
 

 

 

 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

Návštěvnické centrum získalo knihy generála Laudona 
 

Novojičínská expozice generála Laudona byla rozšířena o slavnou knihovnu vojevůdce. Přes tisíc 

svazků s erbem či jeho osobním popisem se po dvaceti letech uzavření v depozitáři Muzea Novojičínska 

přiblížilo veřejnosti. Sbírku knih převzalo Návštěvnické centrum Nový Jičín, které sídlí na Masarykově 

náměstí v domě, kde v roce 1790 polní maršál zemřel. Dlouhodobé zapůjčení vzácných tisků umožnilo 

Národním muzeum Praha, kterému knihovna patří.  

„Národní muzeum mělo původně v plánu přesunout celou sbírku do svého depozitáře v Terezíně, 

nicméně po dohodě s Muzeem Novojičínska jsme je požádali, zda by město mohlo alespoň její část 

převzít do výpůjčky. Pracovníci Národního muzea po prohlídce Návštěvnického centra s uložením 

Laudonovy knihovny v prostorách této městské organizace souhlasili. Díky tomu zůstaly vzácné tisky 

uchovány v místě, které se ke generálu Laudonovi váže, a zatraktivnily také samotnou expozici. 

V budoucnu plánujeme také digitalizaci fondu a pořízení multimediálního kiosku, ve kterém bude 

možné jej prohlížet,“ řekl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka. 

„Získali jsme část knihovny slavného generála. Knihy pocházejí ze 17., ale především z 18. století. Jsou 

vázány do kožených nebo polokožených vazeb, na hřbetech jsou často zdobeny zlacenými ornamenty. 

Svazky jsou v němčině a francouzštině, dále v italštině či angličtině. Jejich obsahem bývá nejčastěji 

vojenská tématika, válečné operace a stavby pevností. Dalším tématem je soudobá politika, historie, 

právo a místy též cestopisy,“ dodala vedoucí Návštěvnického centra Nový Jičín Radka Bobková. 

Laudonova knihovna byla založena na zámku Bečváry, který Gideon Ernest vlastnil. Po prodeji zámku 

byla pravděpodobně přestěhována do rakouského Hadersdorfu, později se stala základem knihovny na 

zámku v Bystřici pod Hostýnem. Přibližně před dvaceti lety byla uložena do depozitáře Muzea 

Novojičínska. Zámecká Laudonova knihovna je vnímána jako velmi cenný fond. Patrně jde o jednu z 

největších knihoven s vojenskou tematikou druhé poloviny 18. století v Evropě. 
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