
Historie Kylarova rodu a navazujících statků včetně důležitých míst v Bělovsi v obrazech
Vesnička Běloves (Bilowetz) je písemně zaznamenána v roce 1392. Leží na „Kladské stezce“ u hranic
s Polskem (dříve do roku 1945 Německem). Protéká tudy řeka Metuje. Od roku 1875 rozděluje obec
železnice ve směru Choceň - Broumov. Kopíruje ji Kladská ulice a později postavená ulice Polská.
První písemné zmínky o příjmení Kylar (Keller, Killer) se objevují v roce 1623. V Bělovsi se rod roz-
rostl ve dvou lokalitách (čp. 25, 31, 53, 77, 85 kolem ulice Na Horním konci - vpravo od Metuje) a nad
tratí na Kladské ulici vlevo (čp. 81 a poblíž vlevo Na Václaváku čp. 113, 161 a 199. 
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Patrně nejstarším sídlem rodu
Kylarů byl dřevěný statek čp.
31. Na Horním konci, zachy-
cený neznámým malířem na
obraze v 19. století ještě před
požárem.
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Opět na obraze byl ztvárněn
nový zděný statek čp. 31.
Vlevo je již zděný dům čp.
53, původně Toldův, později
Horáčkův. Nyní zde bydlí
rodina Křapova.
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Schematický náčrt hasičů dne
25. července 1894 při hašení
požáru chalupy čp. 53 pana
Vincence Toldy. Čtyři stří-
kačky táhly vodu z Metuje.
Přes cestu stál statek čp. 31.

Jednotlivé dcery z Kylarova
statku se postupně provdáva-
ly do okolních usedlostí Na
horním konci. Jedna z nich si
vzala Hejdu v čp. 25, kousek
po proudu Metuje. Později
zde sedlačil Dvořák. Statek
je používán pro rekreaci i 
v části mimo záběr k bydlení. 

Na přelomu 19. a 20. století
další držitel Hejdovky Václav
Hofman hospodu zrušil a
vybudoval zde velký uzenář-
ský závod (viz dole na foto-
grafii asi z 30. let 20. století).
Snímek ukazuje v pozadí vel-
kou část lokality Na Horním
konci. V pozadí jsou hraniční
kopce a pole sedláků.

Bratři Hejdové se zmohli a
koupili hospodu na císařské
silnici u rozcestí k Hronovu.
Další rod Bernardů, čp. 32,
později Ryšavých a nyní
Poláků se též vzdáleně hlásí 
k příbuznosti s Kylarovými.
Tu samou vzdálenou návaz-
nost mají rody Hejzlarů,
Špačků, Šemfeldů a Řez-
níčků v čp. 76.
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Takto vypadá Běloves z kop-
ce Brabáku. Pod ním je část,
nazvaná „Víska“, nejstarší
část obce s usedlostmi čp. 1,
2, 3 a dalšími.
Část obce nad železniční tratí
v levé části údolí bývala
nazývána „Na silnici“ (kdysi
císařské).

Toto je jiný pohled na lázeň-
skou část Bělovse.
Vzadu stojí osamocená vila
„Malých lázní“ s restaurací a
prameníkem mezi stromy.
Ve středu snímku je fotbalové
hřiště a tenisové kurty.
Ve spodní části je ještě pozů-
statek starých dob - brod přes
řeku Metuji.

Fotografie ukazuje Malé lázně od
Horního konce při povodni v roce
1924. To již byla Metuje zregulovaná.
Dříve bývaly povodně i dvakrát za
rok a voda vytvořila jezero po lukách
až k Malému Poříčí.

Běloves se chlubívala léči-
vým pramenem IDA, vyvěra-
jícím pod kopcem Lazy vedle
Vísky. Lázně prosperovaly od
roku 1818 až do roku 1996,
kdy byl díky podmáčení po
povodních ukončen provoz.
Od té doby areál silně chátrá.
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Další stavení, které na
Horním konci patřívalo rodi-
ně Kylarů neslo čp. 85.
Jedním z dětí byl Josef, naro-
zený 10.10.1830 v Bělovsi
čp. 53. Ten se roku 1858 ože-
nil s Marií Koliskovou, s níž
měl mj. syna Adolfa
02.04.1872, též v Bělovsi čp.
85. Tento emigroval roku
1902 do USA a byl předkem
zadavatele zjištění svých
kořenů pana Marka Kylara.

Fotografie rovněž z povodně
zachycuje pouze roh domu
čp. 85. Po smrti Josefa Kylara
byl dům pronajímán a po 
2. světové válce zbořen.
Dům vedle čp. 29 paní
Františky Samkové v roce
1929 vyhořel.

Významnou běloveskou stav-
bou byl původně dřevěný
pšenično-žitný mlýn. Zděnou
podobu získal v roce 1908.
Taktéž řeka byla v letech
1919-22 narovnána a  byl
postaven nový jez včetně
dvou betonových mostů.
Nyní je mlýn mimo provoz.

Běloves byla vyhlášeným
místem hraničního přechodu
do Německa, později do
Polska. Vlevo byla postavena
česká celnice, hranici tvoří
most přes řeku a za ní stojí
polská celnice. V těchto mís-
tech se také odehrál v květnu
1945 poslední boj německých
tanků s ruskými děly.
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Dne 18. listopadu 1891 bělo-
veský hasičský sbor poprve
zasahoval na domácí půdě při
požáru hospody čp. 81 Jiřího
Kylara. Říkalo se zde  na
„Na císařské silnici“, nyní
Kladské ulici. 

Pohled na běloveskou část
nad tratí v roce 1929. Ulice
Na Václaváku je vlevo za
vysokými domy, úplně vpra-
vo je komplex uzenářského
závodu, naproti němu ve
stínu je Kylarova hospoda 
čp. 81. Hřiště s tribunou a
tenisem bylo zhotoveno roku
1926.

Pan Kylar (vpravo, bydlící
Na Václaváku) byl zasloužilý
hasič a pomáhal při hasič-
ských slavnostech.

Hospoda „U Kylarů“ čp. 81
měla dlouhou tradici už od
18. století. Zde se zastavovali
formani, obchodníci na jídlo,
poblíž byla také kovárna pro
koně. Časté povodně kolikrát
zaplavily cestu přes hranice a
cestující se zde museli i uby-
tovat. Fotografie je z konce
války 10.5.1945, kdy zde
dleli sovětští vojáci.
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Jan Kylar, poslední muž z ro-
du usedlosti čp. 31 při orbě na
svém poli nad statkem.

Výřez fotografie Jana Kylara z roku 1935 na tablu
„Selské jízdy“. Jmenovaný v běloveském výboru
zastával funkci jednatele. Podobně vzdálený pří-
buzný Antonín Ryšavý ve spolku zastával funkci
praporečníka.
Selská jízda prosazovala vlastenectví a byla pod-
porována státem, protože vychovávala vozky pra-
cující s koňmi pro potřeby k tažení děl a povozů 
v případě války.
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Na snímku z roku 1890 je
zachycen Jan Kylar nahoře
uprostřed z čp. 31, v druhé
řadě vlevo Antonín Bernard 
z čp. 32 a jako třetí Antonín
Hejzlar, druhá dole Marie
Bernardová a Anna Hejz-
larová. Ženy měly pocházet 
z rodu Kylarů. 

Jedna z dalších starých rodin
Rudolfa Kylara z čp. 199 na
Václaváku. Stará paní Kyla-
rová (vpravo) se dožila v ča-
sech první republiky požeh-
naných 100 roků.
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V části Horního konce ve
středu fotografie je dnes krá-
lovstvím rodiny Netíků (man-
želka z rodu Kylarů) z čp. 31.
Kravín vpravo dole byl ale
postaven až v době činnosti
JZD (Jednotného zeměděl-
ského družstva).

Letecký snímek zleva zabírá
statek Ryšavých čp. 32, upro-
střed nahoře Kylarův statek
čp. 31, vlevo dole za zátoči-
nou Metuje Dvořákův statek.
Dole v místě dvou korun stro-
mů stávalo stavení čp. 85
Josefa Kylara, kde se narodil
Adolf Kylar, předek Marka
Kylara dlící v USA.  

Letecký snímek Bělovse
zabírá ve středu směrem
nahoru ulici Na Václaváku,
vpravo dole za řekou od
mostu pak celý Horní konec.

Bílý stateček vpravo od
mostu patřil rodině Jaroslava
Borůvky, vzdáleně příbuzné-
ho s rodem Kylarů. (V čer-
venci roku 2017 byl objekt
zbourán).
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Současný pohled na domy 
v ulici Na Václaváku. Vlevo
stával dům čp. 99. Po zboření
František Kylar postavil vilu
čp. 199 (později Flaška,
Grym). Vpravo stojí dům
Lemfeldův dům čp. 113 a za
ním dům čp. 161 původně
Rudolfa, dnes Ladislava
Kylara.

Přes jeden dům zpět k mostu
stojí obytný dům čp. 27 paní
Kylarové a Netíka.
Za stodolou je kravín a výběh
pro koně.

Na Horním konci vpravo
vévodí Kylarův statek, dnes
sloužící jako penzion pro
ubytování hostů farmy. Mimo
chov jalovic zde prosperuje
chov koní.
Vlevo stojí dům čp. 53
Horáčkův, později Jonův,
nyní Křapův.

Na Kladské ulici byla bývalá
hospoda čp. 81, v 60 letech
přestavěna pro syna na byty.
Vlevo nahoře Alois Kylar při-
stavěl další obytnou část.

.
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Na objekty související s Ky-
larovým rodem navazuje dům
čp. 118, kde svého času
Vincenc Hejzlar (novodom-
ský) provozoval „Pojišťov-
nu“. V pravo stával velký sta-
tek čp. 76 sedláka Šenfelda 
(za 2. světové války pronajat
nájemci Špačkovi). Statek
byl začátkem 21. století pro
sešlost zbourán.

Současná podoba výše popsa-
ného místa Na Horním konci,
patřící potomkům Šenfeldova
rodu, Řezníčkům.

V ulici U Zbrojnice stojí
Jiráskův statek čp. 20.
Václav Jirásek zde drží pouze
malé domácí zvířectvo.

Samkův statek čp. 23. ještě
Na Horním konci. Majitelé
patřili v Bělovsi mezi velké
sedláky. Ani zde se již nehos-
podaří. Poslední přímý maji-
tel Jaroslav Samek zemřel.
Poblíž přes cestu blíže
k mostu stával Kačerův sta-
tek, (odtud Kačerův lom), ale
ten byl pro sešlost zbořen 
v roce 1947.
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V ulici 1. Máje sídlí
Hejzlarův statek (podemlejn-
ský) čp. 17. Majitel Petr
Hejzlar zde ještě drží pár koní
pro potřeby obsluhy vlastního
lesa. V dávné minulosti zde
hospodařila i rodina Janáků.

Mlýn byl zobrazen od řeky
již dříve. Tato fotografie
zachycuje mlýnský dvůr i 
s pekárnou. Ve mlýně hospo-
dařilo v minulosti řada maji-
telů. V 19. století jej získal
Albert Hejzlar, současně drži-
tel jednoho z nejstarších vel-
kých statků čp. 2 ve Vísce.
Ten byl po požáru zbourán ve
prospěch Hotelu Bonato.

Statek čp. 2 je zobrazen na
snímku ve středu dole.
Jiráskův statek čp. 1 v ulici 
U Lomu je zobrazen vpravo
dole. Byla to první usedlost
Ve Vísce, nejstarší části
Bělovse. Majitelé vymřeli.
Nyní je objekt součástí lázní
a je zde umístěno „Lázeňské
muzeum“.

Stateček sedláka Bernarda
čp. 3 v ulici U Lomu, těsně u
lázní, jinak též na území nej-
starší Vísky byl zbourán v 80.
letech minulého století. Jejich
předci mají příbuzenskou
souvislost s další velkou
usedlostí čp. 32 Na Horním
konci.
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Statek čp. 12 ve Vítkově ulici
naproti sokolovně byl původ-
ně v držení zámeckého rodu
Smiřických. Za první republi-
ky zde provozoval Rudolf
Linhart prodej uhlí pro
domácnosti. Nyní je objekt
upraven jako rodinný dům.

Běloves uzavírá blízko u hra-
nic poslední statek čp. 35 až
na konci tehdejší samostatné
obce. Původní majitelé byli
Samkovi, později dlouho
Bavorovi, dále Brožovi a
nyní Formanovi. Ani zde se
nehospodaří.

V rohu ulice U Sokolovny
stojí statek čp. 45, dlouhá léta
Janákův, později Karlův.
Josef Karel byl také posled-
ním předsedou JZD v Bě-
lovsi. Nyní je objekt upraven
pro rodinné bydlení.

Sestavil: A. Samek 2017

Zmíněný statek čp. 32 Na
Horním konci  byl v minulos-
ti v držení rodiny Bernardů,
později Ryšavých, nyní
Poláků. František Polák 
v zadní části hospodářského
traktu mimo záběr provozuje
malou autodílnu.


