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ROČNÍK XXVIII. 



ÚVODNÍ SLOVO 

 

 

Vážení přátelé, 
 

máme za sebou polovinu nového roku, která byla především ve znamení 
aktivit spojených se záchranou Hrčnířova mlýna v Českém Meziříčí. Jak jste 
byli včas informováni, letošní sněm byl mimořádný, jelikož rozhodoval ve věci 
odkoupení a převzetí objektu do vlastnictví spolku. V rámci usnesení sněmu 
bylo schváleno odkoupení Hrčnířova mlýna a projektový záměr na jeho 
postupnou rekonstrukci a vybudování expozice. Jak jsem již předeslal, pro náš 
spolek se jedná o zcela zásadní rozhodnutí, které ovlivní jeho činnost. A nyní 
to budeme také my, kdo bude vlastnit památkově chráněný objekt, o který 
se bude muset podle zákona starat. Když zde mluvím o zákonu o státní 
památkové péči, rád bych zmínil také jednu souvislost a dovolím si jednu 
odbočku do minulosti. 

Letošní rok je spojený se stoletým výročím vzniku naší republiky. 
Zároveň je také rokem „osmičkových výročí“. Některá z nich týkají také oblasti 

našeho zájmu, tedy ochrany památek a kulturního dědictví. V roce 1918 vznikl 
Státní památkový úřad a v roce 1958 byl přijat zákon č. 22/1958 sb. o kulturních 
památkách – první zákon upravující ochranu památek v Čechách. Ten byl pak 
nahrazen novým zákonem z roku 1987, který nabyl účinnosti od ledna roku 
1988. A na nový, moderní a progresivní zákon o památkové péči čekáme již 
třicet let.  

Náš spolek bude brzo vlastníkem Hrčnířova mlýna a bude připravovat 
některé akce, které s tímto krokem budou souviset. Uvítáme jakoukoliv nabídku 
na pomoc a spolupráci na aktivitách spojených se záchranou a rekonstrukcí 
Hrnčířova mlýna. Práce nás čeká opravdu hodně. 

Přeji vám příjemné prožití podzimních měsíců, načerpejte mnoho sil 
 

Rudolf Khol 
 

 

 

 

 



ZPRÁVY Z VÝBORU 

 

DOPLNĚNÍ VÝBORU SPOLKU 

Na základě rozhodnutí sněmu a přijatého usnesení byl do výboru spolku doplněn 
Mgr. Vlastimil Šimek.  
 

PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ 
Na základě řádně podané přihlášky a následného rozhodnutí výboru spolku se 
novým členem stal Radek Mecner. Novému členovi bylo písemně zasláno 
rozhodnutí o přijetí za člena spolku společně s platnými stanovami.  
 

SETKÁNÍ S OBČANY ČESKÉHO MEZIŘÍČÍ 
Dne 1. března se uskutečnilo setkání vedení firmy Tereos TTD, a.s. a vedení 
obce České Meziříčí s občany. Na setkání zástupci spolku (Khol, Šimek) 
prezentovali záměr na záchranu mlýna, jeho postupnou rekonstrukci a 
vybudování expozice. 
 

SETKÁNÍ S MINISTREM KULTURY ČR 
Dne 9. dubna se zástupci spolku (Jezbera, Zdechovská) zúčastnili jednání s 
ministrem kultury ČR PhDr. Iljou Šmídem a náměstkem pro řízení sekce 
kulturního dědictví na ministerstvu kultury Ing. Vlastislavem Ourodou, Ph.D. 
v Třebechovicích pod Orebem. Společně s vedením města si prohlédli Hajnišův 
mlýn a diskutovali o možnostech jeho památkové ochrany, rekonstrukci a 

následném využití. 
 

KONTAKTNÍ MÍSTO VE SPOLKOVÉ DOMĚ 
Od ledna letošního roku je k dispozici kontaktní místo našeho spolku pro 
veřejnost v Hradci Králové v Tomkově ulici 177.  Je otevřeno každé pondělí od 
15 do 18 hodin. 

 

MLÝN V HRONOVĚ 
V dubnu se na náš spolek obrátil Ing. Josef Zima v záležitosti týkající se 
záchrany bývalé papírny a pozdějšího mlýna, který vlastnil Karel Novotný 
(dědeček bratří Čapků). Výbor spolku v této věci zahájil jednání. 
 

KULATÁ a PŮLKULATÁ VÝROČÍ 
V lednu letošního roku oslavil PhDr. Jaroslav Šůla 80 let svého života a náš 
bývalý předseda PhDr. Jiří Němeček 75 let. Oběma přejeme i nadále hodně 
elánu a pevné zdraví. 
 

 

 



Společnost ochránců památek ve východních Čechách 

 Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové, IČ 15062627  
e-mail: sopvc@seznam.cz, web: www.sopvc.cz,  

Facebook: www.facebook.com/sopvc  

 

 

Zápis z XXIX. sněmu Společnosti ochránců památek  
ve východních Čechách (dále Společnost) 

 

Datum konání:  3. března 2018 od 9.30 hodin 

Místo konání:  Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1, 500 03 

Přítomno členů:  26 členů   (sněm byl usnášení schopný) 
       hosté:  4 

 

1. Předseda spolku Bc. Rudolf Khol přivítal přítomné členy a hosty, následně 
proběhla volba zapisovatelky sněmu – PhDr. Ludmila Žlábková (schváleno 
jednomyslně). PhDr. Jiří Němeček vzpomenul na zesnulého člena Jiřího 
Richtera a členové uctili jeho památku minutou ticha. Následně byl schválen 
programu sněmu (schváleno jednomyslně). 

 

2. Volba návrhové komise ve složení: RNDr. Daniel Jezbera, PhDr. Ludmila 
Žlábková a Edita Šebestová (schváleno jednomyslně).  

 

3. Předseda spolku přednesl výroční zprávu o činnosti za uplynulé období. 
(Příloha č. 1) 

 

4. Pokladní spolku Monika Ficková přednesla Účetní a pokladní zprávu za rok 
2017. (Příloha č. 2) 

 

5. Prezentace záměru záchrany Hrnčířova mlýna v Českém Meziříčí, jeho 
odkupu a projektového záměru na rekonstrukci a provoz. 

 

Mgr. Vlastimil Šimek:  
Seznámil přítomné s vývojem kauzy, s historií mlýna, upozornil, že byla podána 
žádost na odstranění stavby, řízení je nyní pozastavené.  
 

Bc. Rudolf Khol:  

Upozornil, že pokud by se Mgr. Šimek o kauzu nezajímal a neupozornil na ni, 
objekt by byl do konce minulého roku odstraněn. Informoval o jednáních 
s firmou Tereos TTD, a.s., při kterých byl nalezen nejvhodnější model řešení 
dané situace, kdy Společnost odkoupí mlýn za 1 Kč i s přilehlými pozemky 
a zahájí jeho postupnou rekonstrukci. Podmínkou je, že objekt bude prohlášen 



ministerstvem kultury ČR za kulturní památku, kde v této věci běží správní 
řízení. Bylo domluveno, že v případě odkupu daň z nabytí nemovitosti uhradí 
firma Tereos TTD, a.s. 

Podmínky ze strany stávajícího majitele:  
Objekt bude prodán za účelem jeho postupné rekonstrukce, vybudování muzejní 
expozice a kulturně-společenského centra. 

 

Mgr. Vlastimil Šimek:  
Dne 1. března se uskutečnilo setkání zástupců firmy Tereos TTD, a.s. a vedení 
obce s občany Českého Meziříčí. Zástupci Společnosti dostali prostor pro 
prezentaci záměru záchrany mlýna na jeho postupnou rekonstrukci, který 
spočívá ve vybudování expozice věnované mlynářství, historii obce, cukrovaru 
a dále připomenutí místního rodáka biskupa Karla Otčenáška. V objektu by také 
vzniklo zázemí pro kulturní a společenský život obce. Část obce přijímá projekt 
příznivě. 
 

DISKUSE:  

    a) Dr. Němeček – srovnání záměru s realizací záchrany Šrámkova statku 
v Hradci Králové -     
        Pileticích, který spolek vlastnil. Zhodnotil stav objektu mlýna – z venku 

vypadá budova  
        hůře, než v interiéru, statika budovy není ve špatném stavu.  
    b) Dr. Ptáček – navrhl zřídit v budově mlýna pobočku muzea cukrovaru 
a doporučil  
        spolupráci s muzeem v Dobrušce. 
    c) Bc. Khol – uvažuje se o zpřístupnění objektu mlýna v rámci Dnů 
evropského dědictví. 
    d) Dr. Brandejs – srovnání se záchranou staré školy v Krčíně u Nového Města 

nad Metují.    
        Projekt na záchranu mlýna a jeho obnovu podpořil. 
    e) Mgr. Zdechovská – podpořila projekt na záchranu mlýna a jeho obnovu, 
nabídla pomoc    
        při shánění grantů a dotací. 
    f) Ing. Müller – v objektu mlýna a v jeho záchraně spočívá velký potenciál, 
navíc blíží se   
        výročí Karla Otčenáška (v roce 2020 uběhne 100 let od jeho narození). 
    g) Ing. Divecká – vznesla dotaz na ekonomické výdaje a finanční výhled 
oprav. 

 



6. Doplnění výboru spolku o nového člena Mgr. Vlastimila Šimka (pro 25 hlasů, 
1 se zdržel). 

 

7a. I. část vystoupení hostů a členů Společnosti. 
Ing. Bc. Stanislav Michek (Spolek CIHELNA):  

Přednesl prezentaci Ludvíkova cihelna v Jeníkovicích a její budoucnost?  

 

11.15 - 12.00 hod  přestávka s občerstvením 

 

7b. II. část vystoupení hostů a členů Společnosti. 
Roman Kuzník:  
Přednesl informace o Svatomartinské alianci a jejích aktivitách ve prospěch 
záchrany hradů a hradních zřícenin. Jde o asociaci, která zastřešuje správce 
a majitele hradních zřícenin, tvrzí. Připravuje se jednání na ministerstvu kultury. 
Porovnal tuto aktivitu se situací na Slovensku, kde již řadu let existuje projekt 
Zachráňme hrady.  

 

8. Diskuse s příspěvky, reakce a odpovědi 
      a) Bc. Martina Kolinská – Připomněla kauzu demolice pozdně barokního 
domu v Chlumci   

          nad Cidlinou a jeho nahrazení novostavbou. Konečná celková výše 
nákladů na stavbu a  
          vybavení se má pohybovat ve výši cca 50 mil. Kč. 
      b) Ing. Růžena Divecká – Informovala o Světovém dnu vody 

      c) RNDr. Daniel Jezbera – Apeloval na členy spolku k větší aktivitě 
s propagací a podporou prodeje spolkových publikací coby jeden ze zdrojů 
financování naší činnosti. 

 

9. Členka návrhové komise PhDr. Ludmila Žlábková přednesla návrh na 
usnesení XXIX. sněmu Společnosti. Hlasování o usnesení: Pro 25 hlasů, proti 1 
hlas, zdrželo se 0 hlasů. Usnesení bylo schváleno. (Příloha č. 3) 

 

10. Předseda spolku Bc. Rudolf Khol ukončil XXIX. sněm Společnosti. 

 

V Hradci Králové 3. března 2018 

 

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 5. března 2017 do 3. března 2018 

 

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 5. března 2017 do 3. března 2018. 
     Uplynulý rok vnímám jako pozitivní. Náš spolek odvedl spoustu práce, jeho 
aktivita byla zvýšená a podařila se zrealizovat celá řada věcí. 
    Pozitivním začátkem v hodnoceném období bylo přijetí nových členů 
do spolku, kteří se aktivně zapojují do boje za ochranu našich památek.  
    V létě loňského roku byla putovní výstava Památky a jejich osudy 

se zaměřením na objekty z Trutnovska prezentována ve foyer Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. Výstava vznikla společným úsilím našeho spolku 
a královéhradeckého Fotoklubu Omega.  
    Co se týká aktivní péče o památky, pokračovali jsme ve spolupráci při 
konzervací zdiva na hradě Rabštejnek u Chrudimi. Práce byly tentokrát 
zaměřené na stabilizaci jihovýchodního nároží hradní věže.  
    Na podzim jsme se zapojili do akcí v rámci 300. výročí dostavby kaple 
sv. Klimenta v Hradci Králové. Náš spolek u této příležitosti vydal výroční 
turistickou známku a pohlednice. Vyšla také publikace, jejímž autorem je dr. Jiří 
Němeček. Nově vydané publikaci požehnal kardinál Dominik Duka.  
    Každý rok pořádáme návštěvy zajímavých památek a objektů. V loňském 
roce jsme za deštivého počasí navštívili Ludvíkovu cihelnu v Jeníkovicích 
z roku 1884. Unikátní areál s dochovanou kruhovou pecí je ojedinělou 
technickou památkou tohoto typu na našem území. V rámci prohlídky jsme 
navázali kontakt a spolupráci se Spolkem CIHELNA, jehož aktivity jsou 
zaměřeny na záchranu a využití výše uvedeného objektu.  
    V souvislosti s výročími spojenými se hradem Vízmburk jsme pomáhali 
uspořádat výstavu o hradě a o činnosti Sdružení pro Vízmburk a také tematický 
přednáškový večer.  
    Co se týká oblasti záchrany hradních zřícenin, tak se zástupci našeho spolku 
zúčastnili založení Svatomartinské aliance v Havlovicích na Trutnovsku. Tato 
organizace si klade za cíl prosazování zájmů spolků, obcí i soukromých 
vlastníků pečujících o hradní zříceniny a menší památkové objekty. Dávná idea 
zesnulého prof. Tomáše Durdíka tak po letech získala konkrétní podobu. 
    Náš spolek získal do pronájmu část prostor ve vznikajícím spolkovém domě 
v Tomkově ulici v Hradci Králové. Od ledna letošního roku na tomto místě 
funguje pravidelné kontaktní místo pro veřejnost. Zde mají zájemci možnost 
obracet se na nás se svými dotazy z oblasti ochrany kulturních památek 



a památkové péče nebo také zakoupit publikace a propagační materiály našeho 
spolku. 

    V Hradci Králové hrozí zánik další technické památky, a to nýtovaného 
ocelového mostu plukovníka Šrámka ve Svinarech. Most zcela jistě patří 
do hodnotného souboru různých typů a stavebních slohů mostních konstrukcí 
v Hradci Králové. Demolice svinarského mostu z počátku 20. století by 
znamenala citelnou a zbytečnou ztrátu pro tento soubor. Naše Společnost v této 
věci zaslala své stanovisko kompetentním orgánům a nadále situaci sleduje.  
     Naše nevětší aktivita za uplynulý rok směřovala do Českého Meziříčí, kde 

hrozila demolice Hrnčířova mlýna. Téměř tři sta let starý objekt s dochovanou 
mlynářskou technologií byl odsouzený k zániku. A to opět díky dlouholetému 
nezájmu lidí a jejich lhostejnosti. Po jednáních s dosavadním majitelem objektu 
se situace zlepšila a mlýn tak bude s největší pravděpodobností zachráněn. Této 
kauze bude na dnešním sněmu věnována velká pozornost, což souvisí 
s dosavadním vývojem situace.  
     Stále se ukazuje, že jsou aktivity našeho spolku potřebné a smysluplné. 
Věřím tomu, že se nám podaří pokračovat v naší práci a že boj za ochranu 
našeho kulturního dědictví nevzdáme. I když je nám všem jasné, že se něco 
vyhrát dá a něco ne.  
 

V Hradci Králové 3. března 2018                                                               
                                                                                      Bc. Rudolf Khol, předseda 

 

Příloha č. 2     
 

Účetní a pokladní zpráva za rok 2017 

 

Transakce přes pokladnu: 

 

Příjmy:   

členské příspěvky                                                              3.500,- Kč 

prodej publikací                                                              1.070,- Kč 

celkem                                                                        4.570,- Kč 

 

Výdaje:   

občerstvení                                                               2.200,- Kč 

poštovné                                                                  180,- Kč 

kancelářské potřeby                                                       490,- Kč 

pronájmy                                                               1.000,- Kč 

ostatní výdaje                                                     5.648,- Kč 

celkem                                                                         9.518,- Kč 

 

Stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2017                               2.639,- Kč 

 

 



Transakce přes bankovní účet 
 

Pohyby na bankovním účtu 

Zůstatek na účtu vedeném u Raiffeisenbank k 1. 1. 2017 činil 4.744,91,- Kč. 
 

Příjmy:  
z prodeje publikací                                                                          2.494,- Kč 

z členských příspěvků                                                                     2.100,- Kč 

Královéhradecký kraj                                                                      5.530,- Kč 

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.                            8.270,- Kč 

Statutární město Hradec Králové                                                  45.000,- Kč 

celkem                                                                                           63.394,- Kč 

 

Výdaje:  

za výrobu pohledů kaple sv. Klimenta                                            4.356,- Kč 

za výrobu výročních turistických známek                                       6.900,- Kč 

za předplatné odborného tisku                                                            527,- Kč  
za tisk Zpravodaje                                                                            1.500,- Kč 

za portál Aukro                                                                                      21,70 Kč 

za pronájem a občerstvení na sněmu 2017                                       2.000,- Kč 

za vedení bankovního účtu                                                                  226,- Kč 

celkem                                                                                            15.530,70,- Kč 
 

Konečný zůstatek na účtu k 31. 12. 2017 činil 52 608,21,- Kč. 
 

V Hradci Králové 3. března 2018 

Monika Ficková, pokladník 

 

 

Příloha č. 3 
 

Usnesení XXIX. sněmu Společnosti ochránců  
památek ve východních Čechách, z. s. (dále Společnost) 

 

XXIX. sněm schvaluje: 
 

1. výroční zprávu o činnosti za období od XXVIII. sněmu, tj. od 5. 3. 2017 
do 3. 3. 2018, přednesenou předsedou Společnosti; 

2. záměr záchrany Hrnčířova mlýna dle předneseného projektového záměru, 
a to ve smyslu odkupu nemovitosti č.p. 94 v Českém Meziříčí a přilehlých 
pozemků od firmy Tereos TTD, a.s. za účelem rekonstrukce, vybudování 
muzea a zpřístupnění veřejnosti; 

3. Mgr. Vlastimila Šimka za člena výboru Společnosti. 
 



XXIX. sněm zavazuje a žádá členy Společnosti: 
 

1. propagovat dle vlastních možností vhodnými způsoby činnost 
Společnosti; 

2. přispívat do informačního bulletinu Zpravodaj, na webové stránky 
Společnosti a facebookový profil Společnosti články z oblasti památkové 
péče, informovat o stavu památek, o jejich akutním ohrožení; 

3. 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;  

4. propagovat a dle možností také zajišťovat prodej publikací Společnosti, 
získané prostředky využívat k rozšiřování činnosti jak při záchraně 
památek, tak v publikační činnosti. 

 

XXIX. sněm ukládá členům Společnosti: 
 

A) v publikační a osvětové činnosti: 
1. vydávat informační bulletin Zpravodaj, hledat další zdroje financování 

jeho vydávání; 
2. pořádat návštěvy památek, v nejbližší době uskutečnit exkurzi do Muzea 

cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice 

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

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

5. pokračovat ve spolupráci s obcí Velichovky při úpravě prostoru kolem 

stromů, vysazených k příležitosti 25. výročí založení Společnosti; 
6. v případě zájmu ze strany Fotoklubu Omega uspořádat další díl výstavy 

Památky a jejich osudy, tentokrát se zaměřením na Náchodsko; 
7. zažádat o příspěvek na činnost spolku v rámci grantové podpory města 

Hradec Králové. 
 

B) na úseku aktivní péče o památky: 
 

1. zúčastnit se dle svých možností v roce 2018 brigádnických akcí při 
záchraně památek; 

2. 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; 

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

 



ČLÁNKY:             
                                                           

Vlastimil Šimek: Ve stínu cukrovaru. 
„Objevená“ technická památka Hrnčířův 
mlýn v Českém Meziříčí podruhé. 

 

V pokračování o Hrnčířově mlýnu bychom Vás rádi informovali o dalším 
vývoji v jednáních s vlastníkem objektu společností Tereos TTD, a.s. 
a zainteresovanými stranami jako je obec České Meziříčí, na jejímž území mlýn 
stojí a rovněž, jak se celá situace vyvíjí.   

 

 
 

V posledním Zpravodaji jsme se rozloučili s informací, že během prosince 
2017 proběhne jednání s vlastníkem objektu, na kterém bude představen záměr 
Společnosti ochránců památek ve východních Čechách, z. s. (dále jen 
Společnost), co s daným objektem. 



K setkání zástupců Společnosti (ve složení předseda Rudolf Khol, členové 
spolku Růžena Divecká, Vlastimil Šimek, Robert Müller), vlastníka objektu 
(předseda představenstva Tereos TTD, a. s. Oldřich Reinbergr, ředitel závodu 
v Českém Meziříčí Petr Karkoš, PR manager Jakub Hradiský a podniková 
právnička) a obce (starosta Milan Žďárek, místostarosta Jan Rejchrt) došlo dne 
14. 12. 2017 v cukrovaru v Českém Meziříčí. Na tomto setkání byl představen 
projektový záměr obnovy objektu včetně možného časového harmonogramu 
prací. Zvláště užitečné byly pro vývoj jednání praktické informace ohledně 
dotací prezentované Robertem Müllerem. Výsledek jednání byl pozitivní a vedle 

odsouhlasení, že budeme pokračovat v dalších jednáních, jsme se již dohodnuli 
na tom, že Tereos TTD, a. s. připraví návrh kupní smlouvy za účelem připravení 
její finální verze. Během měsíce ledna 2018 jsme obdrželi návrh kupní smlouvy, 
resp. smlouvy budoucí kupní. Smlouvy byly interně konzultovány mezi členy 
výboru spolku a zároveň jsme oslovili externí právníky. V současné době 
je smlouva již téměř připravena k podpisu. Její finální podobu bychom měli 
obdržet v následujících dnech.  

S vedením cukrovaru bylo rovněž dohodnuto, že zástupci Společnosti 
vystoupí na každoročním setkání pořádaném cukrovarem a obcí České Meziříčí 
pro širokou veřejnost. Na této akci cukrovar informuje občany o situaci 
s provozem samotného cukrovaru, ale zároveň jsou diskutována všechna možná 
témata. Proto jsme s možností seznámit občany s naším záměrem touto formou 
rádi souhlasili. Akce se konala ve čtvrtek 1. 3. 2018. Posledním bodem celé akce 
bylo představení záměru renovace a provozu mlýna a následná diskuze. Materiál 
byl představen předsedou spolku Rudolfem Kholem a členem Vlastimilem 
Šimkem. Na akci bylo přítomno asi sto občanů Českého Meziříčí a Skršic. Byli 
jsme zvědavi na reakce místních občanů. Po představení záměru padlo několik 
dotazů na možnost financování celé akce, které byly rámcově zodpovězeny. Na 
obhajobu našeho záměru vystoupil rovněž jeden z místních rodáků a lze říci i 
morální podporovatel celé akce. Jeho promluva sklidila potlesk, který jsme 
přijali jako podporu naší snahy. Prezentace projektového záměru byla následně 
publikována i na webových stránkách obce. 

Klíčovým pro celou akci bylo následně odsouhlasení záměru odkoupení 
objektu do vlastnictví Společnosti za 1,- Kč sněmem Společnosti, který se konal 
vzápětí v sobotu dne 3. 3. 2018. Na sněmu došlo mimo jiné k opětovnému 
představení projektového záměru členům Společnosti a diskuzi (viz zápis 
z XXIX. sněmu v tomto čísle Zpravodaje). Na jeho závěr došlo k hlasování 



o usnesení sněmu, které bylo přijato většinou přítomných hlasů (25 hlasů pro, 1 
hlas proti). 

Vedle shora uvedených jednání a vystoupení jsme mezitím oslovili 
odborníka na problematiku mlýnů pana dr. Radima Urbánka (mimo jiné ředitel 
muzea v Ústí nad Orlicí), který v dubnu po domluvě s vlastníkem cukrovaru 
navštívil Hrnčířův mlýn. Provedl ohledání objektu, zajistil fotodokumentaci 

inventáře i samotného objektu a předal nám spoustu informací a cenných rad, co 
přesně za stroje se v objektu nachází, jakým způsobem postupovat při renovaci 
strojů, jak finančně jsou náročné některé kroky a našli jsme i několik dalších 
zajímavých stavebně-historických prvků.  
 

 
 

V tuto chvíli čekáme na finální podobu smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní, po jejímž podpisu by mělo Ministerstvo kultury ČR prohlásit objekt 
Hrnčířova mlýna za kulturní památku a zařadit ji na Ústřední seznam kulturních 
památek ČR. O dalším průběhu akcí Vás budeme opět informovat ve Zpravodaji 
nebo jinou vhodnou formou.             

 

 



 
TISKOVÁ ZPRÁVA - 
Hrnčířův mlýn v Českém Meziříčí by se měl 
stát kulturní památkou 

 

Josefov, 24. ledna 2018 

 

I když současný stav Hrnčířova mlýna čp. 94 v Českém Meziříčí může 
svádět nezasvěceného návštěvníka k závěru, že by obec neměl hyzdit a měl 
by být raději zbourán, jednalo by se o tragický omyl. V regionu 
Královéhradeckého kraje není mnoho vodních mlýnů, které se v úplnosti 
dochovaly uprostřed obce. V případě Českého Meziříčí se tak jedná 
o příležitost, která by měla být využita ve prospěch záchrany zajímavé části 
našeho kulturního dědictví a dále pro lepší poznávání naší regionální 
historie, technického umu našich předků a podporu turistického ruchu. 
 

Jsme přesvědčeni, že bývalý Hrnčířův mlýn splňuje všechny předpoklady 
pro to, aby ho ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku, uvedl ředitel 
josefovského pracoviště. Téměř kompletní dochovanost technologického 
vybavení uměleckého složení z konce 19. a počátku 20. století vyráběného již 
průmyslově, které umožňovalo důkladnější přípravu zrna před mletím a lepší 
třídění meliva je hlavním důvodem podání návrhu na prohlášení mlýna 
v Českém Meziříčí za kulturní památku. Starší typ technologie, tzv. české 
složení, které zde bylo nepochybně osazeno dříve, dokládá mlýnská hranice 
se zdobnou profilací. Mlýn s klasicistním vstupním pískovcovým portálem 
a bedněnou pavlačí se sluncovým motivem z přelomu 19. a 20. století má také 
vysokou urbanistickou a architektonickou hodnotu. Je významným dokladem 
technologického vývoje mlynářství i stavebně-historického vývoje obce, v níž 
dosud není jiná kulturní památka než barokní kostel sv. Kateřiny. 

O záchranu mlýna usiluje Společnost ochránců památek ve východních 
Čechách. Současný majitel mlýna, akciová společnost Tereos TTD, nemá 
v plánu do jeho obnovy investovat finanční prostředky, proto navrhnul předání 
objektu do majetku Společnosti. Veškerá dosavadní jednání o převzetí mlýna 
byla velice vstřícná a korektní, vyzdvihl Rudolf Khol, předseda Společnosti. 



K budoucímu využití dodal, že po rekonstrukci a zakonzervování, případně 
zprovoznění vybavení je v plánu vznik interaktivní expozice věnované zdejšímu 
mlýnu a jeho mlynářům, mlynářství a příbuzným řemeslům, např. sekernictví, 
včetně ukázek potravinářské výroby navazující na zpracování obilnin. Vedle 
toho by v prostorách objektu vznikla expozice věnovaná obci České Meziříčí 
a především významnému rodáku a pozdějšímu 23. královéhradeckému 
biskupovi Mons. ThLic. Karlu Otčenáškovi. V případě zájmu firmy Tereos TTD 
by zde mohla rovněž vzniknout i menší expozice věnovaná místnímu cukrovaru 
a výrobě cukru.    

Spolek by rovněž chtěl v mlýnu vytvořit zázemí pro kulturně-společenské 
akce, které by využíval pro pořádání přednášek, vzdělávacích workshopů, 
menších koncertů atd. nejen pro starší, ale i pro děti a mohl by tak doplnit 
vzdělávací program pro místní základní a mateřskou školu. Takové navrácení 
života do objektu, který již není využíván ke svému původnímu účelu, velmi 
podporujeme, dodal Jiří Balský. 

Mlýn v Meziříčí je poprvé připomínán k roku 1598 v urbáři opočenského 
panství. Je uváděn jako panský, nájemcem byl mlynář Pavel Šnorař. V roce 

1740, když si mlýn najímal František Matyáš, byl obnoven. Po zrušení 
poddanství koupil v roce 1848 mlýn za 8 000 zlatých František Šefelín. Roku 

1862 od Františka Šefelína mlýn koupil Jan Hrnčíř ze Lhoty u Nahořan za 22 
000 zlatých. Rodina Hrnčířova vlastnila mlýn ještě v 50. letech minulého století, 
kdy se přestalo mlít. 

Za Hrnčířů došlo ke zlomovému momentu v technologickém vývoji 
mlýna. V roce 1872 bylo osazeno umělecké neboli amerikánské složení, které 
nahradilo starší, méně dokonalé složení obyčejné, zvané též české. Roku 1893 
byla pořízena mlecí válcová stolice a o deset let později byla místo vodních kol 
na spodní vodu instalována vodní Francisova turbína o výkonu 24 koňských sil. 
Roku 1906 bylo pořízeno dynamo na osvětlení mlýna a okolních domů. 

Ačkoli není stavebně-technický stav budovy nejlepší, vnitřní vybavení 
mlýna se dochovalo téměř kompletně a v dobrém stavu. V přízemí mlýnice 
se nachází transmise (podkolí) s litinovým věncem s dřevěnými palci. Transmise 

zajišťovala přenos hnací síly ke strojům. Je zde také zachována mlýnská hranice, 
která dle zdobné profilace nepochybně náležela ještě ke staršímu českému 
složení. V dalších podlažích mlýnice jsou z technologie uměleckého složení dále 
zachovány mlecí válcové stolice v litinových skříních, jahelka, rovinný vysévač, 
hranolový vysévač, koukolník, čtyřrámečková reforma archaického typu, 



vzduchový filtr a horní transmise (podstřeší). Přenos zrna a meliva zajišťovaly 
kapsové výtahy. 

V interiéru obytné části se dochovaly zajímavé a na tehdejší dobu 
pokrokové prvky z 1. poloviny 20. století – koupelna s historickými bateriemi, 
splachovací záchod s plechovou nádrží, skříňový mrazák apod. 

Přízemí vyzděné z opukového lomového zdiva bude pravděpodobně 
pocházet z poloviny 18. století, kdy probíhaly stavební úpravy mlýna. Této době 
odpovídá i provedení valené klenby s pětibokými výsečemi v obytné části 
mlýna. Nelze však úplně vyloučit variantu, že mlýn nebyl obnoven kompletně, 
ale že z předchozí stavby mohla nějaká část objektu zůstat zachována. 

Mlýn byl patrně již od poloviny 18. století koncipován jako patrový, 
neboť dle písemných pramenů měl tři mlýnská kola, z nichž jedno sahalo 
až do patra. Další stavební změny proběhly určitě v souvislosti se změnou 
mlýnské technologie z českého složení na umělecké v 70. letech 19. století, 
např. osazení sedlového bedněného vikýře. Dochovaná technologie pochází 
z konce 19. a počátku 20. století. Konstrukce střechy s vaznicovým krovem 
odpovídá přelomu 19. a 20. století. Kolmo k podélnému průčelí mlýna přiléhá 
menší přístavek z počátku 20. století pro Francisovu turbínu vyzděný z cihel, 

pod nímž  protékal mlýnský náhon a který nahradil krytou lednici dřevěné 
konstrukce s vantroky. 

 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, je jedním 
ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem v Královéhradeckém kraji 
je naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem 
o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí 
výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům 
kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu 
na území kraje. Pracoviště v Josefově zpracovává návrhy na prohlašování věcí 
či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje 
dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů 
ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a vydává sborník 
Monumenta vivent. Další informace najdete na www.npu.cz/cs/uop-josefov 

a na Facebooku Památkám naproti. 
 

Kontakt:  

Mgr. Eva Macková, 491 509 536, 725 766 153, mackova.eva@npu.cz  

 

http://www.npu.cz/cs/uop-josefov
https://www.facebook.com/Památkám-naproti-263145400523556/
mailto:mackova.eva@npu.cz


Stanislav Michek: Kruhová cihelna a 
cihlářství v Jeníkovicích 

 

Když v 80. letech devatenáctého století nechal třicetiletý statkář 
a podnikatel Josef Ludvík (1848-1902) postavit v Jeníkovicích kruhovou pec 
Hoffmanova typu, zřejmě netušil, že se o téměř 140 let stane možná poslední 
kruhovou pecí tohoto typu na území bývalého království českého. Připomeňme 
si postupně některá zákoutí historie pece a cihlářství v Jeníkovicích. 

 

 
1886 - katastrálni mapa - výřez Cihelna - továrna 

 

V devatenáctém století se pálily cihly v pecích tzv. „hicovkách“. Dle 
kronikáře J. Prokopa jich bylo v Jeníkovicích (okr. Hradec Králové) více než 
dvacet. V hicovkách se topilo dřívím, zejména pařezy. Takovouto pec si stavěli 



majitelé polních hospodářství1, kteří cihly pálili pro svou potřebu a jako 
přivýdělek k hlavní zemědělské činnosti. Cihly prodávali především 
v nedalekých Třebechovicích p. Orebem. Majiteli hicovek byli např. Jan Jánský, 
Václav Jánský, Jiří Jelen, Václav Podstata, Josef Rohlena, Matěj Dotřel (Prokop, 
1966, str. 415; Špriňar J. a kol., 1909, str. 46-47). 

 

 
1928 - Dělnictvo kruhové cihelny 

 

Ludvíkova cihelna byla tvořena dvěma pecemi – pec 

„Hofmanka“ či „kruhovka“ s 39 m vysokým ve středu pece situovaným 
komínem (starší typ) a pec „Patentka“ s postranním 25 m vysokým komínem 
(modernější typ). Dle údajů ze sčítání lidu z r. 1890 zaměstnával Josef Ludvík 
v cihelně 68 osob evidovaných v Jeníkovicích, z toho 39 mužů a 28 žen na 
pozici dělník/dělnice, správcem cihelny byl 44-letý František Štípek. Nejmladší 
zapsanou cihlářskou dělnicí byla Marie Čtvrtečková ve věku 13 let a dělníkem 
Vácslav Kubišta ve věku 14 let. V kruhové cihelně byly zaměstnány tři děti 
mladší 15 let. Nestarším dělníkem naopak byl ve věku 69,5 let Jan Hrubý 
narozený v roce 1821. Průměrný věk v cihelně zaměstnaných mužů byl 38,1 let 
a žen 33,5 let. V cihelně také pracoval hluchoněmý cihlářský dělník.  
                                                 
1  Polní hospodářství – označení oboru výdělku dle Sčítání lidu z r. 1890. 



Ve dvou cihelnách se vyráběly dle Prokopa (1982, str. 324) cihly, 
obyčejné tašky, francouzské tašky, prejzy, tašky Steinbrück, trubky různých 
velikostí od 5 cm do 16 cm, tašky falešné, půdové dlaždice („půdovky“), 
a vodové dlaždice čtvercových, kulatých tvarů a „klobouky na pilíře“. Cihly 
byly označeny iniciály majitele „J L“ a číslem (viz foto cihly označené J L 02). 
Cihelna i statek vydělávaly a majitel reinvestoval zisk do rozvoje cihelny. 
Koupil postupně parní stroj, kotel, lis na hlínu, na kterém vyráběl strojové cihly, 
trubky různých rozměrů, dále stroj na výrobu tašek francouzských, srdíčkových 
a žlábkových, i stroj na prejzy (Prokop, 1952, str. 58-59).  

 

 
1959 - cihelna z Vrsi 

 

V této době taktéž rozšiřoval výrobní areál: přibyl např. domeček, 
v kterém se namáčely v rozehřátém téru ručně vyráběné tašky (francouzské), 
a kůlna, ve které se následně sušily. Na konci devadesátých lech devatenáctého 
století nechal Ludvík postavit deputátní domky pro dělníky. V roce 1898 

nechává postavit domek č. p. 45 s 9 pokoji pro dělníky, kteří zde zdarma 
od června 1899 bydleli. Ve  vytěženém těžebním prostoru vedle osady Cihelna 



potom nechává v roce 1902 postavit 6 dělnických domů tvořených světnicí, síní, 
kuchyní, chlévem a kůlnou.  

12. března 1902 zemřel Josef Ludvík, statkář a majitel kruhových cihelen, 
v Kuksu, kde byl na léčení u MUDr. L. Kirše. Celé hospodářství převzala 
manželka Kateřina (1859 - ?) a jeho dva synové Josef (1880 - 1935) a Rudolf 

(1877 - ?) Ludvíkové. V letech 1904 – 1909 do obce přišly další rodiny dělníků, 
kteří pracovali nejen pro velkostatek a cihelnu J. Ludvíka, ale také pro cihelnu 

Jánského a dvůr rodiny Colloredo Mansfeld. To vedlo mj. k rozšíření místní 
původně dvoutřídní školy na čtyřtřídní (Prokop, 1952, str. 63).  

V roce 1909 se vyráběly cihly ve dvou hicovkách pana Prokopa a pana 
Rohleny, ve dvou kruhových pecích Josefa Ludvíka a v kruhové peci pana 
Jánského. V roce 1912 zvětšil Václav Jánský původně pětikomorovou pec 
na pec o 14 komorách. 

 

 
2015 - cihla JL 02 

 

V roce 1921 pracovalo v Ludvíkově parostrojní cihelně včetně 
spolumajitelů Josefa a Rudolfa Ludvíka 24 lidí, z toho 18 dělníků (cihlářský 
dělník, cihlářská dělnice, dělnice, topič v kruhovce, rovnač cihel v peci), 



3 řemeslníci (mistr cihlářský, kovář, vedoucí strojník v cihelně a pile) a 1 
administrativní pracovník – účetní. Podle pracovního řádu pro Parostrojní 
cihelnu Josefa Ludvíka z roku 1922 v ní pracovali štokaři, pecaři, topiči, 
zásobníci, strojníci, dělníci při strojní výrobě a při parním kotli, cihlářští mistři, 
tesaři, kováři, nádeníci, nádenice a čeledínové. Od pondělí do pátku 
se pracovalo od 7 do 12 hodin a potom od 13 do 17 hodin. V sobotu potom 

od 7 do 12:45 hodin. Průměrná pracovní doba byla 8 hodinová, neboť nebyly 
proplaceny přestávky. Měsíčně se nesmělo pracovat více než 192 hodin.  

Během let 1924, 1926 a 1927 se konaly v Ludvíkově cihelně stávky 
dělnictva, jež vyvolali zástupci vesnické organizace Sociální demokracie. V roce 

1926 zejména cihláři založili v Jeníkovicích buňku Komunistické strany 
Československa (Prokop, 1964, str. 343; Prokop, 1967, str. 48).  

Ludvíkova cihelna byla v provozu do r. 1942, tj. cca do poloviny 

2. světové války. 
Prokop v roce 1963 (str. 268) popisuje, že aktuálně v kruhovce 

„Hofmance“ slouží první patro jako skladiště výkupního skladu 
v Třebechovicích, spodní část pece využíval Státní statek jako skladiště 
brambor. V „Patentce“ byla ve spodní části pece skladována umělá hnojiva. 
V roce 1966 bylo zřízeno v bývalé Jánského (později Novotného) cihelně 
skladiště surových kůží (hovězin, vepřovic, teletin, atd.). To fungovalo do roku 
1971, kdy byl objekt zdemolován a v hliništi byla zřízena skládka odpadů.  

Po období chátrání (viz fotografie Hofmanky a Patentky z Vrší z roku 

1959) bylo v roce 1969 rozhodnuto, aby byla obnovena výroba cihel v kruhové 
cihelně. V období 1970 až 1974 došlo ke zbourání „Patentky“, kotelny, 
strojovny a deputátnických domků dělníků. Byla postavena nová strojovna, 
sociální zařízení a kanceláře a sušárny a u kruhové pece došlo k výměně krytiny 
– původní bobrovky nahradila plechová střecha. Surová výroba byla zahájena 
26. září 1972 a pálená výroba 26. března 1973 (Šmíd, 2007). V letech 1978-

1983 se cihelna podle záznamů z kronik potýkala s nedostatkem pracovníků 
nebo s málo kvalifikovanými pracovníky.  

Po roce 1989 byla cihelna v restituci navrácena dědicům po Rudolfu 
a Josefu Ludvíkových a to rodinám Richterů a Zámečníků. Cihelna potom byla 
v provozu do roku 1995, firma CIHELNA Jeníkovice s.r.o. tehdy nabízela pouze 
plné pálené cihly. V letech následujících po ukončení výroby nebyl areál 
využíván a začal chátrat, příležitostně sloužil jako překladiště balíků slámy. 

Z iniciativy několika jeníkovických rodin, kterým nebyl lhostejný osud 
cihelny, vznikl v r. 2015 Spolek CIHELNA, který má ve svém poslání mj. právě 



pokus o záchranu kruhové pece. Od r. 2016 má Spolek CIHELNA areál v nájmu 
za symbolické nájemné 1,- Kč ročně a jeho členové se zasadili o základní úklid 
areálu, odvoz odpadu a vyřezání náletových křovin a dřevin. V roce 2017 byl 

areál poprvé otevřen veřejnosti v rámci sportovně-dopravní akce pro děti 
s názvem Cihelna na kolečkách. Dopravní hřiště, které pro tuto akci v prostoru 

kolem pece vzniklo, v následujících měsících využívaly také děti z místní 
mateřské školy. Díky členitosti areálu a různorodosti terénu je areál zajímavý 
také pro kynology, kteří jej příležitostně využívají pro zkoušky a závody psů 
ve vyhledávání speciálních pachů. 

Nejbližší metou na cestě k záchraně cihelny je kromě její propagace v tuto 

chvíli podání žádosti o prohlášení kruhové pece za kulturní památku. 
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Jiří Němeček: V mé paměti zůstalo (2003 – 

2005) 

Rok 2003 byl mým posledním rokem ve funkci ředitele Biskupského 
gymnázia B. Balbína. Měl jsem rok do důchodu a slíbil jsem ředitelce 
skutečského gymnázia, že pro školní rok 2003/4 půjdu učit na toto gymnázium 

(mé „dítě“) a pomohu jí s prvními maturitami. V práci Společnosti se nic 

nezměnilo. Pro mne to bylo hodně ujetých kilometrů autem. 
V tomto roce jsme se angažovali v kauze Nálepkova kasárna, které získal 

Hradec Králové bezplatným převodem. Naší snahou bylo, aby tento areál z roku 
1802 město neprodávalo. Nabízela se různá využití. Zájem projevilo muzeum, 
které by zde mohlo mít pracoviště a depozitáře přírodovědného oddělení a 
pracoviště archeologů včetně lapidária. Další možností bylo zřídit zde církevní 



diecézní muzeum, zájem o výstavní prostory měla Galerie moderního umění. 
Architekti (naši členové) Čeřovský a Falta vypracovali bezplatně studii využití. 
Výsledek byl, že město areál prodalo a dnes je zde hotel Tereziánský dvůr. 

Zaujali jsme negativní stanovisko k vítěznému návrhu pomníku Františka 
Ulricha na stejnojmenném náměstí od hradeckého sochaře Pavla Doskočila. 
Sedící starosta Ulrich za stolem na 14 metrovém sloupu se nám nelíbil. Město 
nakonec po odporu větší části veřejnosti od realizace upustilo. 

 

 
Foto – účastníci konference 2013 

 

Rovněž negativně jsme se vyjádřili k návrhu přestavby hradeckého 
pivovaru na sídlo Královéhradeckého kraje za téměř dvě miliardy korun. 
V tomto případě k realizaci došlo. 

V červenci jsem se zúčastnil v hradeckém rozhlase „Kulatého 
stolu“ na téma Jak vidí občanská sdružení památky a historii v regionu. 
Připomněl jsem, že naše sdružení před třinácti lety doslova zachránilo poslední 
patrový roubený statek na Hradecku v Pileticích. Právě v dubnu 1993 jsme se 
podle nového zákona stali majiteli celého areálu. Po reálné úvaze jsme 
nemovitost Šrámkův statek přenechali státu, který ho následně převedl na město 



Hradec Králové. Dnes je areál dobře využíván pro kulturní akce. Po dohodě s 
budovateli Skanzenu Krňovice jsem se studenty z Biskupského gymnázia 
pomáhal v úpravách vnitřních komunikací, sušení sena a ošetření nově založené 
ovocné školky. 
 

 
Foto – oprava kapličky ve Vysokém Újezdu. 

 

O prázdninách jsem s dr. Jezberou pomáhal při opravě barokní fary 
v Heřmánkovicích. Tradičně jsme opravovali klenby. 

V květnu jsme pořádali výlet pro členy i pro zájemce. Vlakem 
do Třebechovic pod O., kde jsme si prohlédli oba katolické kostely a také 
evangelický. Neopomněli jsme ani muzeum betlémů. Odtud jsme pěšky 
pokračovali do Polánek k domku, kde žil spisovatel Josef Jahoda (1872 – 1946) 

autor téměř devadesáti románů. Výklad nám zde podal dr. Šůla. Pokračovali 
jsme pak do Ledců, tam se nejdříve posilnili chlebem se sádlem a cibulí a pak 
si prohlédli kostel sv. Jana Křtitele ze 16. století. Zde nám výklad podal Ing. Jiří 
Slavík, stejně jako na další zastávce v Klášteře nad Dědinou. Výlet byl zakončen 
ve Vysokém Újezdu prohlídkou románského kostela sv. Jakuba. Tečkou bylo 
pohoštění na faře, kterou obývá náš člen Hynek Bláha (kamenosochař). 



Na energii a čas bylo pro nás nejnáročnější uspořádání I. celostátní 
konference s názvem Kulturní dědictví v současnosti. Bylo to ve spolupráci 
se sdružením Collegium pro art antiqua. Do 20. listopadu, kdy proběhla 
konference v hradeckém muzeu, jsme se zúčastnili celkem šesti koordinačních 
schůzek. V předvečer konference měl přednášku známý architekt Karel Kuča 
na téma Proč chránit památky. Neuvádím zde seznam přednášek, protože 
z konference jsme vydali sborník, v němž jsou všechny přednášky uvedeny 
a v našem skladu knih je jich stále ještě dostatečný počet za symbolickou cenu 
20,- Kč. Je třeba uvést, že konferenci finančně podpořil Magistrát města Hradec 
Králové a Královéhradecký kraj. Konference se osobně zúčastnil primátor 
O. Vlasák, a také hejtman P. Bradík. Součástí konference byla výstava fotografií 
památek, jak vypadaly dříve a dnes. S příklady dobře provedených oprav, ale 
také špatných. 

V našem nakladatelství Balustráda jsme vydali Sborník o hradeckém 
školství. 

 

2004 v květnu tohoto roku jsem se stal českým důchodcem a naivně si 
myslel, kolik budu mít času na své zájmy a také že více času budu věnovat 
našemu sdružení. Realita byla a je úplně jiná. 

Po úspěšné konferenci v loňském roce jsme začali připravovat druhou 
konferenci na téma Využití památek. Termín konání byl určen na 17. března 
2005. Hlavním organizátorem se stal dr. Jezbera, který se také velmi angažoval 
v kauze Panského dvora v Ratibořicích, kde majitel František Wolf nechával 
záměrně chátrat objekty, které mu tzv. spadly do klína. Výsledek nakonec byl 

povzbudivý. Zánikem firmy Podzámčí s. r. o., v níž byl Wolf stoprocentním 
majitelem a ředitelem v jedné osobě, získal stát tento areál, a tak mohl začít 
připravovat jeho záchranu. 

Bohužel neúspěšně skončila naše snaha přimět město Hradec Králové 
k přeměně bývalé infekční nemocnice na spolkový dům. Náš člen 
Ing. B. Spejchal zaměřil objekt a vypracoval studii využití domu pro hradecká 
občanská sdružení. Město se majetku zbavilo tradičně. Prodejem. Dnes je zde 
soukromý obytný dům. Neúnavný Ing J. Havrda zajišťoval odvodňovací práce 
při kostele sv. Václava na Chloumku. Většinu prací zde vykonal se svým synem. 
Několik našich členů se studenty Biskupského gymnázia pak pomohlo při 
zasypávání rýh a úpravě terénu. 

Po dohodě s Ing. Jiřím Soukupem jsme připravovali výstavu obrazů 
našeho zemřelého člena Karla Kratochvíla v Galerii Na Mostě v Hradci Králové. 
S výběrem obrazů a jejich instalací nám vydatně pomohla paní Marie 



Rumlarová. Výstava byla jakýmsi díkem umělci za více než sto výtvarných 
prací, které pro naši Společnost zhotovil. 

O prázdninách jsem tradičně a naposledy s dr. Jezberou pracoval 
na rekonstrukci barokní fary v Heřmánkovicích. Problémy a potíže, které musel 
hlavní organizátor záchrany fary pan Poláček podstupovat, vedly v následujícím 
roce k ukončení činnosti spolku Collegia  pro arte antiqua a odchodu pana 
Poláčka do Semil na ZUŠ. 

Uspořádali jsme vlastivědný zájezd na Sobotecko. Zde nám zasvěceným 
průvodcem byl náš člen a duše kulturního dění v Sobotce, pan dr. Karel 
Samšiňák. Před vánočními svátky jsme ještě uspořádali výlet do Dvora Králové 
nad Labem a Kuksu. V prosinci jsme ještě stihli uspořádat výstavu betlémů 
z mé soukromé sbírky a domluvili jsme ukázky řezbářské práce při výrobě 
betlémů. Řezání dřevěných figurek předvedli tři členové hradecké pobočky 
České společnosti přátel betlémů. 

Na podnět paní Bukovské jsem se zúčastnil jednání na Kuksu 
s kastelánem hospitalu a starostou Kuksu. Schůzka se týkala neutěšeného stavu 
hřbitova, který se nachází za areálem hospitalu. V té době jsem byl členem 
výboru pro kulturu a památky Královéhradeckého kraje a snažil se o řešení 
ostudného stavu hřbitova.  

V tomto roce jsme zřídili webové stránky našeho sdružení. 
 

2005 byl rokem 15. výročí založení našeho sdružení, ale především byl 
ve znamení pořádání II. celostátní konference pod názvem Kulturní dědictví 
v současnosti – využití památek (17. 3. 2005). Hlavními organizátory byli naši 
členové Daniel Jezbera, Miroslav Klouda a Lída Žlábková Z přednášejících 
připomínám dr. Josefa Štulce, prof. Jiřího T. Kotalíka a Ing. arch. Miloše Solaře. 
Konference byla opět příznivě hodnocena, a tak jsme našli odvahu zažádat 
o finanční podporu na uspořádání konference v příštím roce pod názvem 
Opomíjené památky. 

V tomto roce jsme zahájili dlouhodobý projekt soupisu hradeckých 
funerálních památek. Hlavním garantem se stala Lída Žlábková. Tento projekt 
trvá do současnosti a v letošním roce jsme si dali za úkol dotáhnout soupis 
hřbitova na Pouchově a na Zámečku. 

Téměř po roce se mi podařilo domluvit s majiteli poslední roubené školy 
na Hradecku ve Všestarech bezplatné přenechání Skanzenu v Krňovicích. 
Jedinou podmínkou bylo, že po rozebrání provedou terénní úpravy. Na tyto 
podmínky pan Václav Záruba přistoupil. 



Na výstavě Lidová tvorba včera a dnes v Hradci Králové jsme 
se prezentovali fotografickou výstavou Lidová zděná architektura, kterou 
připravila Lída Žlábková. Její zásluhou jsme také získali grant 40 tis. Kč z fondu 
T- Mobile na opravu poničeného pomníku Ukřižování na Pouchově. 

Vyjednal jsem setkání u náměstka primátora Hradce Králové, kde jsem 
dohodl společnou prohlídku zbytků pevnostních staveb, především obou flošen. 
Prohlídky se vedle náměstka primátora zúčastnil i náš člen architekt Čeřovský. 
Písemně jsme pak předali náměty na využití těchto objektů. Zároveň jsme pana 
náměstka upozornili na probíhající soupis hrobů významných hradeckých 
osobností na hradeckých hřbitovech. Slíbil nám, že pokud by na některém 
z hřbitovů mělo dojít ke zrušení hrobu nějaké významné osobnosti, můžeme na 
to upozornit správu hřbitovů. 

I v tomto roce jsme uskutečnili dva vlastivědné zájezdy. V červnu 
do Kladska s návštěvou Vambeřic. Druhý výlet byl předvánoční do Babiččina 
údolí. Doktor Jezbera se za náš spolek zúčastnil prvního setkání české sekce 
Europa Nostra v Praze. Bohužel činnost této sekce po roce skončila. S kolegou 
Pražákem jsme měli přednášku o památkové problematice v Novém Bydžově. 
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