
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 22. 6. 2022

Návrh na nové názvy ulic v Lysé nad Labem - Janulova a Park Štěpánky Rohanové

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
V lokalitě „Za zámeckým parkem“ vzniká nová výstavba RD včetně komunikace. Tuto komunikaci je třeba pojmenovat. 
RM je předkládán návrh na pojmenování ulice „Janulova“.

Ulice Janulova, pozemek p. č. 23/11 a 23/31 a 3462/1 v k.ú. Lysá nad Labem se napojí na ulici Za zámkem. Končí jako 
slepá v místě, kde začíná pozemek p. č. 3461/2 v k. ú. Lysá nad Labem. V navrhované ulici Janulova není dosud žádné 
číslo popisné.

František Janula (24. 3. 1932 – 4. 11. 2020) je považován za českého i francouzského malíře. Dětství prožil v Lysé nad 
Labem, kde jeho otec působil jako zahradník zámeckého parku. Od roku 1968 žil trvale v Paříži. Patřil k významným 
osobnostem moderního evropského malířství. Vystavoval, ilustroval knihy, jeho kresby otiskovaly literární časopisy.

Počátky malířské dráhy Františka Januly spočívaly především ve figurativní tvorbě, víceméně realisticky a výrazně 
svébytně pojaté. Před odchodem do Francie se již částečně zabýval abstrakcí, v pařížských podmínkách nového a 
nelehkého životního začátku se načas opět vrátil ke kresbám. Postupně se ale abstraktní vyjádření stalo jeho doménou. 
Vesměs jsou jeho práce hodnoceny jako natolik originální, že se vymykají jakémukoliv typickému zařazení. Velmi 
podmíněně je lze vnímat jako lyricky abstraktní, ale i symbolické, expresivní, s ozvěnami baroka.

František Janula při své tvorbě velmi volně kombinoval a střídal nejrůznější postupy a povrchy v podobě originálního 
experimentu na pomezí obrazu, kresby, grafiky či objektu. Používal olej, temperu, pastel, akryl i kvaš, mnohdy ve 
složitých kombinacích. Využíval přitom netradičních a roztodivných povrchů, struktur a podkladů, ať již šlo o plátno, 
dřevo, papír, tapety, karton, podlahové krytiny, textilie, lepenku, kov, dlaždice, průmyslově vyráběné desky, 
umělohmotné fólie a maquety či obyčejné dveře či okna. Pracoval s neobvyklými formáty a libovolně je překračoval, 
maloval oboustranně či pouze na zadní strany napnutých pláten a rámů a zkoumal tak zákulisí obrazu. S oblibou 
používal americké retuše, stříkané barvy, principy koláže či asambláže povrch narušoval razantními vrypy a vrty. 
Obrazovou plochu libovolně prořezával, stříhal, řezal, přelepoval a slepoval a jinak deformoval a doplňoval.

V Čechách začal znovu vystavovat až v devadesátých letech, jednu výstavu měl i v archivu kláštera v Lysé nad Labem v 
roce 2007. Město Lysá nad Labem mu také v roce 2017 udělilo pamětní medaili za dlouholetou činnost ve výtvarném 
umění.

František Janula byl, především ve Francii, uznávaným a ceněným malířem. Za svůj život vytvořil tisíce prací, jejichž 
společným znakem je komplexní fantazie výrazu a formy a v důsledku toho naprostá originalita a nezaměnitelnost, 
která nikterak neubírá estetickému účinku a celkové působivosti vytvořených děl. V posledních deseti letech svého 
života se do Česka vracel alespoň svými výstavami, které vždy měly zasloužený ohlas. Česká televize o něm natočila 
několik dokumentů, kupř. František Janula, malíř (1998) a Chtěl být klaunem (2006), či reportáží z jeho českých výstav.

Lyský rodák František Janula patří bezesporu k nejvýznamnějším občanům města. Zastupitelstvo města Lysá ad Labem 
mu schválilo, jako uznání jeho životní tvorby, záměr uspořádat v r. 2022 výstavu k jeho 90 narozeninám. Bohužel 
František Janula zemřel v Paříži jen dva týdny poté.

-----------------------------------------------------------

Z historických podkladů (viz příloha) bylo zjištěno, že v roce 1975 projednávalo vedení města Lysá nad Labem 
pojmenování parku mezi ulicemi Sokolská a Legionářská v Lysé nad Labem jako Park 30. výročí osvobození. Od místních 
pamětníků bylo zjištěno, že tento název není oficiální (není v rejstříku). Tendenčně zvolený název parku se nevžil a 
jsou používány neoficiální názvy jako Burda park či park u Penny.
Od roku 2021 probíhá rekonstrukce parku. Vznikla proto potřeba jeho důstojného a oficiálního pojmenování. V parku 
nejsou žádná čísla popisná. Přejmenování parku tedy nezpůsobí FO ani PO komplikace.



Zastupitelstvu města je tímto předkládán návrh na pojmenování „Park Štěpánky Rohanové“ ke schválení.

Štěpánka Viktorie kněžna Rohanová byla vdova po Benjamínu knížeti Rohanovi a získala panství Lysá včetně zámeckého 
parku po roce 1851. Vitální a podnikavá žena přinesla do Lysé čilý společenský ruch a hospodářské oživení. S 
objektivním nadhledem začala řešit i zámecký park. Celý areál nechala obehnat 2 km dlouhou kamennou zdí, převážně 
v místech někdejšího Ha-Ha příkopu. Část parku nazývaná jako Bludnice byla využita jako daňčí obora. Zrekonstruovala 
francouzskou část parku - libosad. V souvislosti se vznikem nové středové osy došlo i ke stěhování alegorického souboru 
dvanácti měsíců, právě do nově vytvořené osy, kde se alegorie nacházejí dodnes. Kněžna Štěpánka Rohanová vedla 
nákladný život, ale zároveň štědře pomáhala všem potřebným. Tím se zadlužila a v roce 1882 musela dát panství do 
dražby. Zemřela 28. září 1884 v podzámčí v domku č.p. 181.

Za zmínku také stojí, že kněžna Rohanová v roce 1870 věnovala pozemky na výstavbu železnice na území panství t.j. od 
pomníku Sv. Václava až k Drahelicím. Za to si vymínila výstavbu nádraží ve městě Lysá nad Labem.

Příloha:
Zákres ulice Janulova
Zápis vedení města Lysá nad Labem z roku 1975

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pojmenování nové ulice v Lysé nad Labem názvem Janulova, pozemek p. č. 23/11 a 23/31 a 3462/1 v k.ú. Lysá nad 
Labem se napojí na ulici Za zámkem. Končí jako slepá v místě, kde začíná pozemek p. č. 3461/2 v k. ú. Lysá nad 
Labem,

II. schvaluje
návrh změny názvu parku na pozemku p. č. 492/14 k.ú. Lysá nad Labem, dříve park 30. výročí osvobození na park 
Štěpánky Rohanové.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno
15. 3. 2022 Projednáno RM

157 souhlasí a doporučuje ke schválení

         

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 157
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí
s pojmenováním nové ulice v Lysé nad Labem názvem Janulova, pozemek p. č. 23/11 a 23/31 a 3462/1 v k.ú. Lysá nad
Labem se napojí na ulici Za zámkem. Končí jako slepá v místě, kde začíná pozemek p. č. 3461/2 v k. ú. Lysá nad
Labem,

II. souhlasí
s návrhem změny názvu parku na pozemku p. č. 492/14 k.ú. Lysá nad Labem, dříve park 30. výročí osvobození na park
Štěpánky Rohanové,

III. předkládá
Zastupitelstvu města oba návrhy ke schválení na nejbližší zasedání.


