p�ístupná“, jak psali v Ratiboru? 
Na samém konci století, v roce 1899, našlo m�sto pro knihovnu nové sídlo - d�m �p. 33 na 
Velkém nám�stí, mezi dnešním Novým Adalbertinem a domem U Špulák�, kde zpo�átku 
sdílela spole�nou místnost s nov� založenou Palackého �ítárnou; pozd�ji zde získala další 
prostory. 
 
      Tolik k po�átk�m. Stru�nou historii knihovny a její d�ležité milníky až do sou�asnosti 
m�žete najít na naší webové stránce http://www.knihovnahk.cz (oddíl O knihovn�) nebo v 
brožu�e Sto let Okresní knihovny v Hradci Králové. 1894-1994 (mimo�ádné �íslo �asopisu 
KAM vydané u p�íležitosti stejnojmenné výstavy v Muzeu východních �ech, zá�í-�íjen 1994). 
Podrobn�ji v již citované publikaci Lia Koudelková-Poláková: Krajská knihovna v Hradci 
Králové (Hradec Králové, Krajská knihovna 1964. 75 s.). 
Nedejte se mýlit r�znými názvy. A� zpo�átku psána Obecná, pozd�ji Obecní, po první 
sv�tové válce M�stská ve�ejná, po roce 1945 M�stská úst�ední, od roku 1951 Krajská, též 
Krajská lidová, v letech 1958 až 1960 dokonce slou�ena s místní Státní v�deckou knihovnou, 
od roku 1960 op�t samostatná jako Okresní, od roku 1964 znovu Krajská, roku 1975 
delimitována na Okresní, od 1. ledna 2003 zpátky v náru�í m�sta – stále to byla a je tatáž 
knihovna. By� m�nila s názvy poslání a p�sobnost, osazenstvo, �asto též sídlo (do roku 



1939). 
V této souvislosti bych rád zd�raznil dv� skute�nosti. 
1) Trvalé spojení knihovny s m�stem: M�sto ji založilo, vedle muzea a divadla pat�ila k jeho 
kulturním chloubám a hradeckým ob�an�m slouží dodnes prost�ednictvím rozsáhlé sít� 
p�j�oven. Pat�í k nejnavšt�vovan�jším kulturním za�ízením v Hradci. 
2) Trvalé zam��ení na region p�esahující rámec m�sta: Bylo p�ítomno už v „prehistorii“ u 
knihoven spolkových, sv�j výraz nalezlo v �innosti Palackého �ítárny za�átkem 20. století i v 
úsilí knihovní rady za první republiky. Od z�ízení dopl�ovacího odd�lení v roce 1932 do 
dnešních dn� je v p�sobnosti knihovny zahrnut okres Hradec Králové a v r�zné mí�e celé 
východní �echy. Odpovídá to ostatn� roli samotného m�sta v regionu. 
Základní kámen Knihovny m�sta Hradce Králové tvo�í prozíravé rozhodnutí, ob�tavost a 
nadšení našich p�edk�. Nejen magistrátu, nejen prvních knihovník�, ale celé plejády ob�an� 
tehdy ješt� nevelkého m�sta. Kéž bychom dnes jejich úsilí dostáli! P�eji naší bibliotéce, aby si 
nejen v roce 2005, ve 111. roce své existence, pomyslné vysv�d�ení s výro�ními jedni�kami 
zasloužila. Aby nás �tená�i rádi a hojn� navšt�vovali, jako tenkrát, když se poprvé otev�ela 
ve�ejnosti. A samoz�ejm� aby se též idea nové budovy knihovny, zatím jen ve stavebním 
zám�ru a na výkresech architekt�, stala brzy skute�ností. 
 
      P.S.  
K letošnímu výro�í jsme pro návšt�vníky knihovny p�ipravili propaga�ní tašky a novou 
informa�ní brožuru o našich službách; koncem roku vyjde bibliografie všech publikací, které 
knihovna ve své historii vydala. 
Stru�ný obraz sou�asnosti knihovny podávají výro�ní zprávy, dostupné na webové adrese 
http://www.knihovnahk.cz (oddíl O knihovn�). 
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