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ÚVODNÍ SLOVO 
 

Vážení přátelé, 
 

dostáváte do rukou první dvojčíslo letošního Zpravodaje. Náš informační 
bulletin bude nyní vycházet dvakrát ročně v podobě dvojčísla, s větším počtem 
stran, a tedy i s více informacemi. Pevně věříme, že se nám podaří udržet jeho 
kvalitní obsah i nadále. 

 

Blíží se čas dovolených a prázdnin, ale Zpravodaj díky svému obsahu 
zřejmě nebude lehkým letním čtením... Toto číslo obsahuje celou řadu 
zajímavých článků a já bych se rád zmínil o dvou z nich, které spolu souvisejí. 
Jedná se o materiály o Hajnišově mlýnu v Třebechovicích pod Orebem 
a o královéhradecké „Dřevěnce“. V obou případech se jedná o situaci, kdy hrozí 
demolice historického objektu, který sice není (prozatím) dle zákona kulturní 
památkou, ale domnívám se, že si obě stavby naši pozornost a péči zaslouží.  

 

V souvislosti s nedávnou demolicí kláštera Kongregace Milosrdných 
sester sv. Kříže v Chebu, která bohužel až bolestivě připomíná praktiky 
komunistického režimu, si proto kladu otázky o funkčnosti systému památkové 
péče, státní správy a samosprávy. Všechny pochopitelně souvisejí se zájmem 
veřejnosti o naše kulturní dědictví a nejsou jen věcí politiků, radních, zastupitelů 
a úředníků. V tomto případě vlastník objektu nerespektoval zahájení řízení 
Ministerstva kultury o prohlášení stavby za kulturní památku a areál kláštera 
nechal zbourat. Zákon takové jednání označuje jako přestupek, za který hrozí 
pokuta do výše 2 mil. korun. Situace v Chebu naplno ukázala, jak je systém 
neúčinný, jelikož nezasáhl ani stavební úřad ani ministerstvo kultury.  

 

V poslední době jsem se v souvislosti s výše uvedenými případy zamýšlel 
nad samotnou definicí prohlášení stavby za kulturní památku, která zní: „Za 

kulturní památky podle tohoto zákona prohlašuje Ministerstvo kultury České 
republiky (dále jen „ministerstvo kultury“) nemovité a movité věci, popřípadě 
jejich soubory, a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního 
způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy 
tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro 
jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, b) které 
mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.“ 

 

Nemohu se ubránit dojmu, že při hodnocení těchto kritérií nejsou 
posuzovány všechny souvislosti a pozornost bývá zaměřena pouze na technické 
záležitosti a detaily daných staveb. Položme si otázku, jestli je tento přístup 
správný a udržitelný? Ano, je pravdou, že je kulturních památek v České 
republice mnoho, často je péče o ně nedostatečná, ať už kvůli nezájmu 
veřejnosti, kapacitám státní správy a samosprávy nebo finančním otázkám. 
Znamená to však, že by měl být počet kulturních památek více uzavřený? 
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Systém porovnávání objektů navzájem je dle mého názoru zavádějící. Kdo 
například posoudí, který ze zámeckých objektů je hodnotnější? Také všechny 
hrady a hradní zříceniny jsou památkově chráněné, nikdo nerozlišuje a 
nezpochybňuje, zda je jeden „hodnotnější“, nebo ne.  

 

Omlouvám se za poněkud filozofické pojetí svého úvodního slova, možná 
si kladete podobné otázky jako já, možná máte na věc odlišný názor. V každém 
případě je však potřeba vést v těchto věcech dialog, a to jak s veřejností, spolky 
působícími v oblasti ochrany kulturního dědictví, tak s profesionálními 
pracovníky památkové péče, politiky a úředníky.  

 

Přeji Vám příjemné prožití léta a těším se na setkání s Vámi na některé z 
akcí Společnosti. 
 

Rudolf Khol 

                                                                                                                                             

 

INFORMACE Z VÝBORU 
SPOLEČNOSTI:        
 

INICIATIVA NA ZÁCHRANU HAJNIŠOVA MLÝNA. Březnovou schůzi 
výboru navštívili Mgr. Klára Zdechovská a doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc., 
kteří seznámili výbor Společnosti s vývojem situace týkající se Hajnišova mlýna 
v Třebechovicích pod Orebem. Na základě tohoto setkání výbor Společnosti 
odsouhlasil plnou podporu této iniciativy.  
 

ZACHRAŇME DŘEVĚNKU! Na červnovou schůzi výboru byli pozváni 
zástupci iniciativy Zachraňme Dřevěnku!, usilující o prohlášení dřevěné haly 
tzv. Dřevěnky v Hradci Králové ve Střelecké ulici za kulturní památku a její 
smysluplné využití. Výbor Společnosti zaslal stanovisko k této kauze vedení 
České strany sociálně demokratické, která je majitelem objektu a petičnímu 
výboru Zachraňme Dřevěnku! 
 

VÝSTAVA PAMÁTKY A JEJICH OSUDY. V měsíci červnu měli zájemci 
možnost prohlédnout si výstavu Památky a jejich osudy, která je byla umístěna 
ve foyer Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Výstavu pořádala 

Společnost ochránců památek ve východních Čechách ve spolupráci 
s královéhradeckým Fotoklubem Omega a Národním památkovým ústavem, 
územním odborným pracovištěm v Josefově. Děkujeme vedení Krajského úřadu 
za poskytnutí výstavních prostor. 
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Zápis z XXVII. sněmu Společnosti ochránců 
památek  

ve východních Čechách (dále Společnost) 
 

Datum konání: 12. března 2016 

Místo konání: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Orlické nábřeží 356/1, 
Hradec Králové, 500 03 

Přítomno členů: 21 členů  
                hosté: 2 
 

1. Předseda spolku Bc. Rudolf Khol přivítal přítomné členy a hosty. 
 

2. Vzpomínka na zesnulé členy spolku. 
PhDr. Jiří Němeček přednesl vzpomínku na zemřelého RNDr. Václava 
Hovorku. 

 

3. Volba zapisovatelky sněmu – PhDr. Ludmila Žlábková (schváleno 
jednomyslně). 
 

4. Schválení programu sněmu (schváleno jednomyslně). 
 

5. Volba návrhové komise ve složení: prom. hist. Václav Pražák, RNDr. 
Daniel Jezbera, PhDr. Ludmila Žlábková (schváleno jednomyslně). 
 

6. Předseda spolku přednesl výroční zprávu o činnosti (text viz příloha č. 1).  
 

7. Pokladní spolku Monika Ficková přednesla Účetní a pokladní zprávu za 
rok 2015  
(text viz příloha č. 2). 
 

8. Zpráva kontrolní a revizní komise (text viz příloha č.3).  
Přednesla členka komise Ing. Růžena Divecká: 
Dne 2. února 2016 byla provedena kontrola hospodaření Společnosti. 
Po kontrole ekonomických dokladů (výpisy na transparentním účtu, příjmové 
a výdajové pokladní doklady, peněžní deník, doklady faktur přijatých a 
vydaných) revizní komise konstatuje, že v hospodaření a vedení povinných 
dokladů nebyly shledány žádné závady. 
 

9. Vystoupení hostů a členů Společnosti – I. část: 
a) Ivan Tejkl 

Prezentoval aktivity vzpomínkových akcí k 150. výročí bitvy 1866. Hlavním 
organizátorem je Garda města HK a aktivity jsou podporovány finančně i jinak 
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městem Hradec Králové. Informoval o zákulisí příprav, doprovodných akcích 
(speciální várka piva, rekonstrukce návštěvy císaře Františka Josefa II., 
mezinárodní konference, rekonstrukce bitev, odhalení pomníků). Více informací 
na webových stránkách www.koniggratz1866.eu.  

 

b) PhDr. Ludmila Žlábková 

Informovala o výstavě Památky a jejich osudy – přípravy, průběh vernisáže, 
další umístění (červen – foyer Krajského úřadu Královéhradeckého kraje). 
 

c) PhDr. Marta Hovorková 

Informovala o archivu Společnosti, o novinkách, které do něj byly zařazeny od 
posledního sněmu a o možnosti do něj nahlédnout v průběhu sněmu.  
 

10. Přestávka s občerstvením. 
 

11. Vystoupení hostů a členů Společnosti – II. část: 
a) PhDr. Josef Břečka 

Seznámil přítomné s životem JUDr. Julia Grégra a s jeho vztahem k Hradci 

Králové (narozen 19. prosince 1831 v Hradci Králové – Březhradu, žil zde do 
roku 1834, poté sem jezdil na prázdniny), mladočeský politik a novinář. Matice 
Česká plánuje vzpomínkovou akci vztahující se ke 185. výročí jeho narození, 
vydání sborníku, busta (mohla by být věnovaná i Hradci Králové), přednáška o 
jeho životě v Hradci Králové. 
 

b) Roman Kuzník 

Fotoprezentace aktivit Sdružení pro Vízmburk za roky 2013-2015. V rámci 
příhraniční spolupráce projekt s polským městem Žabkovice. V roce 2015 

otevřeno malé muzeum v obci Havlovice ve škole. Nabídl členům možnost 
exkurze na hrad Vízmburk. Sdružení se snaží zakonzervovat odkryté zdivo. 
 

12. Diskuse s příspěvky: 
a) Bc. Rudolf Khol  

Stanovy, které schválil sněm Společnosti v roce 2015 jsou platné, není ještě 
dokončen celý proces transformace sdružení ve spolek. Pomoc přislíbila Ing. 
Růžena Divecká, která má s tímto procesem zkušenosti z jiného spolku. 
Vzhledem k organizačním problémům s vydáváním Zpravodaje byla 
z rozhodnutí výboru Společnosti snížena jeho periodicita na dvě dvojčísla 
(s rozšířeným počtem stran) ročně. Problém je stále s nedostatkem příspěvků. 
Redakční rada: Bc. Rudolf Khol, Ing. Robert Müller, PhDr. Jiří Němeček.  
 

b) Ing. Růžena Divecká 

Informovala o akci Světový den vody, která se koná 22. března. Povodí Labe  
pořádá Den otevřených dveří a zpřístupňuje svá díla. Některá z nich jsou 

kulturní památkou. Více na webových stránkách www.pla.cz.  

http://www.koniggratz1866.eu/
http://www.pla.cz/
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c) Dotaz na bod z návrhu na usnesení sněmu – spolupracovat s Národním 
památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Josefově při 
monitoringu památek v Královéhradeckém kraji. Vysvětlení podal Bc. Rudolf 
Khol – zájemci absolvují jednoduché vstupní proškolení na NPÚ, památka se 
nafotí a vyplní se jednoduchý formulář. Po odborné kontrole pracovníky NPÚ 
budou údaje zaneseny do systému Památkového katalogu.  
 

d) Prom. hist. Václav Pražák přednesl dotaz na nesplnění bodu usnesení sněmu z 
roku 2015 – Dokumentovat industriální památky okresu Hradec Králové 
(sušárny čekanky, mlýny, cihelny). Je potřeba tyto objekty dokumentovat, jak 
tato architektura vypadala a co se dochovalo. Na plnění tohoto bodu usnesení 
nebyl v řadách členů dostatek sil.  
 

13. Členka návrhové komise PhDr. Ludmila Žlábková přednesla návrh na 
usnesení XXVII. sněmu Společnosti (schváleno jednomyslně) – usnesení 
sněmu text viz příloha č. 4. 

 

14. Předseda spolku Bc. Rudolf Khol ukončil XXVII. sněm Společnosti. 
 

V Hradci Králové 12. 3. 2016  
 

Zapsala:  PhDr. Ludmila Žlábková 

Ověřili:   Bc. Rudolf Khol 
                 RNDr. Daniel Jezbera 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 

  

Výroční zpráva o činnosti Společnosti ochránců památek ve východních 
Čechách za uplynulé období mezi sněmy od 15. března 2015 do 12. března 

2016 

 

Vážení členové Společnosti, vážení hosté, dámy a pánové,  
 

dovolte mi, abych přednesl výroční zprávu o činnosti našeho spolku za 
uplynulé období mezi sněmy, tedy od 15. března 2015 do 12. března 2016. 

První akcí po loňském sněmu bylo vysázení pamětních stromů 
k 25. výročí existence našeho spolku v lázeňské obci Velichovky. Členové 
Společnosti vysázeli čtyři lípy, které se stanou součástí pietního místa s křížem. 
V listopadu pak sázení stromů pokračovalo v areálu ossária na bojišti války 
1866 na Chlumu. Tímto děkuji Ing. Josefu Havrdovi a dr. Jiřímu Němečkovi, 
kteří se o obě akce zasloužili. 
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V oblasti aktivní péče o památky jsme pokračovali v pomoci se záchranou 
roubeného objektu bývalé Fajfrovy hospody č.p. 27 v Záměli na Rychnovsku. 
Dále jsme se zapojili do konzervace zdiva zříceniny hradu Rabštejn u Chrudimi. 
V měsíci únoru jsme vypomohli na faře v Holohlavech. Také v letošním roce 
bychom chtěli přiložit ruku k dílu a zúčastnit se pracovních brigád na těchto 
objektech.  

Co se týká možného vzniku spolkového domu v Hradci Králové, tak 
veškerá naše dosavadní aktivita přišla vniveč. Jednání s městem Hradec Králové 
skončila na mrtvém bodě, některé důležité otázky, zejména majetkové 
a organizační, se nepodařilo vyřešit. Této věci jsme věnovali poměrně hodně 
času a úsilí, zejména pak naše členka Ing. Růžena Divecká. Proto mě velmi 
mrzel článek v Hradeckém deníku publikovaný na podzim loňského roku, 
ve kterém se v podstatě uvádí, že se nic nedělo a reakce spolků byla označena 
za neadekvátní. Toto tvrzení jednoznačně odmítám, jelikož se nezakládá 
na pravdě. Abychom alespoň částečně uvedli věci na pravou míru, sešli jsme 
se s autorem článku, redaktorem Janem Pruškou, a sdělili mu také pohled druhé 
strany. 

Během loňského roku probíhala příprava podkladů a jednání s městem 
Hradec Králové k problematice péče o náhrobky významných osobností 
na královéhradeckých hřbitovech. V tomto směru se angažovali především 
dr. Jiří Němeček a dr. Daniel Jezbera.  

Velkou aktivitu jsme vyvíjeli v oblasti osvětové činnosti. Tou hlavní byla 
realizace fotografické výstavy Památky a jejich osudy, kterou naše Společnost 
spolupořádala s královéhradeckým Fotoklubem Omega a Národním 
památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Josefově. Jednalo 
se o pozitivní a smysluplnou akci, ke které se nám sešly, až na výjimky, kladné 
ohlasy. Více se o ní dozvíte v samostatném příspěvku dr. Ludmily Žlábkové. 
Rád bych zde poděkoval všem, kteří se na realizaci výstavy podíleli. Zejména 
pak členům Fotoklubu Omega za příjemnou spolupráci a profesionální přístup. 
Pevně věřím, že tato spolupráce bude dále pokračovat. 

V loňském roce se členové Společnosti a její přátelé mohli zúčastnit dvou 
prohlídek běžně nepřístupných památek. Jednalo se o zámek v Barchově, kde 
probíhá velmi citlivá rekonstrukce. Zájemci měli možnost prohlédnout 
si interiéry objektu i nově opravenou zámeckou kapli, včetně zrestaurovaných 
barokních fresek. Za pozvání a milé přijetí děkujeme majitelům zámku, 
manželům Součkovým. Druhou návštěvou pak byla prohlídka areálu roubeného 
vodního mlýna a sušárny na obilí a čekanku v Boharyni, kde nás provedla 
starostka obce dr. Věra Macháčková.  

Podařilo se nám navázat kontakt s Univerzitou Hradec Králové, na níž 
se nabízí možnost spolupráce se studenty oboru Prezentace a ochrana kulturního 
dědictví. Náš spolek může nabídnout návštěvy hostů v seminářích památkové 
péče, kteří se v praxi aktivně podílejí na záchraně památkového fondu, 
prohlídky běžně nepřístupných památek v Královéhradeckém kraji, případně 
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i brigády při jejich opravách. Tímto způsobem bychom jednak prezentovali náš 
spolek a jeho aktivity na půdě univerzity a mezi studenty, jednak by se nám 
mohlo podařit získat nějaké nové aktivní členy.  

S pracovišti Národního památkového ústavu naše Společnost 
spolupracovala vždy. Na přelomu roku nám užší spolupráci nabídlo územní 
odborné pracoviště v Josefově. Aktuálně při monitoringu stavu památkového 
fondu v Královéhradeckém kraji a při vytipovávání objektů na prohlášení 
za kulturní památky. Tuto nabídku spolupráce velmi vítám a domnívám se, 
že bychom ji měli využít.  

Rád bych poděkoval všem, kteří se aktivně podílejí na činnosti 
Společnosti a pomáhají s realizací projektů a akcí. Dále chci poděkovat všem 
sympatizantům a přátelům našeho spolku a také těm, kteří nejsou lhostejní 
a zajímají se o památky, památkovou péči a kulturní dědictví naší země.  
Děkuji vám za pozornost. 
 

V Hradci Králové 12. 3. 2016 

 

PŘÍLOHA Č. 2 

 

Účetní a pokladní zpráva za rok 2015 

 

Přes bankovní účet: 
příjmy: 

členské příspěvky           600,-   Kč 

prodej publikací          3697,-   Kč 

vklad hotovosti na účet         6000,-   Kč 

příjmy přes bankovní účet celkem     10297,-   Kč 

 

výdaje: 
grafické a tiskárenské práce        5650,-   Kč 

poplatky aukro a www stránky          648,-   Kč 

dar neziskové organizaci          700,-   Kč 

předplatné tiskovin           780,-   Kč 

 

výdaje celkem přes bankovní účet         7778,-   Kč 

 

stav bankovního konta k 31.12. 2015  8203,91 Kč 

 

Přes pokladnu 

příjmy:                                                 13960,-   Kč 

výdaje:                                                 12137,-   Kč 
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PŘÍLOHA Č. 3   

 

Kontrolní a revizní zpráva za rok 2015 

 

Ke dni 2. Února 2016 byla provedena kontrola hospodaření Společnosti 
ochránců památek ve východních Čechách se sídlem v Hradci Králové za rok 
2015. Byla provedena kontrola následujících ekonomický dokladů: 

 

- výpisy na transparentním účtu č. 7341653001/5500 u Raiffeisenbank 

- příjmové a pokladní doklady č. 1 – 6 

- výdajové a pokladní doklady č. 1 – 16 

- peněžní pokladní deník za období od 7.1.2015 do 31.12.2015 

- doklady faktur přijatých č. 1 – 6, včetně soupisu faktur 
- doklady faktur vydaných č. 1 – 7, včetně soupisu faktur 

 

Revizní komise konstatuje, že v hospodaření a vedení povinných dokladů 
nebyly shledány žádné závady. 
 

V Hradci Králové 2. února 2016       za revizní komisi MUDr. Olga Procházková 

 

PŘÍLOHA Č. 4  

 

Usnesení XXVII. sněmu Společnosti ochránců  
památek ve východních Čechách (dále Společnost) 

 

XXVII. sněm schvaluje: 
1. výroční zprávu o činnosti za období od XXVI. sněmu, tj. od 15. 3. 2015 

do 12. 3. 2016, přednesenou předsedou Společnosti; 
2. zprávu o hospodaření za rok 2015, přednesenou pokladníkem Společnosti; 
3. revizní zprávu o kontrole hospodaření za rok 2015, přednesenou členem 

revizní komise. 

 

XXVII. sněm zavazuje a žádá členy Společnosti: 
1. získávat zájemce z řad občanů i mládeže o členství a činnost 

ve Společnosti a trvale rozšiřovat členskou základnu; 
2. propagovat dle vlastních možností vhodnými způsoby činnost 

Společnosti; 
3. přispívat do informačního bulletinu Zpravodaj a na webové stránky 

Společnosti články z oblasti památkové péče, informovat o stavu památek, 
o jejich akutním ohrožení; 

4. navazovat spolupráci s ostatními spolky a neziskovými organizacemi, 
jejichž zájmy se dotýkají památkové péče, včetně odborných pracovišť 
státní památkové péče, dále se školami, státní správou a samosprávou;  
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5. propagovat a dle možností také zajišťovat prodej publikací vydávaných 
nakladatelstvím Společnosti Balustráda, a tím posilovat finanční situaci 
Společnosti. Získané prostředky využívat k rozšiřování činnosti jak při 
záchraně památek, tak v publikační činnosti. 

 

XXVII. sněm ukládá členům Společnosti: 
A) v publikační a osvětové činnosti: 

 vydávat informační bulletin Zpravodaj, hledat další zdroje financování 
jeho vydávání; 

 pořádat návštěvy památek, využít nabídky Sdružení pro Vízmburk 
a uspořádat exkurzi na zříceninu hradu Vízmburk; 

 podporovat aktivní působení Společnosti i jednotlivých členů proti 
neuváženým zásahům do památek a proti případům, které evidentně 
památky poškozují; 

 uspořádat v roce 2016 tematické přednášky z oblasti regionální historie 
a památkové péče; 

 uspořádat v měsíci červnu fotografickou výstavu Památky a jejich osudy 
ve foyer úřadu Královéhradeckého kraje a na podzim 2016 v Muzeu 

Podkrkonoší v Trutnově, hledat další možnosti prezentace výstavy i mimo 
Hradec Králové; 

 podporovat aktivity k připomenutí 185. výročí narození významného 
českého politika JUDr. Julia Grégra a v tomto směru spolupracovat 
s Maticí českou; 

 spolupracovat se studijním oborem Prezentace a ochrana kulturního 
dědictví na Historickém ústavu FF UHK; 

 spolupracovat s Národním památkovým ústavem, územním odborným 
pracovištěm v Josefově při monitoringu památek v Královéhradeckém 
kraji; 

 pokračovat ve spolupráci s obcí Velichovky při úpravě prostoru kolem 
stromů, vysazených k příležitosti 25. výročí založení Společnosti. 

 

B) na úseku aktivní péče o památky: 
 zúčastnit se dle svých možností v roce 2016 brigádnických akcí 

při záchraně památek; 
 spolupracovat nadále se spolkem Má vlast – můj domov a podílet 

se brigádnicky na záchraně historické lidové architektury bývalé Fajfrovy 
hospody č.p. 27 v Záměli; 

 pokračovat v aktivitě směřující k péči o náhrobky významných osobností 
v Hradci Králové. 
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ČLÁNKY:                                                                      
 

Klára Zdechovská: Hajnišův mlýn 
v Třebechovicích pod Orebem 

 

Z historie 
 

Mlýn byl v této části města doložen již v období středověku. První 
písemná zmínka o Panském, později Dotřelově a následně Hajnišově mlýně, 
pochází z roku 1651 ze soupisu majetku opočenského: „Ve mlejně 
třebechovickém Vác. Hušek, mlynář, vdovec 25, tovaryš Martin z Litomyšle 24.“1 

 

Mlýn je poprvé zobrazen na mapě vojenského mapování let 1764 – 1768. 

V roce 1777 je v soupise domů uváděn jako mlýn Panský s č. p. 277, náležel 
rodu Colloredo – Wallsee, držitelům panství Opočno. V roce 1812 bylo mlýnu 
přiděleno nové č. p. 46. Panský mlýn odváděl pánům opočenským nájem 130 
korců směsného až do roku 1848.  

 

 
Mapa stabilního katastru z roku 1840 s vyznačením polohy mlýna. 
 

V roce 1877 kupuje mlýn Václav Dotřel, který ho modernizuje. V roce 
1885 vznikla přístavba mlýnice a šalandy (místnost sloužící k odpočinku, 
stravování a ubytování námezdních pracovníků, čeledi ve mlýnech nebo 
v pivovarech), roku 1895 byl přestavěn bytový dům a v roce 1903 přistavěna 
strojovna (zde byl umístěn unikátní parní stroj, který byl později vyměněn 
za dvě Francisovy turbíny).  

                                                 
1  Mé bádání o pramenech týkajících se mlýna bylo omezené na Státní okresní archiv Hradec Králové, staré 

knihy o Třebechovicích  pod Orebem a na internetu dostupné mapy. Je tedy možné, že existují i starší 
záznamy o mlýně, a to ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, který archivuje historické prameny panství 
opočenského. Bohužel v době mého bádání byl archiv veřejnosti uzavřen. 
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V roce 1943 kupuje mlýn rodina Hajnišova, o pět let později 
je znárodněn. Do roku 1963 se ve mlýně mlelo obilí, poté se využíval k sušení 
obilí a šrotování. V roce 1981 byl zavezen náhon. Po roce 1989 byl mlýn vrácen 
rodině Hajnišově. V listopadu 2015 ho kupuje město Třebechovice pod Orebem. 
 

        

        Dobová fotografie mlýnu.                    Mlýn s elektrárnou po roce 1922. 
 

Hodnoty objektu 

První písemná zmínka o Panském mlýně pochází z roku 1651 a jedná se 
poslední dochovaný mlýn, z původních tří, v Třebechovicích pod Orebem. 
Je spojený s unikátním uměle vybudovaným sedmnáctikilometrovým náhonem 

Alba z 15. století, který je v úseku Častolovice – Týniště nad Orlicí je 
památkově chráněn.2  

Od roku 1903 mlýn jako první ve městě vyráběl elektřinu, v roce 1910 
získal povolení dodávat elektřinu pro město, čímž se stal výjimečným mezi 
mlýny. 

 

Parní stroj vyrobený pro potřebu mlýna je dodnes jako model umístěn 
v Proboštově betlému. Mlynář Dotřel byl totiž členem spolku Betlémáků, kteří 
se scházeli u Josefa Probošta. Osudy Hajnišova mlýna a Proboštova betlému 
se propojily ještě několikrát, kdy byl betlém v objektu uschován. Poprvé v roce 
1934 po prodeji betlému Františku Skřivanovi, podruhé zde byl ukrýván 
za 2. světové války, potřetí v roce 1965 sloužil mlýn jako prostor k přípravám 

betlému na výstavu EXPO Montreal 1967. 
V době svého provozu mlýn disponoval celkem třemi pomocnými 

motory, což bylo unikátní. Jednalo se o kombinaci elektromotorů, naftového 
                                                 
2  Dne 28. dubna 2016  jsem podala podnět k zahájení řízení o prohlášení za kulturní památku uměle 

zbudovaného kanálu Alba/Vantroka, a to v úseku Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem na 
Ministerstvo kultury. 
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motoru a parního stroje. Z hlediska produkce patřil mezi velmi výkonné 
východočeské mlýny. Svědčí o tom mimo jiné skutečnost, že na začátku 
padesátých let minulého století nebyl ukončen jeho provoz, ale státu se vyplatilo 
jeho znárodnění a převedení k podniku Východočeské mlýny n. p. Předměřice 
nad Labem. 
 

Dochované stavební prvky 

 Plastická omítková výzdoba fasád a štítů starší části. 
 Architektonické provedení fasády s lezenovými pásy, kordonovou 

a korunní římsou, šambránami a otvorovými prvky. 
 Částečně dochovaná původní okna a dveře z přelomu 19. a 20. století. 
 Dochovaný vyskladňovací otvor – má podobu dřevěné, šikmo osazené 

skříně, na jejíž spodní hraně se dosud nachází kovový závěs, na němž 
se uchycoval dřevěný žlab, po kterém se spouštěly pytle na vůz. 

 Původní kamenné obvodové zdivo sahající do výše prvního podlaží. 
 

Vývoj situace 

Město Třebechovice pod Orebem dlouhodobě usilovalo o získání 
Hajnišova mlýna s cílem ho opravit, ale bezúspěšně. V roce 2010 byly 
vypracovány Ing. arch. Pavlem Kramářem dvě varianty řešení parkování 
v centru města, a to se zachováním mlýna. Následně byl městem Třebechovice 
pod Orebem zadán nový požadavek na studii řešící parkování v centru města, 
který tentokrát počítal s demolicí mlýna. Zastupitelstvo města následně schválilo 
územní studii zvanou T5p počítající s odstraněním objektu. Dle slov jednoho 
ze zastupitelů se jednalo o taktický tah města, jak získat mlýn snadněji a zároveň 
předejít koupi jiného investora. 

 

Dne 11. listopadu 2015 kupuje v dražbě město Třebechovice pod Orebem 
Hajnišův mlýn a přilehlé pozemky (celkem 9 357 m²) za 1 100 000 Kč. Jelikož 
však vedení města hovořilo o plánech na demolici objektu a následné stavbě 
silnice, podali Bc. Martina Andrysová a PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, PhD. 

8. února 2016 podnět k zahájení řízení o prohlášení mlýna za kulturní památku 
na Ministerstvo kultury.

3
 Dne 9. února se konalo veřejné zasedání zastupitelů 

města Třebechovice pod Orebem, na kterém měla být schválena položka 
do rozpočtu města na rok 2016, a to na demolici mlýna (odhadované náklady 
1 600 000 Kč). Jelikož uváděným důvodem nutnosti demolice mlýna byla 
absence jeho využití, předložila jsem zastupitelům dvanáctistránkový dokument 

s možnostmi využití a financování rekonstrukce a provozu objektu. Položka 
na demolici Hajnišova mlýna byla z rozpočtu vyňata a byl do příštího zasedání 
zastupitelstva dán čas zastupitelům na prostudování předloženého dokumentu. 

 

Doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc. informoval veřejnost prostřednictvím 
regionálního tisku (Třebechovické haló) o záměru vedení města demolovat 
                                                 
3  Řízení v tomto případě nebylo zahájeno. Vyrozumění z Ministerstva kultury bylo doručeno 23. března 2016. 
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Hajnišův mlýn (vždy s reakcí starosty města). Během jednoho měsíce 
se v Třebechovicích pod Orebem vytvořila spontánně skupina lidí propagující 
záchranu objektu, která pátrala po informacích z historie bývalého Panského 
mlýna (Státní okresní archiv Hradec Králové, staré knihy o Třebechovicích, 
mapy, apod.). Byly založeny webové stránky www.hajnisuvmlyn.cz informující 
veřejnost o historii mlýna a vývoji celé kauzy.  

 

V březnu iniciativa získala dotaci ve výši 20 000 Kč od Nadace Via 
na provedení staticko-technického průzkumu a informování veřejnosti. 
Na veřejném zasedání zastupitelstva města (22. března) byl návrh na zadání 
tohoto průzkumu zamítnut. Vytvořila jsem prezentaci všech získaných podkladů 
k Hajnišově mlýnu (archivní materiály, vyjádření Povodí Labe, Dopravního 
inspektorátu HK, PhDr. Radima Urbánka a PhDr. Sixta Bolom-Kotari, PhD., 

fotodokumentace interiéru, srovnání historických a dnešních map, možnosti 
využití a financování provozu objektu), kterou jsem na zastupitelstvu promítala. 
Následovala prezentace argumentů starosty města Ing. Jiřího Němce, proč 
demolovat Hajnišův mlýn. Po diskusi zastupitelstvo odhlasovalo vložení 
položky na demolici mlýna ve výši 1 600 000 Kč do rozpočtu města na rok 
2016. I přes upozornění o podání podnětu na prohlášení mlýna za kulturní 
památku trvalo vedení města na jeho demolici.  
 

  

        Mlýn s přístavbou (foto 2016).                  Interiéry mlýna (foto 2016). 
 

Dne 4. dubna podala Společnost ochránců památek ve východních 
Čechách nový podnět na prohlášení Hajnišova mlýna za kulturní památku 
(12. dubna bylo zahájeno řízení). Den na to jsem se s doc. MUDr. Otakarem 

http://www.hajnisuvmlyn.cz/
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Kopeckým, CSc. zúčastnila schůze výboru Společnosti ochránců památek 
ve východních Čechách, abychom jeho členy podrobněji seznámili s celou 
kauzou. O týden později se v Třebechovicích pod Orebem konala veřejná beseda 
o Hajnišově mlýnu, které se účastnilo několik desítek občanů. Dne 25. dubna se 
uskutečnila informativní schůzka zástupců iniciativy pro zachování mlýna 
a pracovníků NPÚ ÚOP v Josefově4

.  

 

 

Znázornění parního stroje z mlýna na Proboštově betlému 
 

Dne 2. května byla spuštěna petiční akce za zachování Hajnišova mlýna.  
Následně byl občanům města Třebechovice pod Orebem a přilehlých vesnic 
distribuován tištěný informační leták, tzv. Noviny lidem, seznamující veřejnost 
s historií mlýna a vývojem celé kauzy. O deset dní později bylo na webových 
stránkách hradec.idnes.cz publikováno toto vyjádření Mgr. Jana Tlučhoře z NPÚ 
ÚOP v Josefově: „Mlýn určitě hodnotu má. Sice tam není technické vybavení, 
ale je poslední ze tří mlýnů ve městě a dominanta této části. Přízemí je kamenné, 
takže může být ze 17. století, v 19. století nastavěli další patro a s přechodem na 
jiný typ složení mlýnské technologie přidali na začátku 20. století ještě jedno. 
I tento vývoj je hodnotný.“ (http://hradec.idnes.cz/mlynu-v-trebechovicich-hrozi-

demolice-dxv-/hradec-zpravy.aspx?c=A160507_2244607_hradec-zpravy_tuu).  
 

Na zasedání zastupitelstva města Třebechovice pod Orebem dne 
21. června byly vedení města předány vyplněné petiční archy. Petici "Za 
zachování Hajnišova mlýna" podepsalo 542 lidí. Dne 10. června objekt navštívil 
starosta města společně se zástupci Národního památkového ústavu 
a Ministerstva kultury. Dle vyjádření Bc. Anny Mašátové z Ministerstva kultury 
dojde k rozhodnutí ve věci řízení o prohlášení mlýna za kulturní památku 
nejdříve za jeden až dva měsíce. 
 

 

 

                                                 
4  Přítomni:  Mgr. Klára Zdechovská, PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D., Bc. Rudolf Khol; za NPÚ ÚOP v 

Josefově Ing. Jiří Balský, Mgr. Miloš Buroň a Mgr. Jan Tlučhoř. 

http://hradec.idnes.cz/mlynu-v-trebechovicich-hrozi-demolice-dxv-/hradec-zpravy.aspx?c=A160507_2244607_hradec-zpravy_tuu
http://hradec.idnes.cz/mlynu-v-trebechovicich-hrozi-demolice-dxv-/hradec-zpravy.aspx?c=A160507_2244607_hradec-zpravy_tuu
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Miloš Buroň: Červený dvůr ve Farářství. 
Známe jej tak, jak si myslíme? 
 

Snad každý, kdo jel někdy vlakem z Hradce Králové do Pardubic, nebo 
naopak, si těsně před Hradcem Králové zcela jistě všiml nápadné stavby 
vyčnívající ze zástavby a porostů zahrádkářské kolonie. Stavba poutá pozornost 
nejen svými barokními rysy a nápadně červenou fasádou, ale bohužel i svým 
stavem. A nejeden mimohradecký, možná i hradecký cestující si nepochybně 
položil otázku, co je to za stavbu, kde se tu vzala, proč stojí zrovna tam, kde 
stojí a kde jsou ostatní podobné stavby? Jedná se o tak zvaný Červený dvůr, 
stavbu v poslední době mediálně sledovanou zejména v souvislosti s jeho 

stavem a prohlášením za kulturní památku. 
 

 
 

Dvůr stojí na západní straně železniční tratě z Hradce Králové 
do Pardubic, západně od osady Farářství a jihovýchodně od někdejší obce 
Kukleny. Nachází se na severním cípu zahrádkářské kolonie poblíž cesty 
vedoucí z místní části Šosteny směrem k Pražskému Předměstí. V minulosti stál 
v osamocené poloze mezi osadami Farářství a Šosteny – byl součástí Pražského 
Předměstí. V současné době sestává ze dvou, respektive tří objektů. 
V jeho severovýchodní části stojí původní obytná budova, na jejímž západním 
nároží na ní navazuje protáhlá přízemní stavba chlévů s výměnkem. Budova 
chlévů s výměnkem stojí na severozápadní straně dvora, na jihozápadní straně je 
k ní přistavěná ještě patrová sýpka. Podle císařského otisku stabilního katastru 
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stály v minulosti volně hospodářské budovy také v jihovýchodní a jihozápadní 
části dvora, který byl uzavřen ze všech čtyř stran. V současné době je v těchto 
místech již pouze zatravněná zahrada. 

 

Obytný dům představuje přízemní objekt obdélného půdorysu zastřešený 
mansardovou střechou, z níž vystupuje na severovýchodní straně zděný valbově 
zastřešený vikýř obytné podkrovní světničky. Vnitřní dispozice domu 
je trojdílná dvoutraktová, ve střední části s průchozí síní zaklenutou valenou 
klenbou s osově protilehlými styčnými pětibokými výsečemi. Podlahu síně 
původně tvořila pískovcová dlažba, v současné době zcela chybí a na podlaze 
je pouze násyp. V severovýchodní části síně je otvor do komína s udírnou, 
u něhož jsou viditelné i pozůstatky černé kuchyně. V severozápadní části 
dispozice se nachází komora zaklenutá valeně s pětibokými výsečemi, 
na ní navazuje menší plochostropá místnost. V jihovýchodní části dispozice 
se nacházejí plochostropé obytné místnosti. Stropy těchto místností mají výrazné 
oboustranně odsazené fabiony a zrcadla provedená v maltě, velká obytná 
světnice je dodatečně předělená příčkou. Plochostropá obytná světnička 
je i v podkroví. Krov je tesaný, mansardový se stojatými stolicemi, dochovaný 
téměř intaktně z doby výstavby objektu.  

 

 
 

Hlavní vstupní průčelí (severovýchodní) je pětiosé, ve střední ose 
s hlavním vstupem do domu s kamenným portálem s obloukovým nadpražím, 
po vnějším obvodu s páskem, v patě záklenku s kvádrovými patkami, ve vrcholu 

s klenákem. V portálu jsou osazeny původní barokní dveře. V krajních osách 
jsou dvojitá špaletová okna, v exteriéru dvoukřídlá šestitabulková osazená v líci 
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s fasádou. Kolem oken jsou v maltě provedené šambrány po vnějším obvodu 
s páskem, sahají ale pouze do poloviny výšky oken. Fasáda tohoto průčelí 
je členěná čtyřmi kvádrovými lizénami posazenými na soklu z pískovcových 
desek, lizény symbolicky podpírají korunní římsu s výrazným fabionem. 
Nárožními lizénami je zvýrazněn i střešní vikýř, v jehož čelní stěně jsou dvě 
stejná okna jako v přízemí. Vikýř je završen konvexně zvednutou profilovanou 
korunní římsou. Toto architektonické řešení se více méně opakuje i u ostatních 
průčelí.  

 

Hospodářský objekt je protáhlá přízemní stavba obdélného půdorysu 
vyzděná z cihel, která se svým východním nárožím dotýká západního nároží 
domu. Objekt je zastřešený sedlovou střechou s horní polovalbou. 
Na jihozápadní straně je k němu přistavěná patrová sedlově zastřešená sýpka. 
Vnitřní dispozice objektu je trojdílná jednotraktová. Ve střední a jihozápadní 
části dispozice se nacházejí chlévy či maštale přístupné ze dvora, 
v severovýchodní výměnek. Chlévy mají povalové stropy z drobné oloupané 
kulatiny, osvětleny jsou malými okny se segmentovými záklenky. Stěny chlévů 
jsou omítnuté, podlahy zasypané smetím. V části výměnku jsou tři menší 
prostory – síňka zaklenutá plackou, komora zaklenutá valeně s pětibokými 
styčnými výsečemi a plochostropá světnička. Vnitřní prostory sýpky vyzděné 
z cihel jsou neomítnuté, stropy trámové s překládaným záklopem. Krov sýpky 
je vaznicový. 

 

V severovýchodním štítovém průčelí jsou v přízemí dvě okna do světnice 
a komory výměnku – obě dvojitá špaletová osazená v líci s fasádou. Ve štítu 
jsou jednoduchá svlaková seníková dvířka osazená mezi dvěma volskými oky 

bez výplní. Fasáda celého průčelí je hladce omítnutá, kolem oken v přízemí 
a volských ok ve štítě jsou hladké šambrány provedené v maltě. V přízemí 
se dochovaly pouze jejich fragmenty. Štít je oddělen hladkým horizontálním 
pásem v omítce. Severozápadní průčelí je hladce omítnuto, kromě soklu 
z pískovcových desek a okenních šambrán bez architektonického členění. 
Ve dvorním (jihovýchodním) průčelí se rytmicky střídají vstupy s okny 

do chlévů a výměnku. Všechny otvory jsou obdélné pravoúhlé s kamenným 
ostěním. Fasáda všech tří průčelí má, stejně jako dům, červený nátěr v několika 
vrstvách, pod červenými vrstvami prosvítá základní bílá. 

 

Všechna průčelí sýpky jsou z režného cihlového zdiva, patro je odděleno 
římsou s ozuby. Podle této římsy bylo zdivo od počátku zamýšleno jako 
neomítané. Na severozápadní a jihovýchodní straně jsou v přízemí i v patře úzká 
štěrbinová sýpková okna se segmentovými záklenky, dvě malá okna jsou 
i v jihozápadním štítě. Ve dvorním (jihovýchodním) průčelí je v přízemí mezi 
okny vstup s dvoukřídlými vraty zavěšenými na kamenném portálu 
s obloukovým nadpražím, s fragmenty bílého nátěru.  
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Dvůr se nazývá ,,Červený“ podle červených fasád, které byly podle 
lidových vyprávění natírány červeně kvůli vraždě měšťana jedním z jeho 

majitelů. Další pověsti vyprávějí, že dům sloužil jako katovna. Jedná se ale 
o v pramenech dosud nepodložené lidové vyprávění, ačkoliv jsou dějiny dvora 
podrobně dosud neprozkoumané. Jeho vznik souvisí s rušením 
královéhradeckých předměstí v souvislosti se stavbou pevnosti v druhé polovině 
18. století a také s církevními reformami Josefa II. Podle nalezených dat by 
mohl souviset i s raabizací, s tou ale souvisí spíš vznik a rozvoj osady Farářství 
jako celku. Samotný dvůr byl s největší pravděpodobností postaven na konci 

18. století Janem Vostiniem na části vykáceného lesa v minulosti patřícího 
minoritskému klášteru v Kuklenách. Les Farářství mu byl prodán v roce 1790 

po zrušení kláštera. Osada Farářství vznikla v blízkosti někdejšího 
stejnojmenného rybníka již kolem roku 1785. V roce 1802 prodal Vostinius dvůr 
s pozemky Ferdinandu Schererovi, v roce 1813 náležel Fr. Uhlířovi, v roce 1836 

Vilémovi, svobodnému pánu Piersovi, ve 20. letech 20. století Mat. Eiseltové. 
Stylově se jedná o pozdně barokní dvůr z konce 18. století s dílčími 
klasicistními prvky, které se projevují spíše v detailech (dveře). Nepatrně mladší 
by mohla být hospodářská budova, i když je její architektonické pojetí stylově 
přizpůsobeno domu. Sýpka, která svou velikostí poukazuje na menší velikost 
hospodářství a oproti domu se ve svém architektonickém pojetí odvolává 
na venkovské prostředí, byla přistavěná až v roce 1870. Ne zcela běžné je pojetí 
fasád sýpky z režného cihlového zdiva, jehož zdánlivě fádní pojetí oživuje římsa 
s ozuby a záklenky okenních otvorů. 

 

Ačkoliv nese název ,,Červený dvůr“, nejedná se o hospodářský (panský) 
dvůr v pravém slova smyslu. Jedná se spíše o předměstskou usedlost, v níž 
kromě obytného domu nechybí ani příslušné hospodářské zázemí s navazující 
zahradou, polnostmi a loukami. Jednotlivé hospodářské objekty s obytným 
domem v minulosti obklopovaly dvůr tak, že byl průjezdný v koutech – 

ve východním koutě byl vjezd od cesty (spojnice mezi Šosteny a Farářstvím), 
v západním koutě byl pak výjezd do polí. Dvůr stál v minulosti v osamocené 
poloze mimo koncentrovanou zástavbu. Ta sice nebyla příliš hustá ani 
v nedalekých zmíněných osadách Farářství a Šosteny, na rozdíl od Červeného 
dvora se ale jednalo o shluk několika domů a usedlostí pohromadě, nikoliv 
o solitéry. Jeho odlehlá poloha nejspíš vyvolala i zrod v pramenech 

nepodložených legend o katovně. Spíše než katovna je pravděpodobnější, 
že mohl sloužit jako obydlí pohodného, který je ve Farářství doložen ještě v roce 

1926.  
 

Z hlediska urbanismu se jedná o zajímavý příklad vzniku a formování 
nové předměstské zástavby v místě někdejšího církevního lesa po začátku 
stavby královéhradecké pevnosti, která je v tomto případě vázána i na zrušení již 
zmíněného kuklenského kláštera. Původní urbanistická struktura se ale 
do současné doby nezachovala. Základní komunikační schéma je narušeno 
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železnicí, původní přilehlá pole a louky jsou rozparcelovány a zastavěny 
zahrádkářskou kolonií a garážemi. Zanikla i původní zástavba v jižní části 
dvora. 

 

Po stránce architektonické se na Královéhradecku jedná o ojedinělý 
příklad pozdně barokní hospodářské usedlosti. Nadstandardní je především 
architektonické řešení obytného domu. Ten vyniká zejména mansardovou 
střechou, z níž vystupuje valbově zastřešený vikýř podkrovní světničky 
zvýrazněný konvexně vzedmutou korunní římsou. Architektonický vjem domu 
a potažmo i celé usedlosti je umocněn i oněmi červenými fasádami. Nelze ale 
říci, že by se jednalo o objekt po architektonické stránce ojedinělý, ojedinělý 
je v oblasti svého vzniku. S podobnou architekturou a dispozičním řešením 
se lze setkat u řady soudobých staveb veřejného charakteru (fary, školy), nikoliv 
však u venkovských usedlostí a menších hospodářských dvorů. V segmentu 

soudobých hospodářských dvorů a usedlostí se jedná o objekt postavený 
na vysoké úrovni, v celku i v detailech nepochybně ovlivněný jak architekturou 
zmíněných veřejných staveb, tak architekturou městských domů v nedalekém 
Hradci Králové. Z těchto důvodů byl podnět k prohlášení dvora za kulturní 
památku ze strany Národního památkového ústavu v nedávné době podpořen. 
Z hlediska památkové ochrany se jedná o stavbu ve vymezeném měřítku 
na seznamu nemovitých kulturních památek na Královéhradecku prakticky 
nezastoupenou. Drtivá většina památkově chráněných venkovských usedlostí 
je zde až klasicistní z doby od počátku 19. století a mladší, navíc v čistě 
venkovském, nikoliv v předměstském prostředí. Uvedené hodnoty zvyšuje 
i míra autenticity zachování objektu (kromě hmoty a dispozice například stropy 
a klenby i část výplňových prvků). Při celkovém shrnutí se tedy jedná 
o ojedinělý příklad menšího pozdně barokního předměstského hospodářského 
dvora dochovaného ve značné míře autenticity, avšak ve značně zanedbaném 
stavu.  

 

Právě déle trvající absence údržby a zanedbaný stav budí obavy, jaký 
bude další osud této zajímavé příměstské stavby. Do obou objektů intenzivně 
zatéká, stropy jsou ztrouchnivělé, v síni domu chybí původní pískovcová dlažba 
a ještě na počátku tohoto roku byl objekt spíše zastřešená skládka obydlená 
bezdomovci. Ze strany komise místní samosprávy se sice objevil nápaditý záměr 
obnovy, jehož náplní je kromě renovace i zřízení malého soukromého muzea 
s příslušným zázemím pro volnočasové aktivity s občerstvením a zahrnutím 
do turistických tras, samotný záměr je ale prvním nenápadným krůčkem před 
dlouhou trnitou cestou. V této souvislosti je nutné počítat i s tím, že část 
hodnotných konstrukcí (mimo jiné i stropy se zrcadly) bude muset být při 
obnově nahrazena kopiemi, čímž klesne zmíněná míra autenticity. Jistou obavu 
o naplnění záměru budí skutečnost, že se záměrem nepřišel vlastník, ale třetí 
osoba a možná až přemíra horlivosti ve snaze prohlásit objekt za kulturní 
památku. Tento krok sice může být jedním z nápomocných bodů k jeho obnově, 
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neznamená však, že ji prakticky skutečně zaručí. Zkušeností s podobnými 
objekty, jejichž obnova skončila při prvním zamítnutí žádosti o dotaci nebo při 
prvním zdánlivém nedorozumění s orgány památkové péče, je mnoho.  
 

 
Snímek císařského otisku stabilního katastru z roku 1840 ukazuje původní 
zástavbu dvora 

 

Přejme dvoru naplnění záměru jeho obnovy bez ohledu na prohlášení 
či neprohlášení za kulturní památku, pozornost si jistě zaslouží. 
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Robert Müller: Zámělské kuriozity 
 

Roubený zájezdní hostinec nám od jara praská ve švech. Velikonoce 

U Karla IV. se návštěvníkům líbily a ani jsme nedoufali v tak velkou účast. 
Na prvního máje jsme pořádali 13. ročník Otvírání studánek s premiérovou 
účastí a vystoupením vodníka v podání pana Svědíka. Tradiční čištění a otvírání 
studánek nám doprovodily již dvě árie z Dvořákovy Rusalky. Kdo o ně přišel, 
může si je prohlédnout na webu sdružení (www.mavlast.eu). Zajímavá byla 

i historka o návštěvě místa Járou Cimrmanem, jeho snu a předání námětu opery 

panu Dvořákovi, kterou jsme dosud neznali. 
 

 
 

Při 44. ročníku Pochodu přes tři hrady v rámci našeho kontrolního 
stanoviště a dětské Floriánkovy trasy se nám urodila opravdu rekordní účast. 
Celkový počet 4950 registrovaných návštěvníků nám udělal radost. Zapojili 

jsme se v letošním roce do oslav 700 let od narození Karla IV. Výstava 
s názvem Král Karel IV. u Potštýna se návštěvníkům pochodu líbila a v srpnu 

o dožínkách budeme výstavu opakovat. Po sto dvou letech jsme tu díky 
Pivovaru Clock opět narazili a jako ochutnávku poprvé zdarma točili potštejnské 
pivo. Stoleté přerušení tradice točení potštejnského piva je již v Záměli 
minulostí. Nyní již jen stačí obnovit po šedesáti letech tradici ledování… 

 

Koncem května jsme rovněž pořádali Svátek sousedů, u kterého jsme také 
připravili brigádu. O ní jsme již informovali v předstihu v minulém dvojčísle 
zpravodaje. Na rozdíl od našich kulturních akcí pro veřejnost a komentovaných 
prohlídek hostince byla však účast nulová. Připadá nám nesmyslné dávat 
informace a termíny k brigádám na základě požadavků některých členů výboru 
společnosti několik měsíců dopředu s tímto smutným výsledkem. Kdo bude mít 
napříště zájem se zapojit do oprav hostince, rádi ho přivítáme, budeme 
respektovat, kdy se mu to bude hodit a také mu připravíme nějaké občerstvení. 

http://www.mavlast.eu/
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Práce se v letošním roce budou týkat bílení roubení, nátěry fermeží, očištění 
roubených prvků, opracování dřeva pořízem pro připravovanou výměnu 
dožitých prvků roubení. Stačí nám tedy jen dát v mírném předstihu vědět.  

 

 
 

Hlavní naší akcí budou 20. srpna 2016 Staročeské dožínky. Letos 
premiérově se v rámci oslav odehraje v prostorách dvoru a bran hostince 

inscenace na motivy pověsti Karel a Blanka u Potštejna, kterou v knize Ostruha 

krále Jana a jiné staré pověsti české napsal Josef Ehrenberger a pro divadelní 
scénář volně upravil Ondřej Sedláček. 

 

 
 

Z hlediska záchrany objektu v letošním roce počítáme s dokončením 
stříšky hřebene střechy z šindelů, dále s bílením objektu a výměnou dožitého 
schodiště na půdu díky finančnímu příspěvku od Královéhradeckého kraje. 

Připravujeme projekt na obnovu ledárny. Rádi Vás tu uvidíme – podrobný 
program akcí je vždy zveřejněn na našich webových stránkách. 
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Václav Hájek: Královéhradecká Dřevěnka 
 

Na podzim roku 2015 se v médiích opět objevily zprávy o záměru zbourat 

dřevěnou halu – tzv. Dřevěnku, která stojí v parku za Kulturním domem 
Střelnice v Hradci Králové. Jedná se o architektonicky i historicky cennou 
budovu, která v sobě skýtá velký potenciál. 
 

      

   Obr. 1: Celkový pohled na budovu                 Obr. 2: Detail fasády budovy 

             (foto V. Hájek, 2015)                                    (foto V. Hájek, 2015) 
 

Areál hradecké Střelnice zakoupila roku 1910 Československá sociálně 
demokratická strana dělnická a přejmenovala jej na Dělnický dům. V letech 

1911-1912 družstvo Dělnický dům pronajalo zahradu pojízdnému biografu, 
který o rok později pod názvem Unionbio převzalo a později také získalo licenci 
k jeho provozu. Dřevěná hala vyrostla v zahradě Dělnického domu v roce 1924 
a původně sloužila jako letní kino (tzv. Lidový biograf či Lidobio) s restaurací.  
 

   
    Obr. 3: Fotografie interiéru budovy      Obr. 4: Historická fotografie interiéru 

             (foto O. Lipenský, 2013)                      budovy (autor neznámý, 1924) 
 

Autorem stavby byl tesařský mistr Jan Krám, který se narodil roku 1883 
na Pouchově. Roku 1904 nastoupil na odbornou školu tesařskou a koncesi 
obdržel v roce 1913. Poté si založil dílnu ve dvoře poblíž Husovy třídy (dnešní 
Dukelská třída) na Pražském předměstí. V období před druhou světovou válkou 
se mimo jiné podílel na stavbě několika turistických chat v Orlických horách. 
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Samotná budova Dřevěnky tak dokládá autorovy bohaté zkušenosti, stejně tak 
jako znalost tvarosloví soudobých architektonických stylů a moderních 
tesařských konstrukcí. 
 

Dřevěná víceúčelová budova se nachází na severním okraji rozlehlé zahrady 
kulturního domu. Jedná se o obdélnou trojlodní halu s bazilikálním 
uspořádáním. Budova má sedlovou střechu s nízkým sklonem krytou 
eternitovými šablonami. Východní polovina budovy je mírně vyšší a na štítové 
straně je opatřena rizalitem zakončeným sedlovou stříškou o stejném sklonu, 
pod kterou probíhá výrazná šikmá lehce kubizující římsa. Tato část haly je 
nasazena na mohutnější zděný sokl tvořící vyvýšené podium, pod kterým se 
nachází suterén. Na západní straně na budovu navazuje nižší přístavek 
obdobného hmotového řešení, který byl zřejmě dostavěn krátce po vzniku 
budovy. Nosnou konstrukci haly tvoří dřevěný příhradový rám v kombinaci 

s běžnou rámovou konstrukcí bočních lodí. Celodřevěný plášť budovy je řešen 
reliéfním bedněním složeným z předstupujících převážně vodorovných latí a 
vpadlých polí mezi nimi. Plasticitu dřevěného obalu horní části hlavní lodi 
zajišťuje pravidelný rytmus polí s jemnou dekorativní souhrou horizontálně a 
svisle kladených prken spolu s prkennými girlandami a diagonálně kladenými 
prkny ve spodních rozích polí, které jsou seříznuté do čtvrtkruhu. Osvětlení 
interiéru haly a přirozená ventilace je zabezpečena obdélnými okenními otvory 
v podstřeší hlavní lodi, které jsou kryté pevnými dřevěnými žaluziemi. Fasády 
bočních lodí se částečně otevírají velkými prosklenými plochami s pravidelným 
rastrováním okenních rámů. Celkově se jedná o architektonicky nenáročné, ale 
přesto velmi působivé řešení, které je určitou syntézou tradičního stavitelství a 
prvků tehdy módního rondokubismu.  
 

   Obr. 5: Řez budovou z původní výkresové dokumentace tesaře J. Kráma 

(zdroj Česká televize) 
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Po druhé světové válce se v Dřevěnce konaly taneční zábavy a různé 
výstavy. Ve druhé polovině 20. století byly provedeny pouze dílčí úpravy 
budovy spočívající především v zateplení interiérové strany obvodových stěn a 
střechy a dále v částečném uzavření původně převážně otevřených bočních lodí. 
Příhradová konstrukce a stěny byly opláštěny palubkami. Původní historická 
konstrukce i stylová jednota však zůstaly zachovány. Od 90. let sloužil objekt 
obchodním účelům. Koncem 90. let bylo vydáno povolení k odstranění stavby a 
od roku 2015 je objekt uzavřený a postupně chátrá. 

 

 

Obr. 6: Mistr tesařský Jan Krám 

(foto z rodinného archivu Faltových) 
 

Objekt svým historickým významem i architektonickou podobou 
nepochybně přesahuje lokální rámec. Tato dřevěná hala je více než výmluvným 
dokladem rychlého stavebního i kulturního rozvoje Pražského Předměstí 
započatého na konci 19. století, který vyvrcholil právě ve 20. letech 20. století. 
Proměna malé zemědělské obce na město si tak přirozeně vyžádala vznik 
kulturních zařízení, mezi něž patřil také biograf. Víceúčelová hala s letním 
kinem se tak stala vhodným doplňkem areálu Dělnického domu. Soubor 
historické dřevěné haly a zahrady kulturního domu doplněné o dřevěný altán je 
hezkou ukázkou prostředí, v němž se odehrával kulturní život obyvatel této 
městské části, a ze kterého dýchá jedinečná nostalgická atmosféra. 
Z typologického hlediska se jedná o ojediněle dochovanou dřevěnou halu 
z meziválečného období, která patrně nemá v našich zemích mnoho jiných 
příkladů. Dobově příznačné je konstrukční novátorství v podobě zastřešení 



27 

 

příhradovými vazníky. Zpracování ve slohové podobě rondokubismu je pro 
Hradec Králové charakteristické a zároveň užití tohoto stylu i v takto 
jednoduché stavbě dokládá jeho tehdejší oblibu. Budova jistě nemůže soupeřit 
s předními ikonami soudobé hradecké architektury, neboť vznikla pro jinou 
sociální vrstvu. Právě proto by ale jejím zbouráním došlo nejen k ochuzení 
architektury města, ale také ke zploštění obrazu architektury 20. let 20. století. 
 

V reakci na plánovanou demolici budovy byla proto založena iniciativa 
„Zachraňme Dřevěnku!“, jejímž cílem je upozornit na hodnoty stavby a otevřít 
diskuzi o možné rekonstrukci a následném využití Dřevěnky spolu s přilehlým 
parkem. Vzhledem ke stavu a variabilnímu disposičnímu řešení budovy lze 
předpokládat její adaptaci bez narušení památkové podstaty. Nabízí se široká 
škála možného budoucího využití, například jako výstavní prostory, letní 
kulturní sál nebo zřízení městské tržnice. Proto členové iniciativy připravili 
petici, ve které vyzývají zastupitelstvo města Hradce Králové, aby se zasadilo o 

zachování Dřevěnky. Dále sepsali otevřený dopis, v němž apelují na vlastníka 
budovy, aby odstoupil od demolice a pokusil se nalézt pro Dřevěnku novou 
náplň. Věříme, že tyto kroky dospějí ke zdárnému konci a Dřevěnka se opět 
stane ozdobou nejen Pražského Předměstí, ale i celého města tak, jak tomu bylo 
již v době svého vzniku. 
(Bližší informace o iniciativě „Zachraňme Dřevěnku!“ včetně odkazu na petici 
za zachování této unikátní stavby najdete na www.zachranmedrevenku.cz.) 
 

Václav Pražák: Mlýny, sušárny, cihelny..... , 
aneb co všechno odnesl čas 
  

Název napovídá, že půjde o téma týkající se letošního jednání sněmu naší 
Společnosti. Při schvalování usnesení bylo připomenuto, že jeden z bodů 
usnesení loňského, jenž se týkal dokumentování industriálních památek venkova 
okresu Hradec Králové, zůstal bez odezvy. Dovoluji si proto předložit text, který 
se týká zpracovaných údajů na Nechanicku a v závěru připojit výčet ostatních 
obcí okresu, kde se tyto technické památky nacházejí nebo nacházely. Při přijetí 
usnesení bylo konstatováno a schváleno, že tento úkol bude zahrnut do rámce 
monitoringu památek plánovaného provádět ve spolupráci s NPÚ v Josefově. 
 Bude nyní na výboru, jak plnění tohoto úkolu organizačně zajistí, aby se 
loňská situace neopakovala. Považuji stále za důležité zdokumentovat tyto 
mizející technické památky, jež patřily k dominantním objektům jednotlivých 
obcí. Pokud se podaří téma solidně zpracovat, mohl by to být podnět 
k publikování zjištěných údajů vhodnou formou a zároveň užitečný příspěvek 
k poznání málo známé historie okresu. Jak tedy vypadá situace na Nechanicku, 

včetně několika úvodních poznámek uvádím dále. 
 V poslední době se objevují v tisku zprávy o tom, jak mizí nevyužité 
objekty industriální architektury, tovární haly nebo celé výrobní komplexy a jen 
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málokde se podaří nalézt jejich novodobé a účelné využití tak, aby mohly zůstat 
zachovány a nechátraly.  Poslední odstrašující případ je z Hradce Králové, kde 
byla demolována bývalá koželužna v Kuklenách. 
 Obdobně neradostná je situace i na venkově. Za industriální stavby lze 
považovat cihelny, sušárny čekanky i mlýny. Budování cihelen ovlivnilo 
několik faktorů. Jednak nedostatek vhodného dřeva na stavbu roubených obydlí 
v nížinných částech Polabí, jednak sílící tlak stavebních úřadů a nová 
protipožární opatření. Nemálo k tomu přispěl i vrchnostenský výnos z roku 

1819, který umožňoval výstavbu cihelen na poddanských pozemcích. Proto 
se upouštělo od používání sušených cihel, tzv. vepřovic, také báchor či bačkor 
a začaly vznikat malé cihlářské pece, později pece kruhové. Těmto cihelnám 
se pak říkalo kruhovky. 
 

 
Snímek roubeného mlýna a sušárny v Boharyni (foto Monika Ficková) 

 

 K této kategorii průmyslové výroby v 19. století lze přiřadit objekty úzce 
související s výrobou potravinářských polotovarů, tj. mlýny a sušárny čekanky 
nebo hotových výrobků cukrovarů a pivovarů. Jak se situace vyvíjela ve dvou 
minulých stoletích v mikroregionu Nechanicko, podává částečně následující 
přehled. 
 Mimořádné postavení má obec Sadová. Neexistuje v širokém okolí 
vesnice, kde by se v minulosti koncentrovalo kromě cihelny tolik dalších 
potravinářských provozoven jako zde. Zásluhu na tom měl šlechtický rod 
Schafgotschů, který Sadovou ustanovil centrem svého rozsáhlého panství. 
V původní jednoduché cihelně byla v roce 1883 dokončena stavba kruhové 
pece. Tím se zvýšila nejen výrobní kapacita, ale i produkce kvalitních dvakrát 
pálených cihel, velice odolných povětrnostním vlivům a opatřených na přední 
straně kolkem C – S, tj. Cihelna Sadová. Tyto výrobky lze nalézt na mnoha 
místech dodnes. Kdy byl zastaven provoz není zcela jasné. Ke zbourání došlo 
podle rozhodnutí obecního zastupitelstva na konci 20. století. 
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 Mlýn stál v Sadové na řece Bystřici odedávna. Je o něm zmínka k roku 

1660, kdy po zničujícím požáru celé obce byl obnoven. Později za Schafgotschů 
byl postaven v nové lokalitě mlýn nový, kamenný, s novou vodotečí a zásobní 
nádrží. Cukrovar byl postaven v roce 1862 a vyráběl až do roku 1924, kdy byl 
provoz zastaven a objekt o pět roků později demolován. Za dobu trvání 
zpracoval úctyhodných 12,245.673 q cukrové řepy, a to při sezónním provozu 
za 4.962 dní. Technologie byla dvojí. Původně se řepa mlela na kaši 
a z ní lisovala šťáva. Později se přešlo na vyluhování řepných řízků. 

Další objekt sadovského dvora vyhořel roku 1877. Byla to vinopalna a její 
provoz nebyl obnoven. Výčet uzavírá pivovar, který vyhořel roku 1905 i s částí 
stodol, ale po přestavbě vařil pivo ještě za první republiky. V archivu fotbalistů 
SK Nechanice je v polovině 20. let 20. století. kuriózní zápis: Výbor děkuje 
vedení pivovaru za dar půlku piva pro hráče (půl hektolitrový sud). Přesné 
datum zániku pivovaru se zatím nepodařilo zjistit. 

Mlýny patří mezi nejstarší potravinářská zařízení, tehdy vázaná na vodní 
toky. Byly, jak víme z literatury, zároveň centrem společenského dění 
a informací. Protože řeka Bystřice poskytovala dostatek vodní energie k pohonu 

několika dalších mlýnů. Byly to po Sadové Mokrovousy, kde stál mlýn 
na náhonu vedeném z řeky již v Dohalicích. Dále následují po proudu Popovice, 
kde dodnes stojí monumentální patrový roubený mlýn, původně kulturní 
památka. Objekt však zchátral natolik, že bylo od památkové ochrany upuštěno. 
Poškozený mlýn koupil pracovník barrandovských filmových ateliérů a zvelebil 
natolik (chybí jenom mlýnské kolo), že objekt slouží nadále k rekreaci. Další 
mlýn po proudu byl v Lubně. Patřil mlynářské rodině Bergerových, dnes 
přestavěný na bytový dům. Na náhoně vedeném z Bystřice stál dlouhá léta mlýn 
ve Starých Nechanicích, bohužel zbouraný v roce 1991 pod záminkou vyřešení 
dopravní situace na křižovatce silnic do Nového Bydžova a Hořic. K plánované 
úpravě dosud nedošlo. Na dalším náhonu vyústěném z Bystřice v Nechanicích 
byl mlýn v Kunčicích. Mnoho se o něm neví, pouze to, že z něj pocházel 
Antonín Čerych, který jako nechanický starosta se zasloužil v roce 1867 

o povýšení na město. Kromě toho, jako velice podnikavý člověk, postavil 
v Nechanicích první parní mlýn, jeden z prvních v kraji. V něm zřídil po bitvě 3. 
července 1866 lazaret. Z celkového počtu desíti nechanických, raněné vojáky 
také stravoval a za tento šlechetný čin jej císař pán vyznamenal. Hlavní budova 
mlýna stojí v Palackého ulici dodnes.  

Na dalším náhonu jímaném z Bystřice stojí roubený mlýn v Boharyni. 

O něm je první zmínka v análech z roku 1569. Je to patrová budova, od roku 

2003 chráněná jako kulturní památka spolu s rozsáhlou stodolou a sušárnou 
čekanky. Vytváří tak ojedinělý hospodářský areál. Mlýn vlastnil více než sto let 
rod Bergerů. V roce 1906 jej převzalo Rolnické družstvo pro zpracování 
a prodej zemědělských plodin a výrobků a provozovalo do poloviny 50. let. 
Dnes patří areál obci, která o něj pečuje, postupně opravuje a hledá účelné 
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využití. Poslední mlýn provozovaný na Bystřici je za obcí Puchlovice. Říkalo 
se mu Ryklův, podle posledního mlynáře. 

Kromě uvedených zůstávají tři mlýny na Bašnickém potoce. Nerošovský 
patří mezi nejstarší v kraji. Sedláček jej datuje do 14. století. Jedná 
se o roubenou stavbu s originálně zachovaným mlecím zařízením, zapsanou jako 
kulturní památka. Posledním mlynářem byl Josef Šulc. Skončil mletí tak, 
že přivaděč vody z Bašnického potoka byl násilně zasypán v 50. letech 

20. století. v rámci socializace venkova. Druhý mlýn na tomto potoce stojí 
v Tůni. Je pozoruhodný tím, že na obytné budově je umístěna pamětní deska 
Karla Knaifla, pocházejícího z rodiny mlynáře. Karel Knaifl, jako pilot 
bombardovacího letadla elitní 138. squadrony britské R.A.F., bojoval za druhé 
světové války v Anglii. Třetí, vlastně podle proudu potoka první, mlel 

v Pšánkách. Poslední známý mlýn je na uměle vybudované vodoteči 
Radostovského potoka, který je sveden do Bystřice. Nachází se na konci obce 
Radostov.    

Zbývá vysvětlit místní název Bašnický potok, uváděný v mapách jako 
Chlumský. V obci Bašnice na Hořicku stával na této vodoteči cukrovar, který 
v kampani vypouštěl zpět do potoka veškerou vodu, kterou z něj odebíral 
od mytí řepy až po chemikálie při výrobě. Když se kontaminovaná voda 
z potoka v lukách nad Nechanicemi vlila do Bystřice, ryby napolo omámené 
plavaly k hladině a lapaly po vzduchu. Stačilo, aby se po městě rozkřiklo „teče 
bašnická“, a to byl signál pro kluky, aby se snadno zmocnili přiotrávených ryb.  

Mimo zmiňovanou cihelnu v Sadové pracovaly na Nechanicku dvě další. 
Jedna byla založena v roce 1912 Františkem Šolcem a bratry Šimákovými 
v Nechanicích. Bratři, kteří jako harfeníci zbohatli v Rusku, takto po návratu 
kapitál investovali. Cihelna však zakrátko v roce 1913 a poté 1915 vyhořela. 

Přesto byla v roce 1926 rekonstruována, i když cihlářská hlína nebyla kvalitní 
a to poznamenalo výrobky. Po skončení výroby sloužil objekt jako garáže 
autobusů ČSAD, nyní je postupně likvidován. Druhá cihelna se nacházela na 
katastru Stěžer, severně od obce. Dochovaná část slouží k rekreaci současných 
majitelů. 

Svéráznými a ojedinělými objekty jsou sušárny čekanky, ze které se 
vyráběla kávová náhražka cikorka. V Nechanicích byly původně dvě sušárny. 
Ta první byla založena v roce 1902 jako provoz Družstevní sušárny čekanky 
a Obchodní sušárny čekankové firmy Josef Anderle a spol. Nachází se v dnešní 
Školské ulici. Po rozsáhlé rekonstrukci a přístavbě dalších objektů slouží areál 
podniku BET, vyrábějícího potravinářskou techniku a stroje z nerezového 
materiálu. Druhou, tenkráte konkurenční sušárnou byla tzv. Paterácká podle pěti 
rolníků, kteří ji založili. Budovy stávaly na návrší na konci města směrem 
k Hrádku. Z nich zbylo jen provozní stavení s mostní váhou, dnes sloužící jako 
rekreační chalupa. Dalším ojedinělým provozem, zásobujícím kávovými 
náhražkami široké okolí, byla pražírna žita Jaroslava Štěpánka v Pražské ulici, 
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tehdy Masarykově. Dnes je areál adaptován a slouží jako soukromý pension pro 
seniory. 

Bývalá sušárna čekanky v Třesovicích byla upravena jako depozitář 
Státního okresního archivu v Hradci Králové. Další dochovaný objekt sušárny 
se nachází v Těchlovicích. Výraznou krajinnou dominantu tvoří budova sušárny 
na kopci Bukvice u obce Dub. Při propuknutí bitvy 3. července 1866 zde bylo 
stanoviště vrchního velitele pruských vojsk Moltkeho. V Mokrovousích, kromě 
tkalcovny rodiny Kozákovy, byla též sušárna čekanky, poslední známá sušárna. 
O té v Boharyni již byla zmínka, je však třeba dodat, že má v interiéru 
kompletně dochované sušárenské zařízení od pecí v přízemí až po rošty 
v prvním patře. 

 

 
Snímek roubeného mlýna v Boharyni (foto Monika Ficková) 

 

Nejméně ve dvaceti dalších obcích okresu najdeme stopy po cihelnách, 
sušárnách čekanky a mlýnech. Jsou to:  Lhota pod Libčany – sušárna čekanky, 
zdevastovaná;  Běleč – mlýn, zřízení přeneseno do repliky ve skansenu 
Krňovice; Sedlice – sušárna čekanky; Osičky – sušárna čekanky, zděná, režné 
zdivo; Syrovátka – cukrovar; Pamětník – mlýn z 18. Století; Březhrad – mlýn, 
na vedlejším objektu pamětní deska Julia Grégra; Kratonohy – mlýn;  Čistěves – 

sušárna čekanky, přestavěna;  Bydžovská Lhotka – sušárna čekanky, zachovalá, 
návrh na prohlášení technickou památkou; Smidarská Lhotka – sušárna 
čekanky; Smidary – pivovar (technická památka lednice);  Sloupno – mlýn na 

Cidlině; Habřina – mlýn, návrh na zřízení muzea;  Sendražice – sušárna čekanky 
z roku 1917, zdevastovaná, dále cihelna, nyní bez komínu, skladiště;  Smiřice – 

pivovar, objekt „Na lednici“ – zde sklepy, lednice, hostinec, zde též Mlýnská  
ulice, lokalizován mlýn;  Jeřičky – mlýn; Jeníkovice – cihelna; Předměřice – 

mlýn; Nepasice – mlýn; Kydlinov – mlýn. 
Připojíme-li k tomuto výčtu koželužnu v Třebechovicích, pivovar 

a cihelnu v Novém Bydžově. Dále v Hradci Králové cihelny na Slezském 
Předměstí, ve Svobodných Dvorech a v Roudničce, dostaneme se 
k úctyhodnému počtu mizejících technických památek.  
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Josef Šrámek: Zvony z kostela  
Nejsvětější Trojice v Suché u Nechanic 
 

Kostel je v Suché připomínán k roku 1384, a to jako farní. Kostel to byl 
malý, o výměře 63 m2

 s rovným stropem ve výšce 6 metrů a bez věže. Proto 
patrně v obci stávala také 11 metrů vysoká zvonička, na které visely tři zvony: 
jeden z roku 1561, druhý z roku 1617 a třetí neznámého data odlití. Tyto zvony 
jsou také předmětem tohoto pojednání. Kostel v Suché se posléze stal filiálním 
kostelem farního kostela v Nechanicích. 

 

      
        Kostel Nejsvětější Trojice                              Zvon z kostela v Suché 

           v Suché u Nechanic                                              z roku 1561 
 

V roce 1878 byl v Suché zřízen nový hřbitov a obyvatelé usilovali také o 
nový kostel. Povolení k jeho stavbě bylo příslušnými úřady vydáno v roce 1884 

a již v květnu následujícího roku byl starý kostel zbořen a začalo se s výstavbou 
nového. Tehdy zanikl také původní starý hřbitov, který musel uvolnit místo 
novostavbě. Stavbu nového kostela vedl stavitel Josef Pošepný z Jilemnice. 

Třebaže o tom pamětní kniha obce Suchá (psaná po roce 1928) nemluví 
a vzbuzuje dojem, že jedinými a výsadními hybateli stavby nového kostela byli 
místní občané, sama dochovaná výzdoba (erbovní znamení nad portálem 
bočního vchodu) jinak donedávna velmi zanedbané stavby dokládá, že na 
výstavě novogotického kostela v Suché se podílel rod Harrachů, konkrétně 
vlastenecky cítící a kulturně činný Jan Nepomuk František hrabě Harrach (1828 

– 1909). V září 1887 byla zbořena stará zvonička a všechny tři zvony byly 
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přeneseny na 41,5 metrů vysokou věž nového kostela. Novogotický chrám 
s patrociniem Nejsvětější Trojice byl vysvěcen 23. října 1887 a i nadále zůstal 
kostelem filiálním vůči farnímu kostelu v Nechanicích. Zmíněné zvony v novém 
kostele sloužily až do roku 1917, kdy byly menší dva rekvírovány rakouským c. 
k. ministerstvem války pro potřeby válečného průmyslu, spolu s varhanami, 

tvořenými 21 velikými píšťalami z cínu o váze 37,5 kg. Pouze zvon z roku 1561 

se zachoval dodnes. Má na výšku 75 cm při průměru 96 cm a váze 504 kg. Pod 
korunou se na plášti zvonu nachází pás z gotických lilií s nápisem:   
 

Leta җ  Panie җ m җ do
 җ lxi җ tento җ zwon җ slit җ ke czti җ a chwale җ 

panu җ bohu җ od җ jana җ zvonarze җ w hradci җ nad җ Labem   
 

Bohužel se můžeme jen dohadovat, kdo zvon odlil. Ze zvonařů, působících 
v 1. polovině 16. století v Hradci Králové, je známo jméno Jana Hlaváče, který 
odlil zvon pro kostel v Boharyni (1523) a Jeníkovicích (1528). Ludvík Domečka 
opatrně soudil, že tento Jan snad byl příbuzným jiného hradeckého zvonaře, 
Diviše Hlaváče, který odlil v roce 1535 zvon pro kostel v Nechanicích. Ze 2. 
poloviny 16. století pak známe zvonařského mistra Jana, doloženého v letech 

1557-1575, o němž opět Ludvík Domečka vyslovil soud, že snad mohl být 
totožný se zvonařem Janem Sobotou, který odlil v roce 1575 zvon pro kostel 

v Žamberce, nebo Janem, jenž roku 1575 zhotovil křtitelnici pro kostel 
v Rovensku-Týně. Od mistra Jana Bašty (1575-1603) jsou známy jen křtitelnice. 
 

O zvonu z Boharyně víme, že měl výšku 74 cm a průměr 96 cm a pod jeho 
korunou byl na plášti vyveden nápis pozdně gotickou minuskulou: 
 

tento җ zwon җ slit җ gest leta җ panie җ Mo
 җ Do

 җ trimecitmeo
 җ ku czti 

җ k chwale җ panu җ bohu wssemohuci җ boharynskim  
 

a v druhé řádce pak nikoliv dobře čitelné slovo hlawacz 

 

Zvon z Jeníkovic je popisován jako 68 cm vysoký zvon o průměru 80 cm 
s následujícím nápisem:  
 

Anno җ domini җ mo
 җ do

 җ xxxiiio
 җ slit җ gest җ tento җ zwon җ ke cti җ 

A k chwale җ pau
 җ bou

 җ wssem җ sw җ aty җ do jenikowicz җ wod + Jana 
+ hlawacze җ 

 

Dle Antonína Cechnera se v Jeníkovicích v roce 1904 nacházel ještě jeden zvon, 
hlásící se do roku 1530, jehož tvůrce sice není explicitně uveden, vykazuje ale 
podobné znaky stylu provedení nápisu. Zvon byl vysoký 60 cm při průměru 75 
cm a na jeho plášti byl vyhotoven tento nápis: 
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Leta җ panie җ tisycio
 җ pietisteo

 җ xxxo
 җ slit җ gest җ tento җ zwon җ ke 

czti җ a k chwale җ panu җ bou
            

 

Ač nápisy na zvonu z Boharyně, Jeníkovic i Suché nejsou identické a na 
druhou stranu je také třeba myslet na to, že se zde odrážel formalizovaný úzus, 
který nemusel být vlastní pouze jediné zvonařské dílně, styčné prvky tu lze 
vypozorovat. Přesto autorství zvonaře Jana Hlaváče nemůže být za stávajícího 
stavu znalostí ničím víc než jen hypotézou. Bohužel, zmíněný zvon 
ze Žamberka se stal obětí požáru v roce 1859, zvony však byly zásluhou 
Valdemara Mazury, obchodníka, vinárníka a okresního starosty, 
zdokumentovány (byť ne ideálním způsobem) a Mazurův přítel Eduard Albert 
tuto dokumentaci v roce 1896 publikoval. Víme proto, že na daném zvonu stál 
nápis, informující o tom, že léta Páně 1574 tento zvon slit jest ke cti a chvále 
Boží ode mne mistra Jana Soboty z Hradce v Žamberku za primasa Matěje 
Rousa a Václava Berše, písaře městského Jiříka Hubáčka. Nápis na zvonu ze 
Žamberka se tak jeví být ukázkou jisté setrvačnosti v používaných formulích, 
zároveň je ale již výřečnější než viditelně úspornější nápisy z první poloviny 16. 
století.      

 

Díky Antonínu Cechnerovi, který o kostelu v Suché pojednal ještě před 
první světovou válkou v Soupisu památek historických a uměleckých, víme 
o zaniklých zvonech ze Suché více. Zvon z roku 1617 měl výšku 59 cm, průměr 
78 cm a vážil 392 kg. I on nesl na svém plášti pod korunou nápis, situovaný 
mezi dva pásy akantů: 
 

GENES. 1: VIDIT DEVS CVNCTA QVAE FECERAT ET ERANT 

VALDE BONA  
 

Už podle návodu samotného zvonaře víme, že nápis odkazuje na biblickou 
starozákonní knihu Genesis. Konkrétně jde o kapitolu první, verš 31: „Bůh 
viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré.“  

Na plášti se dále nacházel zvonařův znak, obrácené kružítko, který se dochoval 
ve fondech Muzea východních Čech v Hradci Králové zachycený na sádrovém 
odlitku, vyhotoveném v rámci dokumentace rekvírovaných zvonů. 
V ornamentálním pásku při okraji pak byl další nápis:  
 

MARTINVS SCHRETER GLOCKENGIESSER IN ARNAV HAT MICH 

MIT GOTTESHILFE GEGOSSEN IM JAHR DES HERREN 1617  
 

A na druhé straně: 
 

KASPARVS BOCK RICHSVERWALTER AVF DEM SVCHEY 
 

Tento nápis informuje o tom, že zvon vyrobil v roce 1617 s Boží pomocí Martin 
Schreter, zvonař z Hostinného (německy Arnau). Jméno tohoto zvonařského 
mistra (objevuje se také ve variantě Schrötter) není kampanologům neznámé, 
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víme, že odlil v 1. polovině 17. století např. zvony pro zvonici v Rovensku pod 
Troskami (1630-1639) nebo pro zvonici ve Rtyni v Podkrkonoší (1644). Také 
zvony z Rovenska  jsou zdobeny latinskými citáty z biblických žalmů. Jméno 
Kašpara Bocka pak nejspíše označuje donátora, který zvon kostelu věnoval a 
jeho odlití financoval.  
 

Třetí ze zvonů ze Suché měl výšku pouhých 40 cm, váhu 84 kg a průměr 52 
cm. Na jeho plášti se nacházel reliéf ležícího lvíčka a také pod jeho korunou byl 
nápis, vyvedený v pozdně gotické minuskule: 
 

ave marya gracia plena dominus tecum benedicta tu in ̃ mul ̃[ieribus]  
 

Jedná se tedy o úvodní slova modlitby Zdrávas Maria (Ave Maria), konkrétně 
o slova, kterými Marii podle Lukášova evangelia oslovil archanděl Gabriel při 
tzv. Zvěstování (Lukáš 1,28) a požehnání, pronesené sv. Alžbětou při tzv. 
Navštívení Panny Marie (též Lukáš 1,42). V českém překladu tedy „Zdrávas 
Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami.“ 
 

Zvon, odlitý roku 1561 zvonařem Janem z Hradce nad Labem 
 

Ukazuje se tak, že i na první pohled nenápadný kostelík může skýtat 
zajímavá překvapení. Samotný kostel Nejsvětější Trojice v Suché byl od 80. let 
minulého století kvůli nevyhovujícímu technickému stavu nepoužívaný. Je proto 

až zázrakem, že poslední dochovaný zvon mistra Jana z Hradce nad Labem 
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nedošel k úhoně, zvláště když doba komunistického režimu historickým 
památkám, jakýmkoliv způsobem spjatým s církví i vírou, kam podle 
funkcionářů KSČ patřily i zvony, nepřála. Až v roce 2007 byl kostel prohlášen 
za kulturní památku, což napomohlo snahám o jeho obnovu, resp. spíše už 
záchranu. Zvláště v posledních letech je zásluhou obecně prospěšné společnosti 
Hradecký venkov patrná výrazná aktivita na tomto poli. Byly prozatím 
provedeny základní záchranné stavební práce, v první řadě střecha, a se snahou 
podpořit turismus zde byla v roce 2014 ve spolupráci s Muzeem východních 
Čech v Hradci Králové otevřena Kampanologická expozice, nabízející základní 
vhled na historie fenoménu českého zvonařství.    

 

    
Fragmenty zvonu ze Suché z roku 1617 

 

Prameny: 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, fond Výroba – technika, inv. č. 
929, 1317. 

Státní okresní archiv Hradec Králové, fond Archiv obce Suchá, Pamětní kniha 
obce Suché, inv. č. 1, kn. 181. 
 

Literatura:  

Albert, Eduard: Nápisy na zvonech v Žamberce a okolí. Časopis přátel 
starožitností českých v Praze 1, 1896, s. 18-20.  

Cechner, Antonín: Soupis památek historických a uměleckých v Království 
českém od pravěku do počátku XIX. století. Svazek XIX. Politický okres 
Královéhradecký. Praha 1904. 

Domečka, Ludvík: O plastické výzdobě na zvonech zvonařů královéhradeckých. 
Hradec Králové 1918.  
Jäger, Petr – Schröffel, Jaroslav: Z historie žamberského kostela. Žamberk 2013. 
Winter, Zikmund: Řemeslnictvo a živnosti 16. věku v Čechách. Praha 1909.  

 

 



37 

 

Jiří Němeček:  V mé paměti zůstalo (1997 - 1999) 
 

Rok 1997 znamenal oživení zájmu o památky z řad studentů. Byla 
to zásluha paní učitelky Jany Sochorové z Biskupského gymnázia B. Balbína, 
která dokázala oslovit především žáky ze třídy, kde byla třídní učitelkou. Pro 
mne to bylo velice potěšující, protože na opravu barokní kapličky v Dobřenicích 
jsem nebyl sám. Je pravdou, že s otlučením poškozené omítky mi pomohly naše 
členky Ing. Bláhová a arch. Koutová, ale na vyspravení zdiva jsem zůstal sám. 
Přidavače mi dělal  místní farář Jan Pazdera. Na omítání však už bylo dostatek 
pomocníků z řad studentů. Za odměnu jsme pro ně uspořádali přednášku 
o dějinách umění, připravili jsme pro ně praktickou ukázku hodnocení objektů 
s památkovou a historickou hodnotou. V Dobřenicích pak studenty provedl 
po zdejších památkách pan farář Pazdera a Vlastimil Málek (dnešní ředitel 
trutnovského muzea). Na tomto místě si dovolím osobní vzpomínku na pana 
faráře, s kterým jsem se spřátelil a poznal v něm skvělého člověka. Jeho 

zásluhou byl dobřenický kostel sv. Klimenta opraven nejen z venkovní strany, 
ale perfektně byl restaurován i vzácný barokní interiér. To vše za odborného 
dohledu našeho významného kunsthistorika a osobního přítele pana faráře 
dr. Ivo Kořána. Jak získával pan farář peníze na opravu? Choval koně. Když se 
mu podařilo odchovat hříbata, tak je prodal a mohl dál pokračovat v opravách. 

 

                   

 

V tomto roce jsme uspořádali dva vlastivědné zájezdy. První na 
Příbramsko a druhý v předvánočním čase na Veselý Kopec (Skanzen Vysočina). 
Na oba zájezdy jsme sebou vzali studenty jako odměnu za práci pro Společnost. 

 

Po nedobrých zkušenostech s přenesením výkonu státní správy památkové 
péče na Magistrát města Hradec Králové (druhým městem byla Praha), jsme 
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jednali s náměstkem ministra kultury Ing. Zdeňkem Novákem a později 
i s ministrem o navrácení tohoto úřadu na OÚ Hradec Králové. Důvodem byla 
souhlasná stanoviska pracovníka památkové péče na magistrátu, která vydával 
pod nátlakem vedení města. Příklad – zboření 3 domů v MPR (vedle děkanství), 
výstavba objektu občerstvení a prodejny tabáku na Baťkově náměstí a další. 

 

V tomto roce jsme si zřídili webové stránky našeho sdružení a vydali jsme 
dvě publikace. První – Dějiny starého Hradce Králové od hradeckého rodáka 
V. V. Tomka (první vydání v roce 1885), naše druhé vydání připravil náš člen 
prof. Miloš Řezník. Druhou byl první svazek Dějin starého Hradce (dějiny 
jednotlivých domů) autorů Z. Doubka a J. Němečka. Obě publikace byly velmi 
brzy rozebrány. Dodnes mě mrzí, že jsme Tomkovy dějiny nevydali v dotisku. 
Podcenili jsme zájem a zdálo se nám 800 výtisků jako dostatečný počet. 
V listopadu jsme uspořádali výstavu malíře a grafika Karla Kratochvíla 
v Novém Adalbertinu v Hradci Králové. Umělec a dlouholetý člen našeho 
sdružení bojoval se zákeřnou nemocí, a tak se vernisáže zúčastnila pouze jeho 
manželka Helena. 

 

Rok 1998  
 

V tomto roce nás při opravě památek nebylo mnoho vidět. Pouze jedna 
víkendová akce se studenty při sanaci hradu Štěpanice a pomoc při terénních 
úpravách u kostela sv. Václava na Chloumku (obec Habřina). Zde musím 
připomenout zásluhy našeho člena Ing. Josefa Havrdy, který se staral o opravy 
tohoto kostela nejen organizačně. Úspěšní jsme byli ve svých snahách o návrat 
výkonu státní správy památkové péče z Magistrátu Hradec Králové na Okresní 
úřad HK. MK ČR provedlo tuto změnu ku prospěchu našich památek. To jsem 
ještě netušil, že se zřizováním krajů se v Hradci Králové vrátí výkon státní 
správy zpět na „město“. Zde si dovolím prezentovat svůj osobní názor. Pokud 
bude pracovník památkové péče na pověřených obcích podléhat tlakům 
komunálních politiků, budou naše památky stále v ohrožení. Nejlepším 
dokladem je Praha, kde přes odpor odborné veřejnosti si investor, pokud si získá 
pracovníka s „kulatým“ razítkem, prosadí většinou svůj záměr. Pro Hradec 
Králové uvádím konkrétní příklad. Záměr postavit kavárnu na nábřeží Labe 
u Tyršova mostu nejdříve prošel přes magistrát, po přenesení výkonu státní 
správy z města na okres, byl tento záměr odmítnut. Po zániku okresů byl záměr 
odsouhlasen opět magistrátem. Další příklad je již zmíněný objekt na Baťkově 
náměstí. Když ministerstvo kultury v mimoodvolacím řízení odmítlo tento 
objekt jako nezákonný (vystavěn v rychlosti třech měsíců), měl stavební úřad 
v Hradci Králové nařídit demolici. Čas plynul a v tichosti pak byla tato stavba 

zlegalizována. Takové štěstí neměl občan, který si svou chatu rozšířil. Pak už 
jsme jen v TV sledovali, jak mu bagr chatu „rozebírá“. 

 

Zpět k naší činnosti. V tomto roce byla vyhlášena památkářská anticena 
Bestia Triumphans a my jsme se aktivně na této akci podíleli. Potěšilo nás 



39 

 

dokončení a vysvěcení kaple sv. Klimenta v Hradci Králové, protože jsme byli 
iniciátory finanční sbírky na opravu této sakrální památky. Na opravu barokní 
sýpky v Dohalicích jsme přispěli částkou 5 tis. Kč na zabezpečení objektu. 
Tento objekt jsme navrhli na zapsání do státního seznamu nemovitých 
kulturních památek a ministerstvo kultury památku zapsalo. V tomto roce jsme 
uspořádali zdařilý zájezd do Prahy na výstavu deskových obrazů Mistra 

Theodorika, cestou do Prahy jsme stihli prohlídku chrámu sv. Bartoloměje 
v Kolíně, návštěvu skanzenu v Kouřimi a na zpáteční cestě ještě skanzenu 
v Přerově nad Labem. 

 

V našem vydavatelství Balustráda jsme vydali třetí svazek Starého Hradce 

a Dějiny obce Dětřichov, které jsem napsal na žádost obecního úřadu. Obec 

Dětřichov od nás odkoupila celý náklad. Smutnou zprávou pro Společnost bylo 
úmrtí (25. 4. 1998) malíře a grafika Karla Kratochvíla. Ten ještě v době těžké 
nemoci nakreslil cca 60 perokreseb, jak sám říkal, do zásoby pro náš Zpravodaj. 
 

Rok 1999 
 

S tímto rokem jsme vstoupili do desátého roku naší existence. Stále se 
dařilo udržet v našem sdružení několik studentů Biskupského gymnázia 
B. Balbína. S jejich pomocí jsme sanovali dřevěnou kazatelnu a hlavní oltář 
ve Staré Vodě. S velkou trpělivostí jsme vstřikovali pomocí injekčních stříkaček 
fungicidní roztok do nepočítaných dírek po červotoči. To byla vlastně jediná 
naše pracovní činnost v tomto roce, ale časově náročná. Pokračovali jsme 
v pořádání zájezdů i v roce 1999. Před prázdninami na Mělnicko, Litoměřicko 
a v předvánočním čase na zámek v Častolovicích. 

 

Vkladem 5 tis. Kč jsme založili na biskupském gymnáziu sbírku tzv. 

korunové konto, pod heslem „každý den korunu pro církevní památky“. 
Probíhalo to tak, že do pokladniček (umělohmotné balonky) vhazovali studenti 
v jednotlivých třídách drobné mince na principu dobrovolnosti. Množství mincí 
v kasičkách záleželo na tom, jak třídní učitel dokázal oslovit studenty. 

 

Členové našeho sdružení pracovali v různých komisích bez nároků 
na odměnu. V okresní památkové komisi to bylo pět členů, v městské 
památkové a regenerační komisi čtyři a v liturgické (památkové) komisi 
Biskupství královéhradeckého rovněž čtyři členové. Jako člen hradeckého 
zastupitelstva jsem s podporou Společnosti prosadil opravu mariánského sloupu 
na Velkém náměstí v Hradci Králové. S finanční podporou Státního okresního 
archivu v Hradci Králové jsme vydali v našem nakladatelství Balustráda 
publikaci Loutna z mříží od autora Františka Kryštofa. Touto publikací jsme 
připomenuli osudy tohoto prvního čs. legionáře, prvorepublikového brigádního 
generála spjatého s Hradcem Králové. Vydali jsme také již čtvrtý svazek Dějin 
starého Hradce Králové. 
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Rudolf Khol:  Návštěva Centra andragogiky ve 

Svobodných Dvorech 
 

Sláva Svobodných Dvorů coby centra výroby cihel provozovaných v šesti 
cihelnách (viz mapa) na Hradecku je už dávno minulostí. Zmizela i většina 
objektů spjatých s touto tradiční výrobou. Je proto potěšující, že téměř jisté 
záhubě unikla jedna z posledních zdejších památek na cihlářské řemeslo - 

Komárkova cihelna. Pro své účely zakoupila rozpadající se areál 
královéhradecká vzdělávací a poradenská společnost Centrum andragogiky, 
s.r.o. a vybudovala zde jednu ze svých poboček. Díky ochotě majitelky firmy 
jsme zrekonstruovaný objekt 15. června navštívili v rámci našich tradičních 
předprázdninových exkurzí. 

 

 
Centrum andragogiky ve Svobodných Dvorech (Foto Ludmila Žlábková) 

 

Objekt bývalé cihelny z režného zdiva byl podle projektu Ing. Václava 
Hlaváčka ze Studia acht, s.r.o. doplněn o betonovou nástavbu a přístavbu 
s výrazným prosklením. Vznikly zde konferenční a výukové prostory až pro 
80 osob. Objekt získal mimo jiné prestižní ocenění Stavba roku 
Královéhradeckého kraje 2015.  

Majitelka Centra andragogiky PhDr. Marie Jírů nám připravila velice 
příjemné a milé uvítání se skvělým zázemím. Po předchozí domluvě bylo 
setkání zahájeno přednáškou doc. PhDr. Radomíra Tichého, Ph.D., vedoucího 
katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Tématem 
byla presentace unikátního nálezu části kostry mamuta i s nástroji z roku 1899, 
pocházející ze sousední Morávkovy cihelny ve Svobodných Dvorech. 
Přednášející hovořil o způsobu lovu mamutů a životě pravěkých lidí. Přednáška 
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vzbudila mezi účastníky akce nadšené ohlasy a doc. Tichý na závěr odpovídal 
na celou řadu zvídavých dotazů. 

 

 

 
 

Následovala prezentace PhDr. Jírů, týkající se realizace projektu Centra 
andragogiky. Počínaje hledáním vhodné lokality přes přestavbu bývalé cihelny 
až po provoz Centra a jeho využití. Poté nás majitelka objektem provedla. Po 
deštivém dnu se počasí k večeru nečekaně umoudřilo, a tak mohl být celý 
program zakončen posezením u ohně s opékáním vuřtů.  

Děkujeme doc. Tichému a dr. Jírů za jejich čas a velmi příjemné 
i zajímavé odpoledne.  

 

 
Pohlednices dlouhou adresou z roku 1899 (sbírka R. Müllera) 
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ZPRÁVY Z MÉDIÍ:¨ 
 

Dřevěný kostel sv. Mikuláše opraví Hradec Králové 
do dvou let 
Radnice v Hradci Králové by chtěla do konce roku 2018 opravit unikátní 
dřevěný kostel sv. Mikuláše z přelomu 16. a 17. století. Oprava by měla přijít asi 
na 20 milionů korun a začít by mohla koncem letošního roku. 
 

Památkově chráněný kostel patří k nejstarším církevním památkám ze dřeva 
ve střední Evropě. Město rekonstrukci připravovalo již v roce 2014. Chtělo 
na ni tehdy získat dotaci z norských fondů. Dotaci však nezískalo, takže nyní 
bude opravu platit z vlastních zdrojů. Radnice použije finance z loňského 
přebytku hospodaření města. Projekt opravy již má stavební povolení. Kostel byl 
původně postaven v obci Habura na východním Slovensku. V polovině 18. 
století jej Habura prodala do sousední obce Malá Poľana, od které jej v roce 
1935 koupil Hradec Králové. Již značně zchátralá stavba byla tehdy rozebrána 
a po převozu vlakem znovu postavena v hradeckých Jiráskových sadech. 
Od té doby žádnou větší opravou neprošla. Radnice kostel pronajímá 
pravoslavné církvi. 
 

Radnice již zajistila restaurátorský a stavebněhistorický průzkum. Ten prokázal 
relativně rychlý úbytek původních figurálních nástěnných maleb a poměrně 
rychlou zkázu původního mobiliáře zrestaurovaného naposledy v roce 1935. 

Hlavním důvodem chátrání stavby jsou podle restaurátorů výkyvy 
v mikroklimatu stavby. Při rekonstrukci roubené stavby budou dodrženy 
klasické řemeslné postupy a stávající materiálová skladba. Avšak pro sanaci 
a konzervaci původních konstrukcí a prvků stavby bude využito 
nejmodernějších metod. Po dobu opravy bude nad kostelem vystavěna 
provizorní klimatizovaná hala. Památka by měla dostat i soudobé zařízení, které 
v něm v budoucnu zajistí udržení stabilní teploty a vlhkosti, novou 
elektroinstalaci a vodovodní přípojku, opravou projde i oltář a nástěnné malby. 
Opravena bude také brána s oplocením a bude vystavěna nová přístupová cesta. 
Před 10 lety se na Slovensku otevřela debata, že by se hradecký kostel měl vrátit 
zpět do Habury, protože se údajně první prodej do Malé Poľany uskutečnil bez 
řádné smlouvy. Hradec Králové tehdy možnost vrácení kostela jednoznačně 
odmítl. Architekti z Habury si nakonec v Hradci udělali plány a jeho kopii 
v roce 2011 postavili v Habuře. 
 

Zdroj: Dřevěný kostel sv. Mikuláše opraví Hradec Králové do dvou let. [online]. 
Dostupné na: http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/kralovehradecky-

kraj/zpravy-z-regionu/dreveny-kostel-sv-mikulase-opravi-hradec-kralove-do-

dvou-let/3248/ 

http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/kralovehradecky-kraj/zpravy-z-regionu/dreveny-kostel-sv-mikulase-opravi-hradec-kralove-do-dvou-let/3248/
http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/kralovehradecky-kraj/zpravy-z-regionu/dreveny-kostel-sv-mikulase-opravi-hradec-kralove-do-dvou-let/3248/
http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/kralovehradecky-kraj/zpravy-z-regionu/dreveny-kostel-sv-mikulase-opravi-hradec-kralove-do-dvou-let/3248/
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Památkový zákon se vládě opravdu nepovedl. 
Památkář nám popsal, k čemu všemu povede. 
 

Pardubický Přihrádek jsme zachránili bez podpory vedení. Jako odboráři 
vyvažujeme absolutní moc ze strany zaměstnavatele. Odborníci varovali před 
radikálními změnami v památkové péči. Do státní pokladny plyne z turistického 
ruchu více než sto miliard. Ale v Národním památkovém ústavu to není vidět. 
Za Opočno se budu brát až do konce. Rozhodnutí soudu o něm by nemělo jít nad 
rámec rozhodnutí Ústavního soudu. Řekl nám PhDr. et Mgr. Oldřich Vaňura, 
předseda odborové organizace Národního památkového ústavu – územního 
pracoviště v Pardubicích. 
 

Pane doktore, památková péče – to nebývá zrovna exkluzivní téma. Člověk ani 
netuší, že v ní působí i odbory. Ty prý zachránily exkluzivní pardubickou 
lokalitu Přihrádek, která sousedí s pardubickým zámkem, před spekulanty a 
hoteliéry. O co šlo? 
 

Naše odborová organizace bohužel čelí rozmanitým výzvám, a protože již řadu 
let působíme v rámci státní památkové péče, musíme často operativně reagovat 
na různé podněty. Jeden z nich byl i prodej části historického Příhrádku. Soubor 
budov areálu Přihrádku totiž sleduje celý zásadní historicky vývoj Pardubic, a to 
pozdně gotické období v podobě věže, brány a fragmentu opevnění, pojatých do 
konstrukcí domů 6 a 7, kde donedávna sídlil ředitel odborné organizace. Na ni 
navazuje renesanční dům s bronzovou pamětní deskou ředitele reálného 
gymnázia Jiljí Vratislava Jahna, význačného politika a vědce, který se v tomto 
domě narodil, a konečně barokní budova s klasicistní přestavbou, jež uzavírá 
romantické náměstíčko Přihrádku s kašnou. Tyto tři objekty se původně rozhodl 
Národní památkový ústav prodat obálkovou metodou. Na poslední chvíli se 
proto odboráři jakožto tělem i duší památkáři, kteří mají rádi kulturní dědictví 
země, snažili zachránit tyto cenné objekty jako celek pro Krajský úřad 
Pardubického kraje. Vždyť areál je po staletí jako celek nedílnou součástí 
zámku. Při této příležitosti musím říci, že se ozvala zcela zřetelně pardubická 
veřejnost, ale i někteří politici, kteří mají rádi Pardubice a jejich památky, jako 
například místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, ale i Společnost ochránců 
památek ve východních Čechách a Klub přátel Pardubicka, obě univerzity a 
některé sdělovací prostředky včetně deníků. V současnosti celá kauza 
historických budov je u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, na 
který je Národní památkový ústav převedl jako nepotřebný majetek státu. 
 

Ví se dobře, že Národní památkový ústav vede žena. Jde o Naděždu 
Goryczkovou. Dámy jsou v čele i některých územních odborných pracovišť 
NPÚ včetně pardubického. Jak je možné, že jste neměli při ochraně významné 
památkové lokality podporu své šéfové? 
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To se musíte zeptat někoho jiného. Tady vám nemohu dát uspokojivou 
odpověď. Navíc s Vámi nemohu hovořit jako profesní památkář, nýbrž jako 
předseda odborové organizace. Všichni zaměstnanci naší organizace se totiž 
musí řídit příkazem paní generální ředitelky, který byl vydán v souvislosti se 
sdělovacími prostředky. Památkáři se totiž nesmějí vyjadřovat veřejně k 
aktuálním otázkám v oblasti památkové péče ve sdělovacích prostředcích, toliko 
jen se souhlasem příslušného regionálního ředitele organizace, pod kterého 
konkrétní zaměstnanec patří. Při restrukturalizaci v roce 2013 se na jednotlivých 
územních pracovištích za tímto účelem vytvořila funkce tiskové mluvčí, která 
má vyřizovat příslušné dotazy a hovořit s veřejností. 
 

Dnes už nejsou odbory lidmi pasovány do jakési postkomunistické organizace, 
ale v mnoha případech jde o významné ochránce práv zaměstnanců. Proč jste 
je založili v tak netradičním prostředí jako jsou památkáři? Tam by člověk 
nějaké rozpory až tak nehledal… 
 

V dnešní společnosti je totiž míra etických hodnot často určována především 
absolutní mocí na straně zaměstnavatele, a bohužel se to začalo před několika 
lety objevovat i v kulturním prostředí. Totiž čím je zaměstnavatel tvrdší na 
zaměstnance, tím větší pochvalu obdrží od nadřízených orgánů v Praze, alespoň 
takto to vypadá v Pardubicích. Zároveň se však v této souvislosti objevuje jev, 
že zaměstnavatel ve státní organizaci neplní úlohu, kterou by logicky měl, a pak 
tuto roli musí plnit druhá strana, tedy odborová organizace. Totiž důležitou 
součástí našeho každodenního života, a především v pracovním procesu, by měl 
být pokud možno vyvážený a výsostně demokratický princip vzájemné tolerance 
a kontinuity mezi subjekty, který by vyústil v jistou harmonii mravních hodnot, 
které kromě jiného vytvářejí příjemné pracovní prostředí. Nezanedbatelnou 
součástí jednání každého vedoucího zaměstnance by měla být úcta k práci 
předchozích generací památkářů a též hluboký respekt k zaměstnancům, kteří 
reprezentují organizaci navenek, ale též uvnitř, neboť ti jsou „dělníky moře“, 
řečeno slovy Victora Huga. Vždyť by měl dominovat zájem každého řídícího 
pracovníka, aby do organizace podřízení chodili s chutí, aby mohli podávat co 
nejlepší výsledky tvůrčí práce! Při této příležitosti si občas vzpomenu na 
nadčasovou knihu Ladislava Mňačka z roku 1968 Jak chutná moc původní 
charakteristickou obálkou… Jak si jinak totiž lze vysvětlit, že při 
restrukturalizaci v roce 2013 paní ředitelka organizace dala například výpověď 
dokumentátorovi s dlouholetou praxí v oboru a k tomu se sníženou pracovní 
schopností, i přestože odborová organizace podporovala optimální řešení, které 
by zaměstnanci zachovalo pracovní poměr. Bohužel naše snahy byly marné a 
zaměstnavatel si prosadil své bez ohledu na názor odborové organizace. A co se 
týče prestiže odborové organizace? Osobně se domnívám, že stále v naší 
společnosti v tomto ohledu přetrvávají jisté předsudky, zejména u mladší 
generace, že odbory jsou často ztotožňovány s levicí, a tudíž jsou špatné, což je 
ovšem jednostranné uvažování přetrvávající z minulosti. Snad to je jeden z 
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důvodů, proč se mladí lidé příliš nehrnou do odborů. Také se domnívám, že 
odbory v současnosti mají poměrně omezený prostor při spolurozhodování v 
organizaci. Když má odborová organizace totiž jiný názor a mnohdy i 
objektivnější (a neříkám to rád), protože finální stanovisko předsedy odborové 
organizace se skládá z poradního orgánu, totiž ze stanoviska jednotlivých členů 
výboru, ale též ze stanoviska řadových členů na rozdíl od zaměstnavatele. Na 
druhé straně musím říci, že někde odborové organizace fungují dle mého soudu 
vcelku optimálně, jako například na Ministerstvu kultury. Také znám mnoho 
ředitelů jiných státních institucí, kde odbory se zaměstnavatelem řeší problémy 
konstruktivně a ku prospěchu věci. Vše totiž záleží na vzájemném respektování 
obou stran, což v minulosti docela probíhalo i v naší organizaci. Je nutné též se 
poohlédnout na spolurozhodování odborů se zaměstnavateli v dalších státech 
Evropské unie (Německo, Francie, Švédsko), a tak snadno zjistíme, že tam mají 
odbory mnohem větší pravomoci než v České republice, a tudíž i zaměstnanci 
požívají větší svobodu a práva a logicky se nebojí svoji věc důsledně hájit a 
nalézat konsenzus se zaměstnavatelem. 
 

Zmínil jste na začátku pardubický Přihrádek. Signalizuje  to významné 
problémy v památkové péči? 
 

Musím říci, že dlouhodobě státní památková péče v České republice je vcelku i 
přes různé peripetie na dobré úrovni, což ostatně potvrzují i odborníci ze 
zahraničí. Po dlouhá desetiletí se památková péče jako obor vyvíjela docela 
autonomně, bez hlubších zvratů a zásahů, protože první polistopadoví ředitelé 
pocházeli z řad památkářů, začínali jako řadoví zaměstnanci, měli dlouholetou 
praxi v oboru a tím si získali jistou autoritu a respekt, prostě měli pozitivní vztah 
k památkovému fondu. Osobně památkovou péči tak trochu chápu jako malou 
„kocábku“ na širém moři, která je vystavena různým tlakům. Bohužel každé 
radikální zásady do takto citlivého organismu způsobí nevratné změny. Stále 
mám též na paměti prorocká slova vynikajícího odborníka na památkovou péči a 
renomovaného architekta prof. Václava Girsy, který již v roce 2012 před 
radikální restrukturalizací varoval a tehdy poslal paní ministryni kultury  Aleně 
Hanákové a tehdejší odborné náměstkyni otevřený dopis, ještě podpořený 
Memorandem k návrhu a procesu restrukturalizace NPÚ ČNK ICOMOS 
(Českého národního komitétu), tehdejším prezidentem, doc. PhDr. Josefem 
Štulcem a dnes již zesnulým Tomášem Durdíkem, archeologem a památkářem, 
že takto navrhované radikální změny ještě před přípravou nového památkového 
zákona povedou k jisté destabilizaci Národního památkového ústavu. Stačí si 
pročíst Zprávy památkové péče z roku 2013  s články od jednotlivých autorů, 
kteří se vyjadřují k situaci ve státní památkové péči, o stavu po restrukturalizaci 
a rovněž se v současnosti zeptat dalších řadových odborníků z praxe, jak funguje 
organizace v roce 2016. Přece nelze stavět dům od komína! Tady by mohla 
jistou úlohu sehrát volná památkářská sdružení, která byla založena brzy po roce 
1989, tedy především Asociace profesionálních pracovníků zpřístupněných 
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památek a Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče. Bohužel však 
tato sdružení jsou dnes v jisté defenzívě. Zcela jiná situace je však na krajských 
úřadech a obcích s rozšířenou pravomocí, kde vcelku dobře funguje výkon a 
naplňování zásad památkové péče. 
 

Řešíte něco podobného jako Přihrádek i v jiných částech východních Čech? A 
pokud ano, jakého charakteru jsou dnešní největší problémy památkové péče? 
 

S kauzou Přihrádek ovšem souvisí palácová budova čp. 21 v Zámecké ulici, 
pozdně gotického a renesančního hejtmanství z konce 15. a počátku 16. století s 
jedinečnou výzdobou v italském stylu v průčelí, kterou Národní památkový 
ústav sice poměrně nákladně opravil, ale pak po výměně ředitele přestěhoval 
zaměstnance z památkářského hlediska do nedůstojné budovy čp. 2 a zbavil se 
jí. Nyní je již převedena jako nepotřebný majetek státu na Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, i přestože nezávislí a profesionální památkáři byli 
proti tomuto, neboť plně sloužila pro účely a památkový ústav mohl být 
pozitivním příkladem pro ostatní občany, jak se stará o kulturní dědictví země. 
Pokud totiž sami nebudeme mít pozitivní přístup ke kulturnímu dědictví, jak pak 
můžeme doporučovat, jak zacházet s kulturními památkami vlastníkům? 
Bohužel občané z východních Čech toho byli svědky a po více než roce se zase 
objevují v tisku negativní reakce ze strany veřejnosti na prodej části historického 
Přihrádku a dislokaci. I v minulosti proběhly další kauzy, o které se občané 
hojně zajímali, například o případ secesní vily Aničky v Hradci Králové, objekt 
Gočárových Winternitzových mlýnů v Pardubicích a podobně. Největší 
problémy památkové péče tkví v praxi památkářů – jedinců, kteří by měli mít 
minimálně desetiletou praxi v oboru, ale i v různých ekonomicky smýšlejících 
zájmových skupinách, jež často nepříznivě negativně ovlivňují architekturu 
sídelních útvarů. A pak samozřejmě v niterném naslouchání hlasu 
památkářského srdce, etických hodnot a v hledání historických souvislostí v 
architektuře a v urbanismu měst, vesnic a krajiny. Z tohoto konstatování logicky 
plyne poučení, že ne vždy zvítězí při rozhodování zdravý rozum, cit pro 
památkářské hledisko a spravedlnost! 
 

Jste odborník, který se památkami zabývá několik desetiletí. Když bychom se 
podívali na Českou republiku jako celek, v jakém stavu je památková péče v 
porovnání třeba s okolními zeměmi? 
 

V průběhu desetiletí tento obor si díky některým výrazným osobnostem jako 
byli Jaroslav Herout, Dobroslav Líbal, Oldřich Blažíček, ale hlavně věhlasný 
Zdeněk Wirth, vydobyl uznání v Evropě možná více než v naší zemi. V rámci 
památkové péče v současnosti však žije a odborně tvoří mnoho vynikajících 
památkářů, o některých z nich jsem se již zmínil. Památková péče jako obor v 
porovnání s ostatními vyspělými zeměmi je vcelku na dobré úrovni, i přestože 
absentuje nový památkový zákon, ale ten starý v porovnání s ostatními zeměmi 
není špatný. Radikální restrukturalizace v roce 2013 neprospěla především 
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Národnímu památkovému ústavu a zvláště regionům, neboť organizace má stále 
nevyužité rezervy v podobě lidského potenciálu a nenahraditelného „rodinného 
stříbra“ v podobě památkově chráněných objektů s mobiliárním fondem, který 
patří k nejcennějším nejen u nás, ale též v Evropě. Odborné organizace by měly 
být řízeny odborníky s dlouholetou praxí a též osobnostmi, které mají pozitivní 
vztah k památkám. Rovněž by se více mělo investovat do záchrany 
památkového fondu, neboť monumentální kulturní památky v krajině jsou často 
„výkladní skříní“ turistického ruchu nejen regionu, ale též celé České republiky. 
A z turistického ruchu nám do státní pokladny plyne více než sto miliard. A jaký 
má rozpočet Národní památkový ústav a Ministerstvo kultury? A to již 
nehovořím jakožto předseda odborové organizace o platech zaměstnanců v 
kultuře. Osvěta o kulturním dědictví země by se měla rovněž prohloubit na 
středních školách třebas v rámci výuky dějin umění. Pozitivním vztahem každé 
vyspělé společnosti je přece jistý druh vlastenectví k regionu a tím k zemi, ze 
které člověk pochází. Důležitým krokem při budování prestiže památkářů jsou 
opravdové skutky na záchranu památkového fondu a památkářské postoje, což 
se více podařilo uplatnit již ve Francii, Německu nebo Velké Británii. 
 

Jste znám výraznou snahou ochránit před neoprávněnými nároky zámek 
Opočno. Tato složitá restituční kauza zatím znovu skončila tím, že Kristině 
Colloredo-Mansfeldové nebyl renesanční skvost v první instanci vydán. Jiný 
majetek, lesy, ovšem již pravomocně dostala zpět. Léta v tom případu ležíte. 
Jak nazvat tuto více než dvacet let se táhnoucí kauzu? 
 

Restituce jedinečného renesančního trčkovského zámku s velmi cenným 
mobiliárním fondem, který svým významem překračuje hranice České 
republiky, je pro mne tak trochu jako nekonečný příběh. Již mnoho let jsem totiž 
svědkem dlouho trvajícího sporu, který byl však již jednou rozhodnut nejvyšší 
soudní mocí v České republice a to tříčlenným senátem, který vydal Nález 
Ústavního soudu v roce 2004, že zámecký areál v Opočně patří státu a poté bylo 
též rozhodnuto, že i sbírky patří státu až na šedesát osm obrazů, které soud 
rozhodl, že patří rodině Colloredo-Mansfeld. Proto jsem po deseti letech 

nechápal, proč tentýž soud, avšak v jiném složení, nevzpomenul předchozí 
rozhodnutí z roku 2004 a rozhodl znovu otevřít celý spor. Pokud by měl být 
původní Nález překonán, bylo by zapotřebí devítičlenného plenárního 
rozhodnutí Ústavního soudu České republiky, nikoli pouze dalšího senátního 
rozhodnutí tohoto soudu. 
 

V případě, že by Krajský soud v Hradci Králové rozhodl ohledně Opočna v 
neprospěch státu, reprezentovaného Národním památkovým ústavem, budete 
konat coby odboráři podobně jako na začátku našeho rozhovoru zmíněného 
pardubického Přihrádku? 
 

V tomto případě se však domnívám, že by mělo být právo a spravedlnost v 
rukách Krajského soudu v Hradci Králové. Vždyť samotná budova soudu 
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otevřená v roce 1935, navržená architektem Václavem Reichlem s dvěma 
stojícími sochami Práva a Spravedlnosti od sochaře a kameníka Josefa Bílka z 
téhož roku, přímo předurčuje význam tohoto místa a nezávislého přístupu 
nejvyšší instituce v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Takže v této kauze 
bych rozhodně nechtěl figurovat jako předseda odborové organizace, která 
vystupuje proti verdiktu krajského soudu, kterého si naopak vážím. Věřím však, 
že příslušná instituce rozhodne dle práva a spravedlnosti a nepůjde nad rámec 
nálezu Ústavního soudu z roku 2004. A kauza Přihrádek a bývalého hejtmanství 
čp. 21 je principiálně zcela jiný hodnotový případ, kdy samotná organizace 
státní památkové péče by se měla s péčí dobrého hospodáře vzorně a upřímně 
postarat o kulturní památky, aby uměnímilovná veřejnost  nejen ve východních 
Čechách tyto snahy též pozitivně vnímala. 
 

Ve Sněmovně se bude brzy schvalovat nový památkový zákon. Co mu říkáte? 
 

Co se týče nového památkového zákona, bylo by ho určitě zapotřebí, ale nikoliv 
za každou cenu. Stávající zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, byl mnohokráte novelizován a s ním si ještě chvíli 
odborná veřejnost, vlastníci památek a památkáři vystačí. V současnosti dnes již 
vládou schválený nový zákon o státní památkové péči je příliš byrokratický, 
zbytečně komplikovaný a chybí především důsledná péče o kulturní památky. 
Mnoho zásadních podnětů ze strany odborné veřejnosti a odborů nebylo 
doposud uspokojivě vyřízeno v připomínkovém řízení. 
 

Zdroj: Památkový zákon se vládě opravdu nepovedl. Památkář nám popsal, k 
čemu všemu povede. [online]. 

Dostupné na: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pamatkovy-

zakon-se-vlade-opravdu-nepovedl-Pamatkar-nam-popsal-k-cemu-vsemu-

povede-416819 [cit. 15. 5. 2016].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pamatkovy-zakon-se-vlade-opravdu-nepovedl-Pamatkar-nam-popsal-k-cemu-vsemu-povede-416819
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pamatkovy-zakon-se-vlade-opravdu-nepovedl-Pamatkar-nam-popsal-k-cemu-vsemu-povede-416819
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pamatkovy-zakon-se-vlade-opravdu-nepovedl-Pamatkar-nam-popsal-k-cemu-vsemu-povede-416819


49 

 

DOKUMENTY:                                                                 
 

 

 
 



50 

 

 

 



51 

 

 



52 

 

 



53 

 

OBSAH: 

ÚVODNÍ SLOVO ………………………………………………………   2 

INFORMACE Z VÝBORU SPOLEČNOSTI ………………………...   3 

XXVII. sněm Společnosti ochránců památek ve  
východních Čechách ……………………………………………………   4 

ČLÁNKY:  

Klára Zdechovská: Hajnišův mlýn v Třebechovicíchpod Orebem..… 11 

Miloš Buroň: Červený dvůr ve Farářství. Známe jej tak, 
 jak si myslíme?……………………..………………………….……….. 16 

Robert Müller: Zámělské kuriozity………………………………....... 22 

Václav Hájek: Královéhradecká Dřevěnka …..................................... 24 

Václav Pražák: Mlýny, sušárny, cihelny..... , 
 aneb co všechno odnesl čas …………………………………..……...... 27 

Josef Šrámek: Zvony z kostela Nejsvětější Trojice v Suché  
u Nechanic ……………………..…………………………………...….. 32 

Jiří Němeček: V mé paměti zůstalo (1997 - 1999) ….......................... 37 

Rudolf Khol: Návštěva Centra andragogiky ve  
Svobodných Dvorech ……………..………………………………..….. 40 

ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI: 

Dřevěný kostel sv. Mikuláše opraví Hradec Králové do dvou let…. 42 

Památkový zákon se vládě opravdu nepovedl. Památkář nám  
popsal, k čemu všemu povede …………………………………….….. 43 

DOKUMENTY: 

Stanovisko SOPVČ k Hajnišovu mlýnu………………………………. 49 

Vyrozumění Ministerstva kultury ČR o zahájení řízení…………..….. 50 

Stanovisko SOPVČ k objektu Dřevěnka………….…………………... 51 

Stanovisko předsedy ČSSD k objektu Dřevěnka…………………….. 52 

 



54 

 

 

 



55 

 

 

 



56 

 

 

ZPRAVODAJ 

1.– 2./2016 

 

 

Kresba na titulní stránce Karel Kratochvíl 

 

 

VYDÁVÁ SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK 

VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH 

ADRESA: ORLICKÉ NÁBŘ. 356/1, 500 03  
HRADEC KRÁLOVÉ 

REGISTROVÁNO VE SMYSLU ZÁKONA 

POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM MK ČR E 11426 

 

 

www.sopvc.cz 

www.facebook.com/sopvc 

e-mail: sopvc@seznam.cz 


