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Projekt KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO
Hospital Kuks
Hospital Kuks je součástí unikátního barokního komplexu někdejších lázní významného
mecenáše Františka Antonína Šporka. Je znám především skvělou sochařskou výzdobou Matyáše
Bernarda Brauna a původní barokní lékárnou „U granátového jablka“. K tomuto areálu patří také
lesní sochařská rezervace Braunův Betlém a další dochované prvky komponované barokní
krajiny. Hospital Kuks je jediná památka svého druhu v České republice.

Historie
Nejprve byla po r. 1695 vybudována na levém břehu Šporkova rezidence při léčivých pramenech.
Na pravém břehu byl po r. 1707 postaven hospital s kostelem Nejsvětější Trojice a rodinnou
kryptou (G. B. Alliprandi). Prostor před průčelím kostela a hospitalu zdobí sochy z dílny M. B.
Brauna (1684 - 1738), zobrazující alegorie Ctností a Neřestí.
V roce 1743 byl do hospitalu uveden řád milosrdných bratří, kteří se starali o staré vojenské
vysloužilce z okolí podle stanov Hospitální nadace Františka Antonína Šporka. Nemohoucím se
v Kuksu dostávalo péče až do r. 1938.
Díky své výzdobě a určení patří kukský hospital mezi nejvýznamnější barokní památky ve střední
Evropě. V rámci projektu je proto kladen důraz na aktivity, které souvisí se zdravotnickými a
výtvarnými obory.
Hraběti Šporkovi se s pomocí zahradního architekta Jana
Henryka Klemma podařilo vtisknout Kuksu a celému
panství velkorysou barokní kompozici s množstvím
kapliček, fontán či letohrádků, kde se mistrným způsobem
propojuje architektura, sochařství a malířství s krajinou
v jeden harmonický celek.
Výrazným prvkem hospitálního komplexu je zahrada,
která vznikla pravděpodobně dříve než hospitální budova.
Písemná zmínka z roku 1700 zde hovoří o libosadu, který
sloužil k odpočinku lázeňských hostů. Pravděpodobně z této doby pochází dodnes zachovalá
kompozice zahrady, kterou tvoří šestnáct pravidelných polí s ovocným sadem po obvodu.
Milosrdní bratři ji od pol. 18. století užívali zahradu zejména coby zásobárnu plodin a léčivých
rostlin.
V průběhu 20 století dostala zahrada podobu francouzského parku, což je v ostrém protikladu
s jejím využíváním v minulých stoletích. V rámci projektu bude obnovena její původní náplň.
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Projekt KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO
Projekt KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO si klade za cíl oživit dnes nevyužívané a do značné míry
zchátralé části hospitalu. Záměrem projektu je rozvíjet v obnovených prostorách nové aktivity,
které budou mít vazbu nejen na původní funkce hospitalu, ale budou vycházet i z faktu, že se
jedná o špičkovou evropskou památku.
Projektový záměr spočívá ve vybudování ojedinělého multifunkčního vzdělávacího centra s
lokální historickou tradicí, které bude presentovat přístup při vzorové obnově národní kulturní
památky a současně nabídne prostor pro realizaci širokého spektra kulturně edukačních aktivit
určených pro laickou i odbornou veřejnost s úzkou vazbou na historickou užitnou funkci areálu.
Realizace projektu KUKS – Granátové jablko zvýší zájem o Kuks a jeho okolí, kulturní krajinu,
historii baroka a charitativní odkaz minulosti.

Cíle
Vzorová obnova národní kulturní památky
Edukační centrum
Badatelské depozitáře, knihovna
Středisko farmaceutické výuky
Obnova bylinné a ovocnářské zahrady

Nositel projektu
Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Josefově

Termín realizace
2010 - 2014

Výše poskytnuté dotace
440 082 059 Kč
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