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zelené srdce mûsta
park pro v‰echny – v‰ichni pro park

historická pamûÈ krajiny
na dotek s pfiírodou

promûny krajiny
dialog ãlovûka s krajinou

pro malé i velké

na dotek s pfiírodou

krajina pro aktivní Ïivotzachování genia loci

park pro v‰echny – v‰ichni pro park

pro malé i velk
na dotek s pfiírodou

krajina pro aktivní Ïivot

zachování genia loci

Kamenick˘ ·enov
historie 

a promûny mûsta

mûsto skláfiÛ, ãediãov˘ch Varhan, bohaté historie 
a v neposlední fiadû také mûsto promûn.

Rádi bychom vám pfiedstavili minulost tohoto pohádkovû
známého místa i aktuální dûní ve mûstû v rámci projektu
nadace PROMùNY.

A tak pojìte s námi na náv‰tûvu…

Kamenick˘ ·enov,
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Kamenick˘ ·enov je mûsto rozkládající se
v krajinû pískovcov˘ch a ãediãov˘ch útva-
rÛ na pomezí LuÏick˘ch hor a âeského
stfiedohofií. Byl zaloÏen pravdûpodobnû
pfiistûhoval˘mi LuÏick˘mi Srby. Nûkteré
zdroje hovofií také o zaloÏení nûmeck˘mi
osídlenci ve 13. století pfii kolonizaci
pohraniãního území. První zmínka o vsi
Sonov v ãeskokamenické kronice pochází
z roku 1352.

Co odvál ãas
V 15. století patfiil Kamenick˘ ·enov
k ãeskokamenickému panství. Na poãát-
ku 17. století koupil panství Radoslav
Kinsk˘ z Vchynic. Tento rod se po mnoho

let v˘znamnû podílel na rozvoji ‰enov-
ského skláfiství. První zmínka o místních
skláfiích je ze 17. století, kdy se místní
obyvatelé zaãali zab˘vat zu‰lechÈováním
skla. Konec 17. a zaãátek 18. století zna-
mená nejen mohutn˘ rozmach tohoto
oboru, ale také rozvoj obchodu se
sklem. Kamenick˘ ·enov se postupnû
stal v˘znamn˘m evropsk˘m centrem
skláfiského obchodu. Mnozí obchodníci si
v ·enovû postavili nákladné patricijské
domy. Koncem 19. století zde byla posta-
vena první skláfiská huÈ, nastal rozmach
v˘roby lustrÛ a v roce 1856 byla zaloÏe-
na první odborná skláfiská ‰kola na
svûtû. Obchodní domy v ·enovû se
postupnû pfiemûnily na rafinerie skla,
které zadávaly v˘robu v domácích díl-
nách a hotové zboÏí exportovaly. 

V˘robû lustrÛ se vûnovaly zejména
rodiny PalmÛ. První vût‰í dílnu zaloÏil na
Práchni Josef Palme roku 1724. K opra-
vdovému rozmachu a dokonalosti pfiive-
dl v˘robu lustrÛ v druhé polovinû 19.
století Elias Palme, kter˘ v roce 1905
postavil v ·enovû v tehdy moderním
secesním stylu velk˘ tovární objekt
Kompania, tzv. „Eliá‰ka“. Rodinn˘ pod-
nik Eliase Palmeho proslavil jméno
Kamenického ·enova a zdej‰ích skláfiÛ
po celém svûtû a zdej‰í lustry zdobí
fiadu v˘znamn˘ch reprezentaãních sálÛ.
Pfied první svûtovou válkou kryla kame-
nicko‰enovská oblast dvû tfietiny ve‰ke-
rého v˘vozu skla z rakousko-uherské
monarchie. 

Promûny ‰enovsk˘ch parkÛ
·enovské parky, jejichÏ obnovu nadace
PROMùNY podporuje, uÏ kdysi v ·enovû
v urãité podobû existovaly. Na pfielomu

19. a 20. století zde byly zejména domy,
z nichÏ vût‰ina byla po válce zbourána.
Vznikly tak nevyuÏité prostory, které byly
postupem ãasu pfiemûnûny na parky. 

DvofiáãkÛv park
PÛvodnû „Dvofiáãkovy sady“ byly vybudo-
vány studenty skláfiské ‰koly po 2. svûto-
vé válce. V letech 1952–1957 byla ‰kola
doãasnû uzavfiena a o park se v tu dobu
nikdo nestaral. Od roku 1960 se studenti
skláfiské ‰koly parku opût ujímají a obno-
vují údrÏbu parku. V parku se urãitou
dobu provozovalo také improvizované
letní kino.

JanurÛv park
V místû parku b˘vala pÛvodnû zahrada,
která patfiila k sousednímu domu. V roce
1960 byly uvedeny do provozu ‰kolní
dílny úpravou v budovû ãp. 244. V tomto

domû b˘vala rafinerie skla, pozdûji jej
koupil vynálezce Dr. Paul Pallme-König
a mûl zde svou laboratofi. Po konfiskaci
domu probíhaly bûhem stavebních úprav
práce i v jeho okolí. O vybudování parku
se zaslouÏil pan uãitel Josef Janura spolu
s dûtmi ze základní ‰koly. Park byl dokon-
ãen na jafie v roce 1963. Druhá ãást parku
za mostem nebyla zcela dokonãena,
pÛvodnû plánovan˘ altán nebyl postaven.
Také stávající lávka v parku dfiíve nebyla,
chodívalo se pfies most po hlavní silnici.

Dnes uÏ svému úãelu ani jedno z míst
neslouÏí. Plánované promûny na sebe ale
nenechají dlouho ãekat. Parky by mûly
b˘t otevfieny k uÏívání koncem léta 2008.

s vyuÏitím zdroje: Ing. M. KoÀafiík: Historická
studie

promûnlivé krásy

Kamenick˘ ·enov 
a jeho 

II
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Povídání o parcích
V rámci projektu, kter˘ podpofií vznik
parkÛ v Kamenickém ·enovû, se snaÏíme
o pfiipravovan˘ch promûnách informovat
také vefiejnost a nezapomínáme ani na
nejmen‰í ‰enovské obãany. V úter˘ 16.
ledna pfiipravil t˘m nadace spolu s archi-
tekty z atelieru AND a Základní ‰kolou
Kamenick˘ ·enov setkání nazvané
„PROMùNY pro dûti“.

Kdo je architekt a v ãem spoãívá jeho
práce? âím se zab˘vá nadace? Víte, Ïe se
pfiipravuje promûna parkÛ v Kamenickém
·enovû? Znáte místa, kde vzniknou nové
parky? Sly‰eli jste nûkdy o ‰enovském
rodákovi a vynálezci Dr. Paulu Pallme-
Königovi? Tyto a mnohé dal‰í otázky
zaznûly v aule Základní ‰koly v rámci Dne
otevfien˘ch dvefií.

Po pfiivítání v‰ech pfiítomn˘ch paní fiedi-
telkou Z· Hanou Svobodovou se slova
ujala fieditelka nadace PROMùNY Jitka Pfie-
rovská, která dûtem pfiiblíÏila, ãím se nada-
ce zab˘vá a na jaké promûny se mohou
dûti v ·enovû tû‰it. V povídání pak pokra-
ãoval pan architekt Vratislav Danda z ateli-
eru AND, kde návrh ·enovsk˘ch parkÛ
vznikl. Dûti velice zaujalo pfiedstavení Pavi-
lonu Indonéské dÏungle v Zoologické
zahradû v Praze, kter˘ atelier AND v minu-
losti kromû jin˘ch projektÛ realizoval. Dûti
se dozvûdûly, jak tento neobyãejn˘ kom-
plex vznikal, co pfiedcházelo jeho vybudo-

SoutûÏ
Na‰e setkání s nejmen‰ími obãany
·enova se vzhledem k mnoha dotazÛm
protáhlo, ale vûfiíme, Ïe nikdo nelito-
val. Na závûr vyhlásila nadace
PROMùNY literárnû-v˘tvarnou soutûÏ
o hodnotné ceny nazvanou „Tajemství
Dr. Paula Pallme-Königa“. Úkolem dûtí
je zjistit co nejvíce informací o Dr. Pall-
me-Königovi, ‰enovském rodákovi
a vynálezci, kter˘ pob˘val v místû vzni-
kajícího Janurova parku, a tento pfiíbûh
napsat a ilustrovat. Vítûzné práce
z obou kategorií nadace pouÏije pro
informaãní leták, kter˘ bude o parcích
vydán, a zároveÀ budou zvefiejnûny na
souborné v˘stavû v Kamenickém ·eno-
vû, v na‰em ãasopise, v místním tisku
a na internetu. O vyhlá‰ení v˘sledkÛ,
které je naplánováno na 11. 4. 2007,
vás budeme podrobnû informovat.

PROMùNY
vání a co vlastnû práce architekta obná‰í.
V neposlední fiadû pak pan architekt
seznámil dûti s novû vznikajícími parky,
s tím, jak budou parky vypadat a co v nich
bude moÏné dûlat.

Bûhem setkání nebraly zvídavé otázky
dûtí konce. Nakonec se do diskuse zapojili
také uãitelé a dal‰í „dospûláci“, ktefií
v rámci Dne otevfien˘ch dvefií do ‰koly
zavítali. Téma bylo zajímavé pro v‰echny
zúãastnûné. 

Nejmlad‰í posluchaãi chtûli pfiedev‰ím
vûdût, kdy budou oba parky v ·enovû
hotové. Dospûlé úãastníky besedy zase
zajímalo, kolik budou parky stát a kdo je
bude udrÏovat. Realizace parkÛ v ·enovû
by mûla b˘t zahájena letos v létû a s jejich
dokonãením se poãítá v roce 2008, kdy se
koncem léta nebo na podzim parky otev-
fiou k uÏívání. Oba parky se budou realizo-
vat souãasnû. Obnova parkÛ v Kamenic-
kém ·enovû samozfiejmû nebude zadarmo,
ale díky nadaci PROMùNY pokryje vût‰inu
nákladÛ (90 %) spojen˘ch s jejich zaloÏe-
ním nadaãní pfiíspûvek. Zb˘vající náklady,
tedy 10 % z celkové ãástky, pokryje mûsto.
Celkové náklady dosáhnou pfiibliÏnû 17,5
milionÛ Kã bez DPH. 

První roky jsou pro vznik parku stûÏejní.
Proto také nadace PROMùNY v prvních 3
letech pomáhá mûstu pomûrnou ãástkou
na údrÏbu. Po 3 letech pak pfiebírá plnou
zodpovûdnost za údrÏbu parkÛ mûsto.
K údrÏbû parkÛ a jejich ochranû pfied van-
dalismem doplnila Jitka Pfierovská z nada-
ce: „Sami víte, Ïe pokud nûkoho nebo
nûco lépe poznáte, spolupracujete na
nûãem, hned máte k dané vûci lep‰í
a hlub‰í vztah. Proto jsme dnes tady.“

III

Jak jste jiÏ jistû zaregistrovali, prvním
projektem, kter˘ nadace PROMùNY
podporuje, je obnova parkÛ v Kame-
nickém ·enovû. 

Na‰ím posláním ale není pouze
finanãnû podpofiit vznik nov˘ch parkÛ.
SnaÏíme se pomoci lidem ve mûstû
navázat vztah s místem, kde Ïijí. Pfiipo-
menout jim historii místa a vzbudit
zájem o prostfiedí kolem nás. Pfiiná‰íme
vám proto medailonek tohoto pÛvabné-
ho mûsta a reportáÏ z akce PROMùNY
pro dûti, která probûhla v lednu na
Základní ‰kole Kamenick˘ ·enov.
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Kdo to ví, odpoví mi na otázku…
1. Kdy a kdo mûsto Kamenick˘ ·enov poprvé osídlil?
2. Kdo byl Dr. Pallme-König a v jakém oboru získal

doktorát?
3. Kde stávala tajemná budova na obrázku a kdo v ní

bydlel?  Malá nápovûda také na fotografiích...

???? ?
Znáte minulost Kamenického ·enova
a jaká skr˘vá tajemství? 
Uhodnete na‰e hádanky?

IV

1. Kfiestní jméno ‰enovského rodáka,
vynálezce, kter˘ Ïil v domû v místû
Janurova parku

2. Jméno muÏe na fotografii v krouÏku –
zaslouÏil se o vybudování parku
v ·enovû

3. Jméno muÏe na fotografii – první
profesor ‰enovské skláfiské ‰koly

4. Rod zakladatelÛ v˘roby lustrÛ
v Kamenickém ·enovû

5. Kdo se podílel na vybudování parkÛ
v ·enovû?

6. Jak se mûsto
Kamenick˘ ·enov
naz˘valo kdysi?

7. Co se v ·enovû
tradiãnû vyrábûlo 
jiÏ od 19. století?

KfiíÏovka (nejen) pro malé i velké ·enováky

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Správné odpovûdi a tajenku kfiíÏovky hledejte na webov˘ch stránkách
nadace: www.nadace-promeny.cz.

2.

3.

3.3.
3.

?
Hádej, 

hádej, 
hadaãi…
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