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Národní kulturní památka Hospital Kuks je součástí rezidenčního komplexu barokního mecenáše 

Františka Antonína Šporka v údolí horního Labe. Je znám především svou výzdobou z dílny M. B. 

Brauna (1684-1738). V roce 1743 byl do hospitalu uveden řád milosrdných bratří, který se zde staral 

o vojenské vysloužilce z okolí. Díky své výzdobě a určení patří kukský hospital mezi nejvýznamnější 

barokní památky ve střední Evropě.  
 

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 

Projekt KUKS - GRANÁTOVÉ JABLKO si klade za cíl oživit dnes nevyužívané části hospitální budovy. 

Aktivity, které budou realizovány v nově obnovených prostorách, jsou úzce napojeny na původní 

funkce hospitalu. Název projektu, Granátové jablko, vychází ze znaku řádu milosrdných bratří a 

v křesťanské symbolice znamená znovuzrození. 

Studenti farmacie budou v hospitalu absolvovat část výuky související s historickým vývojem jejich 

oborů. Produkty obnovené bylinné a ovocné budou využívány v navazujících výukových 

programech, při nichž se předpokládá aktivní zapojení zájemců z řad veřejnosti.  

Najdou zde zázemí příbuzní pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří tu budou absolvovat semináře 

zaměřené na schopnost vyrovnat se s těžkou nemocí v rodině.  

Bude tu probíhat výuka historie a umění prostřednictvím tematických přednášek, seminářů a 

workshopů pro odbornou i laickou veřejnost či výukových programů pro školy. Pro badatele budou 

zpřístupněny depozitáře a knihovna kukského konventu. Badatelské centrum bude rozvíjet činnost 

v oblasti výzkumu dějin Kuksu a Šporkova panství Hradiště.  

V souladu s moderními trendy v oblasti ochrany a poznávání přírody jsou do projektu zahrnuty také 

environmentální aktivity, soustředěné na netopýří kolonie ve sklepení hospitalu. 

Projekt KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální 

rozvoj a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.1b.  

 

VÝŠE POSKYTNUTÉ DOTACE: 440 082 059 Kč 
 

NOSITEL PROJEKTU: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově 
 

PARTNEŘI PROJEKTU: Univerzita Karlova – Farmaceutická fakulta, Oblastní charita Červený 

Kostelec, Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, Královéhradecký kraj, Obec Kuks, Keramické 

studio Jarmily Tyrnerové, ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř, Revitalizace Kuks, Nadace Český Barok, Siduri. 
 

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY: Biskupství královéhradecké, Řád svatého Huberta 
 

BLIŽŠÍ INFORMACE:  www.hospital-kuks.cz 

www.kultura-evropa.cz 

www.npu.cz  

http://www.hospital-kuks.cz/
http://www.kultura-evropa.cz/
http://www.npu.cz/


 
 

OBNOVA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V RÁMCI PROJEKTU KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO 

HOSPITÁLNÍ BUDOVA 

 
 

ZAHRADA A OKOLNÍ BUDOVY 

 
 

KAMENNÝ MOST V ÚDOLÍ 

 


