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Pan Roman Šulc se narodil 12. srpna 1965 v Městci Králové. Dětství prožil 

v Poděbradech, mládí v Nymburce. Pocházel ze železničářské rodiny. Na dráze pracovali 

nejenom jeho rodiče, ale i babička a to ho zřejmě motivovalo vystudovat v letech 1979 - 1983 

Střední průmyslovou školu v Kutné Hoře obor Elektrická trakce a kolejová vozidla 

v železniční dopravě. Technika ho ale neoslovila a v době středoškolských studií psal básně, 

ve kterých vyjadřoval svůj vztah k dívkám, k přírodě, ke Kutné Hoře, Kolínu i Nymburku.  

K jeho zájmům od malička patřily také historie, turistika a cestování. S rodiči a sestrou často 

navštěvovali hrady a zámky. Nejvíce ho mrzelo, že se ve škole nedozvěděl řadu historických 

událostí, protože komunistický režim učil pouze svou vlastní upravenou historii.    

Po maturitě v roce 1983 získal zaměstnání jako správce státního hradu Točník. Rodiče 

ho přesvědčili, aby po dvou měsících z prostředí zříceniny, kde nebyla zavedená ani elektrika, 

odešel a nastoupil jako vychovatel na internát železničního učiliště v Nymburce. V rámci 

organizace SSM organizoval různé akce, například rekonstrukci bitvy u Malešova. Tato 

činnost se zdála nadřízeným orgánům podezřelá. Neustálé zdůvodňování, proč dělá to či ono, 

ho odradilo a odešel pracovat jako dělník na železnici na pozici přípraváře v prostoru, kde se 

na nádraží seřazovaly vagony. 

Omezené možnosti cestovat si do roku 1989 vynahrazoval trampingem. V přírodě 

prožil spoustu krásných chvil.  

Krátce po složení maturitní zkoušky si založil rodinu a získal byt v Nymburce. V roce 

1989  se ve městě účastnil demonstrací v rámci sametové revoluce. Přechod  demokratickému 

systému radostně přivítal. Doplnil si vzdělání o obor, kterému se věnoval. V Olomouci 

vystudoval žurnalistiku. 

V roce 1991 se přestěhoval s manželkou a třemi syny do Kolína. Město si zamiloval. 

Zalíbily se mu kolínské památky a na kole jezdil po okolních vesničkách a obdivoval jejich 

kostely, kapličky, tvrze a zámky. Nejprve památky fotil na černobílý kinofilm a lepil je na A4 

čtvrtky do fotorůžků a popisky psal na psacím stroji. Později si za vydělané peníze pořídil 

první počítač a svoji práci zdigitalizoval do dnešní podoby svých internetových stránek Cesty 

a památky, v nichž shromáždil od kronikářů obcí a pamětníků náročně získané informace o 

regionálních dějinách Kolínska. Díky mravenčí práci pana Šulce má Kolínsko i část 

Kutnohorska dokonalou databázi historických a přírodních zajímavostí i těch nejmenších obcí 

uvedeného regionu.  

Pan Šulc procestoval velkou část světa a se svým kolegou Janem Kubkou natáčí již 

řadu let reportáže do pořadu ČT1 Objektiv a Toulavá kamera. Své cestopisné články 

publikoval po řadu let v časopisu Klubu českých turistů Turista. Od roku 2016 přispívá do 

nového časopisu Na cestu, který vydává Vlastivědný ústav. 

Je spoluautorem knih Moje město Kolín (2009), Kolín – průvodce po kolínských 

památkách (2013) a Objektiv objevuje svět (2017). V roce 2013 napsal scénář 

k dokumentárnímu filmu Kolín – Jeruzalém na Labi. Dále se spolupodílel na videodokumentu 

Židovské památky ve Středočeském kraji. Pořádá i přednášky o historii zajímavých míst 

různých koutů Čech, hlavně Kolínska, a vede výlety pro zájemce ze Středočeského kraje po 

Česku a i po sousedních státech. V roce 2015 byl za svou neúnavnou činnost nominován na 

Řád srdce.  

 


