
Lysá nad Labem nepatří mezi ty významnější křižovatky, nikdy nebyla na těch
nejdůležitějších cestách. Ačkoli byla jen zemědělská osada v úrodné polabské nížině,
měla šlechtické sídlo – hrad, zámek. Proto byla regionálním střediskem – centrem dění
nevelké oblasti, kde se koncentrovali řemeslníci, obchodníci, služby. 

S tím souvisí výběr lidí určitých kvalit, lidských i profesních. To se pak naplno projevilo  v
době průmyslové revoluce, kdy v Lysé vznikají větší dílny a výrobní provozy.

Snad proto se Lysáci s oblibou hlásí k osobnostem, které se vypracovaly z tzv. nevelkých
poměrů, k lidem, kteří to „někam dotáhli”. K těm nejvýraznějším patří tři lidé, kteří
zanechali silnou dějinnou stopu a jejich dílo má i celospolečenský dosah – přesahuje
tedy prostor i čas: progresivní hrabě Špork, akademický badatel Bedřich Hrozný a lékař
inovátor Rudolf Jedlička. Jsou ale i další příklady, včetně současných, které táhnou…

Příběh 
Lysé nad Labem
Město kreativních osobností

Příloha č. 3 - Příběh Lysé



Muž, který rozluštil jazyk starověkých
Chetitů. Narodil se v Lysé jako syn
evangelického faráře. Orientalista,
znalec orientálních jazyků a klínového
písma, archeolog, profesor. Vědec
světového významu, cestovatel. Roku
1939 měl možnost emigrovat –
odmítl; v téže době byl zvolen
rektorem Karlovy univerzity. Roku
1940 mu bylo nabídnuto místo         
 na ministerstvu školství – odmítl. V
době nacistické okupace se jako
rektor statečně postavil německým
vojákům zasahujícím proti českým
studentům na půdě Právnické fakulty
Univerzity Karlovy a vyhnal je. V Lysé
je na jeho památku pojmenováno
náměstí, kde má pomník a kde sídlí
muzeum, které rovněž nese jeho
jméno a v němž je i expozice
věnovaná jeho dílu.

V roce 1647 lyské panství,
zdecimované třicetiletou válkou,
získává císařský generál jízdy Jan
Špork. Buduje zde centrum nového
panství. Špork byl neurozeného,
selského původu, ale z prostého
vojáka se vypracoval ve věhlasného
vojevůdce a říšského hraběte. Ještě
jeho synovi – hraběti Františku
Antonínu Šporkovi – dávali prý někteří
aristokraté nezřídka najevo, že jeho
rodová linie je velmi krátká. A právě    
 za tohoto mecenáše dosáhla Lysá
největšího rozkvětu. Barokní rezidence
v Lysé, nový farní kostel, zámeček Bon
Repos, špitál Karlov, barokní krajina      
s poustevnami… Špork byl člověk,
který držel prst na tepu doby, a           
 u Lyských poddaných často se svými
nároky narazil. Další rozvoj průmyslu a
občanské společnosti v 19. a 20.
století rozšiřuje i v Lysé možnosti zvolit
si životní cestu a najít si své místo      
 na slunci. Z města vzešly další
pozoruhodné osobnosti…

ŠPORK?
ŠPORK!

HROZNÝ 
Bedřich
(1879–1952)



Průkopník a inovátor v medicíně
(rentgenologie, radiologie…) Profesor
chirurgie a rentgenologie na lékařské
fakultě Univerzity Karlovy. Založil
sanatorium v pražském Podolí (dnešní
Ústav pro péči o matku a dítě) a
působil tam i jako přednosta kliniky.
Už několik měsíců po Röntgenově
objevu zakoupil z vlastních prostředků
jeden z prvních rentgenových
přístrojů a začal ho používat v
diagnostice před chirurgickým
zákrokem. V roce 1913 založil na
Vyšehradě ústav pro zdravotně
postižené děti – Jedličkův ústav, který
existuje dodnes.

JEDLIČKA 
Rudolf
(1869–1926)



Další výrazní rodáci
a obyvatelé
VODÁK Jindřich  (1867–1940)
Divadelní a literární kritik, překladatel z francouzštiny, působil v redakci Ottova slovníku
naučného. Po vzniku ČSR v r. 1918 půosbil na Ministertvu školství a národní osvěty. 
„Asi žádná premiéra dosud se nekonala bez něho... Je tak pilným a svědomitým
účastníkem divadelních večerů, že se zdá jejich náležitostí. Bez něho by divadlo nebylo
plné.” (Fr. Langer) 

JANULA František (1932–2020)
Byl vnímán jako jeden z mála malířů cizinců, který v Paříži uspěl, a pro svůj původ je často
spojován se jmény Františka Kupky a Josefa Šímy. Dětství prožil v Lysé nad Labem: jeho
otec pracoval jako zahradník zámeckého parku, a tak měl možnost seznámit se se
zámeckými sbírkami, které ho fascinovaly tak, že se již jako dítě rozhodl stát se malířem.
Po zahájení sovětské okupace v roce 1968 přesídlil natrvalo do Paříže. Je hodnocen jako
významná osobnost moderního evropského malířství.

JANOUŠEK Karel (1933–2017)
Svoji profesi propagačního a tiskového grafika rozvinul lyský rodák a absolvent
pražského UMPRUMu i ve volné umělecké tvorbě: východiskem jeho netradičních
abstrahujících obrazů a objektů je písmo a jeho symbolická hodnota. Tento výtvarný
směr vycházející z tvaru písma se nazývá lettrismus. Město je majitelem několika jeho
obrazů.

PALYZOVÁ Eva (1935–2011)
Krajinu kolem Lysé si nelze představit bez koní a lidí kolem nich. Z nich nejznámější je asi
dostihová závodnice a trenérka Eva Palyzová. Osmkrát se zúčastnila Velké pardubické a
stala se druhou nejúspěšnější ženou v historii tohoto dostihu. Později pracovala jako
manažerka dostihového závodiště v Lysé nad Labem.

SOMMER Lukáš (1984)
Významný současný hudební skladatel a kytarový virtuos, konzertuje i v zahraničí.
Značně se podílí na organizování kulturního života v Lysé i jinde (festivaly Kytarová noc,
Lissa Classica).

Mezi další zajímavé osobnosti, které přesáhly obzor Lysé, patří například také malíř a
grafik František HRADECKÝ nebo fotbalista FC Barcelona Jiří HANKE (1924-2006).
Pozornost si zaslouží také P. František FIŠER alias Rancher (1926–1983) – kněz
dominikánského řádu, historik, významný překladatel, ale také zakladatel trampingu v
severních Čechách (RANCH 7D).


