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      V malebném koutu východních Čech, v úrodné krajině nedaleko Nového Bydžova, se 

nachází malá víska Chmelovice. I když se její vznik datuje až ke sklonku 18. století, jeví se 

místní historie jako velmi zajímavá. A právě chmelovický dvůr čp. 1 stál od prvopočátku 

v čele veškerého dění. 

     V roce 1672 zakoupil za 24 tisíc zlatých nedaleké Sloupno s panským dvorem 

benediktinský opat Tomáš Sartorius, přibližně uprostřed cesty z Břevnova do Broumova. 

Kromě výstavby krásného sloupenského zámku rozšířili benediktini ve zdejší oblasti objem 

svých hospodářských aktivit a v roce 1686 přikoupili dvůr Podoliby, dále Králíky, Nový 

Dvůr (Opatov) a Kobylice.  

     O sto let později, tedy v roce 1786, vznikly Chmelovice na rozdělených pozemcích 

podolibského dvora v rámci tzv. raabizace, a jejich název je dle pamětních knih odvozen od 

jednoho z benediktinských opatů jménem Jakub II. Chmel.  Ústní tradice dokonce mluví o 

tom, že na počátku zde stával pouze ovčín. Po roce 1830 přenesli benediktini zemědělství na 

dva hlavní dvory, a to ve Sloupně a ve Chmelovicích. Dvůr Sloupno se pyšnil rozlohou 267 

ha a nedaleké Chmelovice dokonce 279 ha.  

 

                                                                    

 

 

 

Podobizna Jakuba II. Chmela, od kterého získala víska Chmelovice 

svůj název. Portrét se nachází v benediktinském klášteře v Břevnově 

(fotokopii poskytl současný převor Prokop Siostrzonek). 
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     Do roku 1848 patřily Chmelovice robotními povinnostmi Skřivanům, později ke 

Kobylicím, od roku 1911 se osamostatnily. Ve 20. letech 20. století probíhaly přípravy na 

parcelaci celého velkostatku. Pamětní knihy i dobový tisk prozrazují, že rozdělování 

pozemků původně neprobíhalo podle přání drobných zemědělců, ale velkou roli hrála 

politická stránka věci. Chmelovický dvůr včetně všech budov byl ale nakonec po roce 1926 

kompletně rozparcelován mezi drobnější rolníky. 

 

 

 

Pravděpodobně z této doby pochází fotografie, 

která podává obraz o podobě dvorku původního 

chmelovického statku (originál fotografie je 

uložen při Územním odborném pracovišti 

Národního památkového ústavu v Josefově). 

 

 

 

Na fotografii po roce 2000 je vidět stav 

dvorku chmelovického statku před jeho 

opravou (originál fotografie je uložen při 

Územním odborném pracovišti Národního 

památkového ústavu v Josefově). 
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     Prostor samotného dvora je tvořen třemi samostatnými budovami. Východní budova, 

která je dnes penzionem, byla původně postavena v empírovém slohu, a takových se ve zdejší 

oblasti mnoho nenachází (výjimkou je např. kočárovna u sloupenského zámku nebo 

hospodářská budova v areálu zámku ve Skřivanech). Zajímavá klasicistní výzdoba stodoly, 

postavené v roce 1871, měla být v 60. letech 20. století necitlivě zničena. Severní budova, 

která prošla před několika lety požárem, k penzionu v současné době nepatří. 

     Součástí návrhu na prohlášení místa za kulturní památku (s. 10-12), kterého se objekt 

zaslouženě dočkal v roce 2002, je velmi podrobný popis týkající se východní budovy. Kromě 

jiného se dozvídáme, že se jedná o „…vysokou přízemní budovu obdélného protáhlého 

půdorysu, zděnou převážně z cihel (obvodové zdivo a klenby), částečně z kamene (pilíře 

v patách klenebních pásů ve chlévech), omítanou, se sedlovou střechou krytou 

bobrovkami…jižní část budovy je obytná, severní větší část tvoří bývalé chlévy…“  

     Ze síně v obytné části vede dvojramenné kamenné schodiště s klenbou do podkroví. Ve 

výklenku pod schodištěm byl dochován suchý záchod, nalevo od schodiště se dochovala 

„…plechová komínová dvířka se závorkou a páskovaným kováním…“ Mezi obytnými 

místnostmi měla původně být i starší kuchyně s pecí. Původní prkenné podlahy byly v době 

nynější rekonstrukce odstraněny. 

 

     Ve štítu východní budovy (penzionu) je dnes již zrestaurovaný benediktinský znak  

se zkratkou N.R.A.B a letopočtem 1862: 

Benediktinský znak je rozložen na dvou štítech. Pravý 
štít (v heraldice vždy platí, že je popis stran obrácen) 
je modré barvy se stříbrnou ostrví se třemi suky. 
V levém modrém štítě jsou tři stříbrná břevna a 
prostřední z nich je zdobeno třemi červenými růžemi. 
Uprostřed nad štíty je infule (mitra) a nad oběma štíty 
jsou obrácené berly.  
 
Celý znak je ozdoben květinovým motivem a je 
opatřen zkratkou N.R.A.B a letopočtem 1862.  
 
Jedná se o zkratku opata Nepomuka Rottera 
(Nepomucenus Rotter Abbas Brevnoviensis nebo 
Broumoviensis), a letopočet udává rok opravy nebo 
rekonstrukce dvora, popř. rok osazení erbu na budovu. 
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     V první polovině 18. století bychom na starých mapách Chmelovice jen těžko hledali, o 

čemž mluví i samotná Müllerova mapa Čech z roku 1720 (ve velké počtu výtisků uložena ve 

státních i soukromých archivech; jeden z výtisků je možné najít v Mapovém archivu 

Historického ústavu Akademie věd České republiky): 

 

 

 
 
 

     O sto let později je tomu ale jinak, kdy byl i chmelovický dvůr zakreslen do tzv. 

Stabilního katastru: 

 

 

 

 

Stabilní katastr, císařský otisk, 40. léta 19. století, 

originál umístěn při Ústředním archivu zeměměřičství a 

katastru. Jde vlastně o souhrnný popis veškerého půdního 

fondu v rámci Rakouského císařství. Vznikl jako podklad 

pro stanovení pozemkové daně. 

Na výřezu je chmelovický dvůr bez stodoly v západní 

části, která byla přistavěna až v 70. letech 19. století. 
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  Stav objektu po roce 2000, nedlouho před prohlášením za kulturní památku  

(kromě zubu času se na stavu objektu podepsalo i umístění zemědělského družstva; 

fotoarchiv Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Josefově)… 

 
 

                        

…a současný stav chmelovického statku (fotoarchiv majitelů). 

 

      Zajímavé informace podávají sčítací archy uložené ve Státním okresním archivu 

v Hradci Králové, díky kterým si můžeme v dnešní době utvořit ucelený obraz o těch, kteří 

na statku v letech 1870 až 1921 pracovali a zároveň zde našli se svými rodinami domov: 
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      V roce 1870 bydlel na statku obročí Josef Čermák s rodinou a služebnou Františkou 

Miškovou. O deset let později zde jako správce pracoval Josef Kara s rodinou a služebnou 

Kateřinou Držkovou, přibyl ovčák Josef Krejcar, nechyběli čeledín František Funfera a 

dělnice Františka Ludvíková. 

 

     V roce 1890 nahradil původního správce Josefa Karu pan Robert Nyklíček. Na statku 

bydlel i šafář Jan Frydrych, našli bychom zde ovčáka Josefa Krejcara, ale i skotáka 

Antonína Šindlera a kočího Františka Jadrného. 

 

     Na počátku 20. století pracoval na statku jako správce Antonín Materna, nově přibyli 

šafář František Krupka, hospodář Václav Krejcar a hospodářský hlídač Karel Frydrych, 

nechyběli skoták Antonín Šindler a krmič František Janouch, a jako služebná zde pracovala  

Emilie Langrová. 

 

     V roce 1910 vystupoval na chmelovickém dvoře jako hospodářský adjunkt 

sedmadvacetiletý Antonín Petera (některé prameny uvádějí příjmení Patera). Z té doby nám 

sčítací arch podává svědectví i o počtu zvířat ve dvoře, a to o 2 valaších, 69 ks hovězího 

dobytka, 247 ovcích, 16 prasatech, 12 slepicích a 10 ks jiné drůbeže.  

 

     V roce 1921 pobýval na statku Antonín Petera (Patera), v té době již ženatý, dále 

hospodářský asistent Josef Chmelař.  

 

 

     Pravděpodobně po rozparcelování v roce 1926 přišel do těchto míst rolník Václav 

Jezbera, tedy v době, kdy rodina jeho pozdější ženy Růženy, rozené Šimůnkové, nabyla 

statek do svého majetku. Manželé Jezberovi, kterým se v roce 1931 narodila dcera Květuše, 

hospodařili na statku společně, pracoval zde i kočí Josef Kučera, nechyběla služebná Marie 

Kratochvílová.  
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    Václav Jezbera ale během druhé světové války zemřel a na statek přišel rolník Josef 

Novotný. Ten se později stal druhým manželem Růženy Jezberové a od roku 1947 je 

v pramenech uveden jako majitel domu čp. 1. 

 

     Archivní dokumenty prozradily dokonce informaci z roku 1914 o požáru, kdy správa 

sloupenského velkostatku napsala chmelovickému obecnímu úřadu sdělení, že bude na 

shořelé vazbě stodoly postavena vazba nová, která bude obdobou té původní. 

V královéhradeckém archivu se k tomu dochovaly i plány: 

 
Podélný pohled na stodolu chmelovického statku   

(originál uložen ve Státním okresním archivu v Hradci Králové). 

 

 

 

Čelní pohled na stodolu chmelovického statku (originál 

uložen ve Státním okresním archivu v Hradci Králové). 
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Řez krovem stodoly chmelovického statku 

(originál uložen ve Státním okresním 

archivu v Hradci Králové). 

 

 

 

 

     Výše uvedené povídání shrnuje historii bývalého chmelovického dvora, která je nejen 

velmi zajímavá, ale vzhledem k nevelkému stáří samotného objektu i velmi bohatá a 

rozmanitá. Z toho důvodu tvoří důležitou součást památkového bohatství naší země, a je 

právem opatřen puncem kulturní památky. 

     I když se jedná o jedno z tak trochu zapomenutých míst našeho regionu, je jeho nedílnou 

součástí, a byla by velká škoda, kdyby upadlo v zapomnění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě dostupných pramenů a literatury zpracovala Mgr. Eva Větrovská, Nechanice 
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