POUTNÍ MÍSTA NA TRASE PRAMEN LABE – HRADEC KRÁLOVÉ
Hostinné
Františkánský klášter (muzeum, galerie a městská knihovna)
Františkánský klášter v Hostinném je jedinou dochovanou památkou na území Čech stavitele
Wolfganga Dientzenhofera.
Ranně barokní stavba z let 1677-1684 postavená podle plánů pražského stavitele Martina Reinera je
zajímavým příkladem raného barokního konventu, který byl zachován do současnosti v téměř původní
podobě. V přízemí konventu se nacházela klášterní lékárna, prvním patře byl zřízen roku 1728 špitál
pro chudé a poutníky.
Součástí kláštera byla rovněž zelinářská a bylinná zahrada kde pracovali mniši. Františkáni z
vypěstovaných rostlin vyráběli léčivé masti a čaje a v úlech chovali včely. Klášter sloužil až do roku
1950, kdy byl příslušníky tehdejší státní bezpečnosti vyklizen a řádoví bratři uvězněni v internačním
táboře. Následně postupem let celý areál chátral a stával se rozpadající ruinou hyzdící střed města.
Jeho celkovou obnovu nastartoval až schválený projekt v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod, financovaný z velké části Evropskou unií ve výši 42,5 milionu korun.
Celková rekonstrukce přesáhla finanční objem 50 mil. Kč a byla nejrozsáhlejší investiční akcí města
Hostinné.
Práce byly dokončeny v roce 2012. Rozlehlá budova se tak proměnila v chloubu města, které tak
získalo multifunkční kulturní zařízení sloužící široké občanské veřejnosti.Slavnostní otevření prostor
se uskutečnilo 26. dubna 2012 za účasti význačných hostů, představitelů města, historiků, zástupců
řádu františkánů a veřejnosti. Rekonstruovaný objekt byl vyhodnocen odborníky jako jedna z
nejlepších staveb a získal ocenění Stavba roku 2012.
Nyní jsou v historických prostorách areálu prvního patra konventu bývalého františkánského kláštera
umístěny stálé sbírky a expozice městského muzea. Představující historický vývoj jednoho z
nejstarších měst v Podkrkonoší a jsou nainstalovány ve františkánských celách z 2. poloviny 17.
století. Historická expozice dává obraz vývoje města za jeho 750 leté existence.
Součástí výstavních prostor je rovněž část věnovaná působení řádu sv. Františka ve městě. V ambitu
kláštera je vystaven unikátní soubor lunet ze života zakladatele řádu z let 1688 – 1721, zobrazujících
epizody ze života svatého Františka z Assisi.
Není opomenuta ani vzpomínka na význačné osobnosti a rodáky, ke kterým patří jeden z
nejvýznamnějších českých chemiků Emil Votoček nebo vynálezce heliogravury a strůjce první
hlubotiskové rotačky Karel Václav Klíč.
V dvoulodním klášterním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie je umístěna Galerie antického
umění. Odlitky antických plastik z majetku Univerzity Karlovy v Praze jsou součástí jedné z
nejvýznamnějších evropských sbírek. V areálu kláštera se nachází rovněž městská knihovna.
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