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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,

    je za námi 30. sněm našeho spolku, který byl po všech stránkách vydařený.
Na sněmu byla prezentována celá řada zajímavých příspěvků na různá témata –
Hrnčířův mlýn  v  Českém Meziříčí,  poznatky  k  opravám historických  budov
v centrech měst, informace o iniciativě Zachraňme hrady nebo poznatky o sto
letech přehrady Les Království. Děkuji všem za přípravu sněmu a také těm z
vás, kteří jste se ho zúčastnili.
    Náš spolek se stal v květnu majitelem Hrnčířova mlýna v Českém Meziříčí,
který získal status nemovité kulturní památky. Nyní se můžeme věnovat jeho
postupné renovaci. Více se dozvíte na dalších stránkách Zpravodaje.
   Také  v  Hradci  Králové  se  náš  spolek  zapojil  do  boje  za  záchranu  dvou
hodnotných  objektů  –  bývalé  koželužny  v  Kuklenách  a  bývalého  mostu
plukovníka Šrámka ze Svinar. Ani jeden z nich není kulturní památkou. Přesto
se  domnívám,  že  si  oba  zaslouží,  aby  byly  zachovány.  Kulturní  dědictví  je
potřeba chápat komplexně, v celé šíři. Není možné tento pojem omezovat na
prohlášené kulturní památky nebo snad výběrově na určité typy staveb. Součástí
kulturního dědictví jsou všechny zajímavé, hodnotné stavby a objekty. Ať už po
stránce historické, architektonické, urbanistické, řemeslné, symbolické nebo ať
už se  jedná o  místa  paměti.  Můžeme sem zařadit  industriální  stavby,  sýpky,
cihelny, vodojemy, kapličky, nejrůznější křížky nebo boží muka. Realita nám
bohužel ukazuje, že mnoho z nich kvůli nezájmu, neochotě nebo nepochopení
věci zbytečně a velmi rychle zaniká. Téma těchto opuštěných, i když zajímavých
a  neprávem opomíjených  staveb  je  velmi  aktuální  a  řekl  bych,  že  i  akutní.
Svědčí  o  tom např.  i  konference  Osiřelé  památky,  kterou  v  květnu  pořádal
spolek Omnium, z.s. 
   V předešlých měsících  jsem se  v Praze  zúčastnil  dvou velmi  zajímavých
seminářů, o kterých Vám podám podrobnější zprávu v některém z dalších čísel
Zpravodaje.  Jeden  z  nich  se  týkal  chystané  rekodifikace  stavebního  zákona,
která se samozřejmě bude dotýkat zájmů kulturních památek a památkové péče.
Ten  druhý  se  zabýval  poznatky  veřejného  ochránce  práv  plynoucí  z  šetření
památkových kauz.  Obě akce byly  přínosné a  nutily  mě k zamyšlení.  Co je
potřeba udělat pro to, aby si lidé uvědomili, jak bohaté a cenné je naše kulturní
dědictví  a  jak důležitá  je  jeho ochrana a  zachování?  Jak  přesvědčit  ty,  kteří
o těch věcech rozhodují? To nejmenší, co můžeme udělat, je diskutovat o nich,
trpělivě vysvětlovat, argumentovat a šířit tyto myšlenky dále. 
     

Rudolf Khol
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ZPRÁVY Z VÝBORU:

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA ZÁCHRANU A OPRAVU HRNČÍŘOVA MLÝNA
Spolek  vyhlásil  veřejnou  sbírku  na  záchranu  a  opravu  Hrnčířova  mlýna
v Českém Meziříčí. Sbírka se koná od 1. září 2018 na dobu neurčitou. Zájemci
mohou přispět na transparentní účet nebo zasláním Dárcovské SMS.

SPOLEK ZÍSKAL DOTACI NA ČINNOST 
Spolek podal v listopadu loňského roku žádost  o dotaci  v programu Činnost
kulturních organizací  u statutárního města Hradec Králové, která byla kladně
vyřízena. 

SETKÁNÍ S MINISTREM KULTURY ČR
Zástupci  spolku  se  setkali  s  ministrem  kultury  ČR  doc.  Mgr.  Antonínem
Staňkem,  Ph.D.  v  Českém Meziříčí  při  jeho  pracovní  návštěvě  v  kraji.  Při
prohlídce  Hrnčířova  mlýna  ho  seznámili  s  jeho  historií,  s  aktuální  situací
záchrany a s projektem na opravu a nové využití objektu.

PŘEDNÁŠKA O TOVÁRNÍCH KOMÍNECH
Náš spolek pořádal přednášku Ing. Martina Vonky, Ph.D. z Fakulty stavební,
ČVUT v Praze o továrních komínech. Akce se uskutečnila 24. dubna v Hradci
Králové  v  klubu  Továrna  (v  areálu  bývalé  Pilnáčkovy  továrny,  Pospíšilova
281/18, www.tovarnahk.cz).

VÝSTAVY PAMÁTKY A JEJICH OSUDY V POLICI NAD METUJÍ
Projekt Památky a jejich osudy úspěšně pokračuje i nadále. Výstava byla opět
připravena ve spolupráci s Fotoklubem Omega. Zájemci jí mohli navštívit  ve
dnech 24.  5.  –  7.  7.  2019,  a  to  ve výstavních  prostorách Muzea Náchodska
v Polici nad Metují.

BÝVALÝ HOTEL LIVERPOOL V CHLUMCI NAD CIDLINOU
Na náš spolek se obrátil Občanský spolek Kulturně smýšlejících v záležitosti
historického objektu bývalého hotelu Liverpool v Chlumci nad Cidlinou. Výbor
spolku se bude touto kauzou zabývat.

SPOLEK VYDAL KNIHU MINIPOVÍDEK
V  nakladatelství  Balustráda  spolek  vydal  publikaci  Jaroslava  Hanuše  –
Minipovídky zpod Bílé věže aneb starý Hradečák vypráví. Autor na stránkách
své knihy vypráví čtivou formou krátké autobiografické povídky ze svého života
spjaté  nejen s  Hradcem Králové.  Kniha je obohacena o množství  perokreseb
malíře a grafika Karla Kratochvíla. Zájemci mají možnost publikaci zakoupit za
cenu 150 Kč.

    

2



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

Datum konání: 9. března 2019 od 9.30 hodin
Místo konání: Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1, 500 03
Přítomno členů: 28 členů (sněm byl usnášeníschopný)

      hosté: 1

1. Předseda spolku Bc. Rudolf Khol přivítal přítomné členy a hosty. PhDr. Jiří
Němeček  vzpomenul  na  zesnulé  členy  spolku  (Jarmilu  Sibalovou  a  Ing.
arch.  Václava  Kouta)  a  členové  uctili  jejich  památku  minutou  ticha.
Následně  proběhlo  schválení  programu  (schváleno  jednomyslně)  a  volba
zapisovatelky sněmu – Ing. Růžena Divecká (schváleno jednomyslně). 

2. Volba  návrhové  komise  ve  složení:  Ing.  Růžena  Divecká,  RNDr.  Daniel
Jezbera, Mgr. Vlastimil Šimek (schváleno jednomyslně). 

3. Předseda spolku Bc.  Rudolf  Khol  přednesl  Výroční  zprávu o činnosti  za
uplynulé období. (Příloha č. 1)

4. Pokladní spolku Monika Ficková přednesla Účetní a pokladní zprávu za rok
2018. (Příloha č. 2)

5. Vystoupení hostů a členů spolku – I. část

a)  Mgr.  Vlastimil  Šimek  –  Prezentace  vývoje  záchrany  Hrnčířova  mlýna
v Českém Meziříčí
S firmou Tereos TTD, a.s. byla koncem roku 2018 uzavřena Smlouva budoucí
kupní  na  budovu  mlýna  s částí  přilehlých  pozemků.  Smlouva  konečná  bude
uzavřena neprodleně poté, co bude objekt prohlášen ministerstvem kultury ČR
za kulturní památku. Řízení o prohlášení stále probíhá a je předpoklad vydání
rozhodnutí v nejbližší době.  Ohledně daně z nabytí nemovitosti přislíbila firma
Tereos TTD, a.s. poskytnutí finančního daru ve výši daně. Znalecký posudek již
byl vyhotoven a bude jej potřeba k datu převodu aktualizovat. V roce 2018 se
v objektu mlýna uskutečnily 3 brigády za účasti členů i místních obyvatel. Akci
ke  Dnům  evropského  dědictví  se  nepodařilo  realizovat,  ale  byly  alespoň
realizovány  jednak  výstava  ke  dni  české  státnosti  a  výstava  v informačním
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centru v Opočně. Mlýn navštívil na počátku roku hejtman Královéhradeckého
kraje a pak také i současný ministr kultury. Za účelem rekonstrukce je vyhlášena
veřejná  sbírka  a  jsou  aktivní  Dárcovské  SMS.  Členové  spolku  byli  vyzváni
k jejich propagaci.

DISKUSE:
Iva  Vojkůvková  navrhla  zkusit  využít  firemního  dobrovolnictví
(www.zapojmese.cz).

b) Bc. Martina Kolinská prezentovala příspěvek týkající se oprav historických
budov v centrech měst (Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové aj.)

11:00 – 11:45 hod přestávka s občerstvením

6. Vystoupení hostů a členů spolku – II. Část

a)  Roman Kuzník přednesl příspěvek o iniciativě Zachraňme hrady s hlavním
předmětem činnosti směřujícím ve prospěch záchrany hradů, hradních zřícenin
a tvrzí. Informoval o činnosti a setkání spolku v uplynulém roce.

b)  Ing.  Růžena Divecká prezentovala  příspěvek k historii  výstavby  přehrady
Les  Království,  která  v letošním  roce  oslaví  100  let  uvedení  do  provozu.
Pozvala také přítomné na akce spojené se Světovým dnem vody s možností
navštívit i některá vodní díla, která jsou zapsána v seznamu kulturních památek,
mezi něž patří např. přehrada Pařížov na Doubravě.

c)  Mgr. Klára Zdechovská informovala přítomné o nepříznivém vývoji kauzy
Hajnišův  mlýn. Město  Třebechovice  pod  Orebem  opakovaně  nereaguje  na
nabídku  Klíče  k tvořivosti,  z.s.,  který  nabídl  odkoupení  mlýna  a  přilehlých
pozemků s tím, že zajistí péči o něj a jeho správu. 

7.  Diskuze s příspěvky, reakce a odpovědi

 Roman Kuzník připomněl akce na Rýzmburku.

 Bc.  Rudolf  Khol  informoval  o  vydání  publikace  Lípy  svobody
v Královéhradeckém  kraji  a  novém  webu  Královéhradecký
architektonický manuál (https://kam.hradcekralove.cz/).

 PhDr.  Vlastimil  Málek  informoval  přítomné  o  nové  stálé  expozici
v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově zaměřené na hrady, zámky a venkovské
domy na Trutnovsku a pozval přítomné na návštěvu tohoto muzea.

 RNDr.  Daniel  Jezbera  –  apeloval  na  členy  spolku  k  větší  aktivitě
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s propagací.

 PhDr. Jiří  Němeček pozval přítomné na přednášku o lokalitě Zámeček
v Hradci  Králové  a  připomněl  podporu  prodeje  spolkových  publikací
coby jeden ze zdrojů financování činnosti Společnosti.

 Mgr.  Klára  Zdechovská  pozvala  přítomné  na  akci  Tábor  lidu  do
Třebechovic pod Orebem.

 Bc.  Rudolf  Khol  přítomné  upozornil  na  výročí  30  let  existence
Společnosti, které bude v příštím roce a požádal přítomné o náměty akcí
k připomenutí výročí.

8.  Člen návrhové komise RNDr. Daniel Jezbera přednesl návrh na usnesení 30.
sněmu  Společnosti.  Hlasování  o  usnesení:  Pro  26  hlasů.  Usnesení  bylo
schváleno. (Příloha č. 3)

9.   Předseda spolku Bc. Rudolf Khol ukončil 30. sněm Společnosti.

V Hradci Králové 9. března 2019

Zapsala: Ing. Růžena Divecká    

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 4. března 2018 do 9. března 2019

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 4. března 2018 do 9. března 2019.

Vzhledem  k  přijatému  usnesení  z  loňského  sněmu  byl  zcela  podle
očekávání  naší  největší  aktivitou  pochopitelně  Hrnčířův  mlýn  v  Českém
Meziříčí. Jsem velice rád, že dnes téměř s jistotou mohu říci, že tento objekt
bude zachráněn a nedojde k jeho demolici. Prakticky po celý rok jsme se s užší
pracovní skupinou scházeli  k nejrůznějším jednáním a diskusím týkajících se
kupních smluv,  pracovních brigád,  možností  financování  a dalších záležitostí
mlýna. Zrealizovali jsme několik pracovních brigád, vyhlásili veřejnou sbírku na
záchranu a opravu mlýna a prezentovali jsme o něm také dvě menší výstavy.
Zástupci našeho spolku se vyjadřovali do tištěných médií, rozhlasu a aktivity na
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záchranu  a  postupnou  renovaci  mlýna  prezentovali  ministru  kultury  ČR
a hejtmanovi královéhradeckého kraje. Během několika málo měsíců by mělo
dojít  k faktickému  převodu  mlýna  do  majetku  spolku.  Tím  začne  nová,
nejdůležitější etapa.  Shánění finančních prostředků a postupná oprava mlýna.
Rád  bych  touto  cestou  oslovil  členy  spolku  s  žádostí  o  spolupráci  při  této
aktivitě. Práce nás čeká mnoho a každá pomoc je vítána.  

Co se týká aktivní péče o památky, nevěnovali jsme se pouze mlýnu, ale
alespoň trochu jsme pomohli při konzervaci zdiva na hradě Jenčov u Berouna. 

V loňském roce jsme také uspořádali dva výlety za památkami. Prvním
byla návštěva Muzea cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice.
Toto  muzeum  v  Dobrovici  vzniklo  v  areálu  památkově  chráněného
hospodářského dvora, a to zásluhou firmy Tereos TTD, a.s., která zrealizovala
jeho postupnou opravu. Druhým cílem byla návštěva u našich kolegů ze spolku
Má vlast - můj domov v Záměli. 

V objektu bývalé městské knihovny v Tomkově ulici v Hradci Králové po
celý rok úspěšně fungovalo pravidelné kontaktní místo pro veřejnost. V poslední
době se ale bohužel opět objevily zprávy o možném prodeji této velice hodnotné
a památkově chráněné budovy, která je v majetku města Hradce Králové. 

Velkou pozornost věnujeme také možné záchraně a revitalizaci fragmentů
bývalé koželužny v Hradci Králové, Kuklenách. V této věci je náš spolek velmi
aktivní a díky společnému úsilí několika subjektů se prozatím podařilo odvrátit
úplnou demolici celého areálu. Z něj se dosud dochovala tzv. malá hala a tovární
komín. A o to se nyní jedná. Zůstanou zachovány alespoň tyto objekty nebo po
bývalé továrně nezůstane ani památka? 

V příštím roce náš spolek bude slavit třicet let činnosti. V této souvislosti
je v plánu řada akcí. Uspořádání konference o památkové péči (páté v pořadí),
pokračování projektu Památky a jejich osudy, založení edice o zapomenutých
(ne)památkách  východních  Čech  nebo  vydání  výroční  turistické  známky
k jubileu  spolku.  Tímto  chci  vyzvat  členy,  aby  se  zapojili  do  aktivit  spolku
a pomohli  s realizací  plánovaných  akcí.  Také  bych  rád  připomenul,  že  nás
v příštím roce čeká sněm volební. Zamyslete se, prosím, nad tím, jestli chcete
kandidovat do výboru spolku a pracovat v něm. 

Čekají  na  nás  tedy nové a  velké  výzvy,  je  před  námi  spousta  práce  a
budeme muset absolvovat mnoho nejrůznějších jednání. Ne vždy se samozřejmě
podaří zrealizovat všechny plány a úkoly, ale věřím tomu, že společnými silami
zvládneme splnit co nejvíce z nich.

V Hradci Králové 9. března 2019    
                                                                                      Bc. Rudolf Khol, předseda
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Příloha č. 2 

Účetní a pokladní zpráva za rok 2018

Transakce přes pokladnu v hotovosti:

Zůstatek v pokladně k 1.1. 2018 činil 2.639,-  Kč.

příjmy:
prodej 20 ks pohlednic                                                                               70,-  Kč
členské příspěvky za rok 2017                                                                 200,-  Kč
prodej pohlednic Kaple sv. Klimenta                                                       135,-  Kč
prodej knih Kaple sv. Klimenta                                                             1.130,-  Kč
členské příspěvky za rok 2018                                                              3.900,-  Kč
prodej publikací na sněmu                                                                       925,-  Kč
prodej publikací na akci Pochod přes tři hrady                                        719,-  Kč
prodej publikací „Putování po..“                                                           1.200,-  Kč
prodej betlémů                                                                                       1.700,-  Kč
finanční dar (Müller)                                                                             6.000,-  Kč
fin. dar na opravu gotické fiály v chrámu Sv. Ducha (Němeček)         4.000,-  Kč
příjmy celkem                                                                                    19.979,-  Kč

výdaje :
faktura 5 ks kniha Kostel sv. Anny                                                       1.000,-  Kč
nákup knih Kostel sv. Antonína                                                               600,-  Kč
poštovní známky                                                                                      160,-  Kč
občerstvení sněm                                                                                   1.031,-  Kč
pronájem auly                                                                                        1.000,-  Kč
kniha Kaple sv. Klimenta (dar pro Tereos)                                              210,-  Kč
výstava v Českém Meziříčí                                                                      613,-  Kč
tiskopisy                                                                                                     68,-  Kč
betlémy                                                                                                     800,-  Kč
odvod na FÚ                                                                                          1.854,-  Kč
smlouva o dílo publikace „Hanuš – Starý Hradečák vypráví...“           4.574,-  Kč
vklad na účet Společnosti                                                                      7.000,-  Kč
výdaje celkem                                                                                     18.910,-  Kč

Rekapitulace pohybů hotovosti v pokladně za rok 2018:

zůstatek v pokladně k 1.1. 2018                                                            2.639,-  Kč
+  příjmy                                                                                              19.979,-  Kč
celkem                                                                                                  22.618,-  Kč
-  výdaje                                                                                               18.910,-  Kč
=  zůstatek hotovosti v pokladně k 31.12. 2018                                 3.708,-  Kč
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Konečný zůstatek hotovosti v pokladně k 31.12. 2018 činil  3.708,-  Kč.

Transakce přes bankovní účet č. 7341653001/5500:

Zůstatek na účtu vedeném u Raiffeisenbank k 1.1. 2018 činil 52.608,21,-  Kč.

příjmy: 
prodej publikací                                                                               15.844,52,- Kč
členské příspěvky                                                                                      600,- Kč
vklady v hotovosti                                                                                  7.000,- Kč
finanční dar                                                                                             5.000,- Kč

příjmy celkem                                                                                28,444,52,- Kč

výdaje: 
tisk Zpravodaje                                                                                       2.250,- Kč
údržba webových stránek                                                                          578,- Kč
znalecký posudek na Hrnčířův mlýn                                                      3.500,- Kč
finanční dar na opravu gotické fiály v chrámu Sv. Ducha                     8.000,- Kč
tisk knihy ,,Hanuš – Starý Hradečák vypráví….“                                44.550,- Kč
poplatek za vedení účtu (od 4/2018 vedení účtu zdarma)                           68,- Kč
za předplatné odborného tisku                                                                1.055,- Kč
platba za registraci památky na akci Dny evropského dědictví                200,- Kč
platba za publikace                                                                                 1.700,- Kč
platba za dohody o provedení práce                                                     10.072,- Kč

výdaje celkem                                                                                      71.973,- Kč

Rekapitulace pohybů bezhotovostních plateb na účtu za rok 2018:

zůstatek na účtu k 1.1. 2018                                                            52.608,21,- Kč
+  příjmy                                                                                          28.444,52,- Kč
celkem                                                                                              81.052,73,- Kč
-  výdaje                                                                                            71.973,- Kč

=  zůstatek na transparentním účtu                                               9.079,73,- Kč

Konečný zůstatek na účtu k 31.12. 2018 činil 9.079,73 Kč

V Hradci Králové 1. března 2019
Monika Ficková, pokladní
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Příloha č. 3

Usnesení 30. sněmu Společnosti ochránců 
památek ve východních Čechách, z. s. (dále Společnost)

30. sněm schvaluje:
1. Výroční zprávu o činnosti za období od XXIX. sněmu, tj. od 4. 3. 2018 do

9. 3. 2019, přednesenou předsedou Společnosti;
2. zprávu o hospodaření za rok 2018, přednesenou pokladníkem Společnosti.

30. sněm zavazuje a žádá členy Společnosti:
1. Získávat zájemce z řad veřejnosti  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,  na  webové  stránky

Společnosti a facebookový profil Společnosti články z oblasti ochrany
kulturního dědictví a památkové péče;

4. informovat o stavu památek a o jejich akutním ohrožení;
5. navazovat spolupráci s ostatními spolky a neziskovými organizacemi,

jejichž  zájmy  se  dotýkají  ochrany  a  péče  o  kulturní  dědictví  a
památkové péče;

6. navazovat  spolupráci  s odbornými  pracovišti  státní  památkové  péče,
dále se školami, státní správou a samosprávou; 

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

8. připravit  akce  vztahující  se  k 30.  výročí  existence  Společnosti  a  její
činnosti v oblasti ochrany kulturního dědictví a památkové péče.

30. 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;
3. podporovat  aktivní  působení  Společnosti  i  jednotlivých  členů  proti

nevhodným  zásahům  do  památek  a  proti  případům,  které  evidentně
památky poškozují nebo ničí;

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

5. uspořádat  ve  spolupráci  s Fotoklubem  Omega  a  Muzeem  Náchodska
výstavu Památky a jejich osudy v prostorách kláštera v Police nad Metují 
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6. 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:
1. Zapojit  se  dle  svých  možností  do  aktivity  na  záchranu  a  rekonstrukci

Hrnčířova mlýna v Českém Meziříčí;
2. zúčastnit  se  dle  svých  možností  v  roce  2019  brigádnických  akcí  při

záchraně památek;
3. spolupracovat nadále se spolkem Má vlast – můj domov, z.s. a podílet se

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

4. pokračovat v aktivitě směřující k péči o náhrobky významných osobností
v Hradci Králové.
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ČLÁNKY:            
                                                          
Vlastimil  Šimek:  Ve  stínu  cukrovaru.
„Objevená“  technická  památka  Hrnčířův
mlýn v Českém Meziříčí počtvrté 

Před  více  jak  rokem  došlo  na  XXIX.  sněmu  Společností  ochránců
památek ve východních Čechách, z. s. (dále Společnost) k odhlasování převzetí
objektu  mlýna  a  okolních  pozemků  od  současného  vlastníka  do  majetku
Společnosti. 

     
    Místopředseda D. Jezbera předává            Hejtman Královéhradeckého kraje
 několik publikací vydaných Společností                si prohlíží Hrnčířův mlýn
    ministru kultury Antonínu Staňkovi

V posledním  Zpravodaji  jsme  skončili  v příběhu  Hrnčířova  mlýna
u podpisu  Smlouvy  o  smlouvě  budoucí  kupní  podepsané  mezi  současným
vlastníkem mlýna společností  Tereos  TTD,  a.  s.  a  předsedou našeho  Spolku
Rudolfem Kholem. Situace s převodem objektu a prohlášením za KP se v tomto
smyslu od konce roku 2018 výrazněji neposunula. Důvodem je, že došlo zaprvé
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k prodlevě  na straně  Tereosu se  zasláním smluv na Ministerstvo  kultury  ČR
(dále MK ČR), kdy až po několika urgencích byla sjednána náprava, a následně
delší nepřítomnosti odpovědného pracovníka na MK ČR. Vedle toho si MK ČR
vyžádalo dopracování posudku k mlynářské technologii umístěné v objektu, a to
způsobilo další zdržení. Na vypracování posudku jsme se i osobně podíleli. 

Vlevo Daniel Jezbera, čtvrtý zleva Jiří Štěpán, třetí zprava Antonín Staněk,
zcela vpravo Vlastimil Šimek

Přes  všechny  tyto  skutečnosti  jsme  nezaháleli  a  snažili  se  propagovat
projekt zachování a renovace mlýna na několika frontách. Hned na začátku roku
2019  po  celý  leden  byla  s historií  a  naším  záměrem  seznámena  veřejnost
v sousedním Opočně, kde byla na informačním centru k vidění naše výstavka,
kterou shlédlo několik desítek návštěvníků.
      Začátek roku byl pro akci kolem mlýna poměrně zajímavý, alespoň co se
týče návštěv, které zavítaly do mlýna. V lednu 2019 jsem byl osloven jedním
z místních  občanů,  zda  bych  nesdělil  pár  slov  o  mlýnu  hejtmanovi
Královéhradeckého  kraje  panu  Jiřímu  Štěpánovi.  Hejtman  byl  informován  o
záchraně objektu a  našem plánu a přislíbil  nám podporu v celé  akci,  což  se
vzápětí potvrdilo. 
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     Návštěva hejtmana byla jakýmsi předvojem, protože Královéhradecký kraj
měl  navštívit  ministr  kultury  ČR pan Antonín  Staněk  a  pan hejtman zařadil
návštěvu mlýna do ministerského itineráře na ten den. Ministr zavítal do Hradce
Králové dne 5. 3., kdy se seznámil s přestavbou Gayerových kasáren, dále pak s
revitalizací Betléma u Kuksu a cestou do muzea krajky ve Vamberku navštívil
rovněž Hrnčířův mlýn. Za Společnost byli přítomni Daniel Jezbera a Vlastimil
Šimek. V této souvislosti se úklid prostor mlýna z předešlého roku ukázal jako
prozřetelný  nápad.  Díky  tomu  jsme  mohli  představit  ministrovi  a  jeho
doprovodu téměř celý mlýn. Ministr vyzdvihl vzhled a vybavení mlýna oproti
exteriéru. Aktivně se zajímal o náš záměr a  pořizoval si fotografie některých
detailů.  Na  závěr  jsme  ministrovi  předali  několik  publikací  vydaných
Společností.  Informace  k návštěvě  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách
Hrnčířova mlýna (https://hrnciruvmlyn-cz.webnode.cz)/, facebookovém profilu
(https://www.facebook.com/hrnciruvmlyn)/ nebo  např.  v tiskové  zprávě
ministerstva  kultury  (https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/ministr-kultury-
antonin-stanek-navstivil-kralovehradecky-kraj-4-cs3181.html).

Jak jste již byli  informováni,  na konci minulého roku došlo k vypsání
veřejné sbírky k nashromáždění části finančních prostředků na obnovu mlýna.
Možnost finančně přispívat byla v měsíci březnu 2019 rozšířena, přičemž došlo
k aktivaci tzv. DMS provozovaných Fórem dárců. Pomocí zaslaných SMS zpráv
lze  jednorázově,  nebo  i  dlouhodobě,  přispívat  částkami  30,  60,  90  Kč
zasláním/zasíláním SMS na číslo 87 777. Tvar jednotlivých SMS vypadá takto: 

DMS HRNCIRUVMLYN 30 (cena DMS 30 Kč)
DMS HRNCIRUVMLYN 60 (cena DMS 60 Kč)
DMS HRNCIRUVMLYN 90 (cena DMS 90 Kč)

Dlouhodobá podpora (jedna DMS každý měsíc) ve tvaru:

DMS TRV HRNCIRUVMLYN 30 (cena DMS 30 Kč/měsíc)
DMS TRV HRNCIRUVMLYN 60 (cena DMS 60 Kč/měsíc)
DMS TRV HRNCIRUVMLYN 90 (cena DMS 90 Kč/měsíc)

Tímto  bychom  rádi  požádali  Vás  jako  členy,  abyste  dle  možností
propagovali  samotnou  akci  kolem  mlýna,  ale  především  vypsanou  veřejnou
sbírku, případně Vás požádali o příspěvek. 

V květnu  začala  nová  etapa  jak  pro  mlýn,  tak  rovněž  pro  Společnost.
Objekt byl prohlášen za kulturní památku a přešel do majetku našeho spolku.
Nyní bude potřeba spousta všeho – financí, brigádníků, štěstí, nervů atd. Co je
však k nezaplacení, jsou cenné rady. Proto bychom Vás rádi postupně oslovovali
a požádali o Vaše postřehy, připomínky aj., resp. budeme rádi, pakliže se ozvete
sami a nabídnete Vaše rady.
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Pavel  Doležal:  Továrna  Mastných
v Lomnici nad Popelkou

Bývalá továrna Mastných byla založena v 50. letech 19. století Vincencem
Mastným. V roce 1893 nese název T.H & V. Mastný, Mechanická tkalcovna. Od
roku 1937 zde byla tírna lnu. V letech 1952-54 proběhla dostavba tírny a od
roku 1959 tu sídlí  tzv.  „člunkárna“,  samostatná část  firmy Elitex.  V restituci
získává továrnu zpět rod Halířů, kteří v roce 1939 budovu koupili od občanské
záložny, a pan Halíř s Josefem Mikule zakládají firmu Spedava. Od té kupuje
továrnu v roce 2012 Pavel Doležal s firmou 5D Ateliér z Velkých Popovic:

„Jakožto milovník a sběratel  starých věcí  jsem poslední roky toužil  po
továrně. Objížděl jsem kraje a seznamoval se s majiteli. Kritérii pro výběr byla
lokalita a zajímavá architektura. Lomnickou továrnu jsem poprvé uviděl v roce
2008, ale rozhodl se pro ni až po dvou letech. Byla to láska na druhý pohled.
Těšil jsem se na záchranu technické kulturní památky, který mohu zpřístupnit
široké veřejnosti.“

Od roku 2012 stihl  Pavel Doležal s kolegy a přáteli  v továrně spoustu
práce.  Od  architektonického  zaměření  celého  objektu,  vyvezení  zavážky,
oplocení,  přes  nová  vrata,  opravu  střechy,  oken  a  výrobu  nových  dveřních
vstupů. Vytvořil několik ateliérů k užívání celoročně. Přestěhoval sem muzeum
historických motocyklů. Dále zbudoval kotelnu, nové rozvody topení, vody a
plynu.  Firma  5D  Ateliér  se  specializuje  na  zámečnickou  výrobu,  historické
repliky a původní technologie výroby. Proto se může při rekonstrukci továrny
realizovat a stále zdokonalovat.

„Posledním  největším  projektem  byla  rekonstrukce  severozápadního
vstupu  do  tovární  haly.  Byl  zbudován  pravděpodobně  z  původního  okna
v 2. polovině 20. století. V roce 2018 jsem se rozhodl pro jeho zásadní změnu.
Základní podmínkou byl co největší otvor, abychom jej mohli dále využívat i pro
umělecký  ateliér,  druhým  kritériem  byla  samozřejmě  estetika.  Po  hledání
inspirace byl nakonec vybrán původní plán prosklené fasády k parnímu stroji
z  roku  1890,  který  při  svém výzkumu  historie  mechanické  tkalcovny  zrovna
přivezla ze Státního okresního archivu v Semilech Mgr. Dana Grabcová. Nyní
bylo třeba plán upravit a přizpůsobit novému využití, respektive skloubit vrata a
nedochovanou prosklenou konstrukci. Ve své době to byla naprostá novinka. Na
prosklení vrat byla použita stará skla. U některých návštěvníků vzbudila dojem,
že stojí před původním vstupem, což je pro nás poděkováním a důkazem dobře
odvedené práce.“

Nyní  se  dokončuje  několik  pokojů  pro  ubytování,  v  budoucnu  by
v přízemí mohla vyrůst kavárna, většinu prostor nabízíme k pronájmu dobrým
lidem, točí se zde videoklipy i filmy, 1-2 x do roka se koná kulturní akce pro
veřejnost. Muzeum motocyklů Raleigh je i s prohlídkou areálu otevřeno každou
středu a neděli. Sídlí zde i umělecký kovář a návštěvníci ho mohou vidět při
práci,  případně si odnést i něco na památku. Časem by se mohla do továrny
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přesunout  část  výroby  firmy  5D Ateliér,  ale  je  to  zatím hudba budoucnosti.
Ideálem je spojení studia, umění, architektury a různých workshopů s přesahem
i za hranice.

Více  informací  o  Továrně  Mastných  a  našich  aktivitách  se  dozvíte  na
webových  stránkách  www.tovarna-mastnych.eu  nebo  facebookovém  profilu
www.facebook.com/tovarnamastnych. 

Monika  Ficková:  Přednáška  PhDr.  Jiřího
Němečka  o  zámečku  na  kopci  sv.  Jana
v Hradci Králové

V  rámci  pravidelných  přednášek  pořádaných  hradeckou  hvězdárnou,
patřila ta v sobotu 23. března 2019 k těm velmi očekávaným s hojnou účastí.
Poutavé  vyprávění  PhDr.  Jiřího  Němečka  bylo  doplněné  projekcí  složenou
z archivních fotografií,  a  to  jak exteriéru zámečku,  tak interiéru zachovalých
místností, doplněnou o malířské obrazy pamětníků a dobové fotografie z míst,
kde zámeček stával. 
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Posluchači se mimo jiné dozvěděli i o historii majitelů zámečku, jejich
osudech a  nakonec  i  o  smutném konci  samotného zámečku.  Ale  asi  nejvíce
zaujalo vyprávění o posledních majitelích, rodině Waldeků. Zejména proto, že
v sále bylo mnoho pamětníků historie posledních let zámečku. Znali se s rodinou
Waldeků, vzpomínali na své dětství, kdy si tam chodili hrát, vzpomínali, kde co
v zámečku bylo a  jak to  uvnitř  vypadalo.  Na závěr  přednášky v plném sále
následovalo  velké  poděkování  a  potlesk  dr.  Němečkovi.  Ještě  při  odchodu
návštěvníků ze sálu, bylo slyšet vzpomínání pamětníků.

PhDr.  Jiří  Němeček:  Historie  Kopce
sv. Jana
Názvy kopce v průběhu doby

Název této vyvýšeniny v katastru kdysi  samostatné obce Střebeš,  dnes
Třebeš, vzdálené cca 4 km od historického jádra Hradce Králové, byla různými
autory, zabývajícími se historií této lokality, uváděna pod různými jmény. Patrně
nejstarší název byl Vinice či Na Vinici. Souvisel se zřizováním vinic a vinných
sklepů na jižním svahu kopce.1 František de Pauli Švenda ve svých Obrazech
historie Království českého používá nejčastěji název Vinice nebo Na Vinicích.2

Domnívám se,  že bohatí měšťané si zde zřizovali  vinice již od poloviny 14.
století.

Název Kostnice či Na Kostnici pochází od husitské doby a je spojován se
smrtí  M.  Jana  Husa.  Název  Kopec  sv.  Jana  souvisí  s  dřevěným  roubeným
kostelem,  který  byl  vystavěn  v  letech  1675  –  1676  na  místě  zchátralého
původního kostelíka. Název Na Poušti či na Poustce, vyskytující se méně často,
má  souvislost  s  poustevníkem  při  kostele  M.  Jana  Husa  a  M.  Jeronýma
Pražského  již  v  I.  pol.  16.  století.  Švenda  zmiňuje  prvního  nekatolického
poustevníka  Jiřího  Švába.3 S výstavbou  barokního  patrového  zámečku  na
počátku  18.  století  se  začal  používat  také  název  Zámeček  či  Na  Zámečku.
V současné  době  nese  lokalita  název  Zámeček.  Stejnojmenná  ulice  v  této
lokalitě navazuje na Husovu ulici, končící u odbočky ke hvězdárně a pokračuje
až pod kopec, kde se napojuje na silnici vedoucí od Roudničky na Moravské
Předměstí  (Roudničská ulice).  Název „slepé“ ulice Na Vinici  na jižním svah
kopce připomíná dávnou historii. Odbočuje z ulice Hlavní, která spojuje místní
část Kluky s Roudničskou ulicí.

1  Dokladem vinic a viničních sklípků je dosud zachovaný a využívaný sklípek vyzděný gotickými cihlami, tzv.
buchtami, v zahradě na jižním svahu.
2  František Švenda de Pauli byl posledním historikem, který měl možnost studovat městský archiv, který byl na
počátku 19. století z velké části zničen. Napsal 15 svazečků o dějinách Hradce Králové, které byly rozděleny do
čtyř celků vydaných v letech 1799 – 1818, názvy viz seznam literatury.
3  Název Poušť nebo Na Poušti dokládá nápis na zvonu z roku 1583, odlitém hradeckým zvonařem Eliášem
Stodolou. Podrobněji rozvedeno v kapitole Zvonice.
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Zámeček

Historie Zámečku a jeho majitelé 

Hledat počátky výstavby Zámečku je pro nedostatek písemných pramenů
obtížné  a  je  proto  nutné  pracovat  jen  s  ojedinělými  zmínkami  deduktivní
metodou.  Hlavním  zdrojem  informací  o  Zámečku  jsou  Švendovy  Obrazy
historie Hradce Králové, především Čtvrtý hliněný obraz - Rozdíl I. Od 1706 –
1734 (viz přehled literatury). Od Švendy pak přebírali informace pozdější autoři,
ale mnohdy s nepřesnostmi. Mám zde na mysli Václava Vladivoje Tomka a jeho
drobné dílo vydané pod názvem Z dějin Hradce Králové (vyd. 1997), Jeronýma
Jana  Nepomuka  Solaře  a  jeho  knihu  Dějepis  Hradce  Králové  nad  Labem
a biskupství  hradecké.  Velmi cenným zdrojem informací je čtyřsvazkové dílo
Jaroslava  Mikulky,  vydané hradeckým státním archivem pod názvem Dějiny
Hradce Králové (vyd. 1994 – 1997). O Zámečku se zmiňuje František Pitaš –
Nový Hradec Králové (vyd. 1931), Zdeněk Doubek – Helena Rezková – Pohled
do  historie  Nového  Hradce  Králové  (vyd.  2010),  Jiří  Němeček  –  Kostel  sv.
Antonína  a  sv.  Jana  Křtitele  na  Novém  Hradci  Králové  (vyd.  2012).
Nejpodrobněji  historii  Zámečku  popsali  autoři  Miloš  Buroň  a  Jiří  Slavík
v příspěvku s názvem Zámeček na Kopci sv. Jana, otištěným ve Sborníku Ad
Honorem (vyd. 2013).

Pokud budeme hovořit o historii Zámečku, je nutné připomenout, že tato
stavba na návrší patřila k nejmladším. Když pomineme středověké vinné sklípky
na jižní straně svahu, kde hradečtí měšťané založili  několik vinic, mezi nimi
i Lukáš  Forman,  který  nechal  postavit  nejstarší  stavbu,  kterou  byl  dřevěný
kostelík „na památku Mistra Jana Husa, Mistra Jeronýma Pražského a jiných
věrných mučedníků českých v naději Božích svatých“ dostavěný k roku 1530.
Před  touto  stavbou  musel  zde  být  již  nějaký  kostelík  nebo  kaple.  Kostelík
M. Jana Husa je prvně zmiňovaný k roku 1504, kdy italský biskup Filip de Nova
Vila vysvětil oltář tohoto kostelíka.4 Další datum, které uvádí většina autorů, je
rok 1505,  kdy nechal  hradecký měšťan Jiří  Rychtařík  odlít  zvon určený pro
kostelík Jana Husa.

Druhou nejstarší stavbou je zvonice. Podle dendrochronologie trámů bylo
stáří dřeva určeno k roku 1602. Nejstarší zvon dodnes zavěšený ve zvonici nese
datum 1583. Hypoteticky je možné, že tam v té době stála starší zvonice, ale je
také  možné,  že  zvon odlitý  Eliášem Stodolou (vážící  cca  700 kg)  mohl  být
osazen  na  provizorní  konstrukci,  obdobně  jako  zvon  sv.  Augustin  odlitý
zvonařem Žáčkem (z roku 1509) před umístěním na Bílou věž. Po odlití druhého
zvonu Šimonem Zvonařem v roce 1609 bylo již nutné postavit stabilní nosnou
zvonici.

4 Hradec Králové byl až do počátku 17. století utrakvistickým (kališnickým), ale kněží za patřičný poplatek
přijímali svěcení z rukou katolických biskupů. Kališníkům v Hradci Králové se podařilo získat biskupa Filipa,
který ochotně vysvětil devět kněží a kromě oltáře v chrámu Sv. Ducha a hřbitova při kostele sv. Pavla vysvětil i
oltář v kostelíku M. Jana Husa na dnešním Kopci sv. Jana, tehdy nazývaném Kostnice (Konstance).
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Pokud jde  o  hřbitov,  tak nejstarší  zmínka pochází  z  roku 1579.  Nelze
vyloučit, že se zde pohřbívalo již dříve.

Otázka  poustevny,  tedy  přístřeší  pro  poustevníka,  ale  také  dočasné
přístřeší pro účastníky bohoslužeb v nepříznivém počasí není zcela jasná, ale dá
se předpokládat.

V době, kdy se stavěl Zámeček, nechal v roce 1715 F. A. Pichler postavit
v severovýchodním rohu hřbitova kostnici. Zbořena byla v roce 1858.
  
Stavba Zámečku

Počátky  výstavby  Zámečku  jsou  spojovány  s  hradeckým  radním,
pozdějším primasem Františkem Arnoštem Pichlerem. Ten byl jinak uznávaným
zemským  chirurgem.  Sňatkem  s  vdovou  Annou  Bláhovou  vyženil  „grunt“,
stavení (tvrzku)  a pozemek jižně od zvonice.  Vyženil  také její  tři  syny. Dva
z nich se dali  na kněžskou dráhu a třetí  Josef Benedikt  Bláha šel ve stopách
svého nevlastního otce Pichlera. Švenda ho k roku 1726 (9. 8.) zmiňuje jako
vice primase a v roce 1729 už jako primase. O velikosti tzv. tvrzky či tvrze, jak
stavení nazývá Švenda, se můžeme pouze dohadovat. 

Ví  se,  že  po  vysvěcení  tří  zvonů  ve  zvonici  6.5.1699  (den  sv.  Jana
Evangelisty),  pozval  F.  A.  Pichler  světitele,  kterým byl  hradecký  biskupský
generální vikář Jiří František Matheides ze Sorenic, a další významné osoby na
oběd do svého domku. Patrně se jednalo o viniční domek. Pichler vlastnil na
jižním svahu vinici.5 Svěcení proběhlo v období tzv. sedisvakance, tj. po úmrtí
biskupa Františka Kryštofa z Talmberka (zemřel 3. 4. 1698). Nového biskupa
Bohumíra  Kapouna  ze  Svojkova  (něm.  Gottfried  Kapaun  von  Swojkow)
jmenoval císař Leopold I. 23. 9. 1698, ale papežem byl potvrzen až 18. 5. 1699.
Intronizován pak byl v katedrále Svatého Ducha 1. 9. 1699. Do té doby proto
dočasně  s  určitými  omezeními  vykonával  „funkci“  biskupa  administrátora
diecéze  Jiří  František  Matheides  ze  Sorenic.  Zvony  při  svěcení  dostaly
následující jména. Nejstarší a nejmenší zvon z roku 1505 jméno Anna Rozálie,
největší zvon z roku 1583 jméno Jan Václav a zvon z roku 1609 jméno František
Xaver.

Kdy začal Pichler stavět svou předměstskou vilu – Zámeček, můžeme jen
odhadovat.  V roce 1706 vystupovali hradečtí měšťané proti svému primasovi
Františku  A.  Pichlerovi  se  stížnostmi,  že  se  obohacuje  na  úkor  obecního
majetku.  Na  stranu  měšťanů  se  přidal  i  tehdejší  císařský  rychtář.  Bylo
požadováno, aby až do vyšetření stížností byl Pichler jako primas suspendován.
Na druhé straně se ho však zastával podkomoří Jan Karel hrabě z Valdštejna.
Dochované archivní materiály svědčí o tom, že Pichler si bral dříví z městských
lesů.  Stejně  hospodařil,  „sleduje  svůj  hanebný  privátní  zisk“,  i  s  různým
stavebním materiálem, prkny, kamením, cihlami, vápnem a užíval jej pro „své
nepotřebné“ stavební podniky.6J. Mikulka předpokládá, že materiál používal ke

5  Švenda uvádí, že zvony nebyly dlouho vysvěcené, takže se nemohlo zvonit proti zlému povětří. Iniciátorem
svěcení zvonů byl F. A. Pichler, který v roce 1699 byl již hradeckým primasem.
6  Mikulka, J.: Dějiny Hradce Králové II/1, Hradec Králové 1994, s. 92.
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stavbě  „letohrádku“  u  kostela  sv.  Jana  Křtitele  Na  Vinici.  Druhotné  použití
pískovcových gotických fragmentů při stavbě Zámečku je doloženo po odstřelu
objektu v roce 1978. V demolovaném zdivu Zámečku byly skutečně nalezeny
raně gotické kamenné fragmenty.  Jaromír Mikulka se domnívá,  že pocházely
z pobořeného kostela a špitálu sv. Antonína na Mýtském Předměstí.  Ing. Jiří
Slavík  se  domnívá,  že  pocházely  z  husity  pobořeného  hradu  a  zbořeného
minoritského  kláštera,  na  jehož  místě  byla  na  konci  18.  století  vystavěna
vojenská  nemocnice.  Dnes  je  objekt  využíván  Českou  policií.  Oprávněnost
stížností na Pichlera se po více než dvou stoletích ukázala jako opodstatněná.
V žalobách je také uvedeno, jak Pichler dovedl zastrašovat městské úředníky.
Polesnému a hajnému vyhrožoval  výpovědí.  Byl  si  jistý  přízní  podkomořího,
a tak spor ustál. Pokud to čtenáři něco připomíná ze současnosti, tak se nemýlí.
Jak  jsem s  oblibou říkával  studentům,  ať  se  učí  dějepis  a  budou znát  nejen
minulost, ale porozumí i přítomnosti a dokáží odhadnout i budoucnost, protože
vše tu již bylo, jen s jinými herci v jiných kostýmech a kulisách.

Že Pichler začal stavět na místě staršího objektu, který dříve patřil vdově
Bláhové, se dá předpokládat vzhledem k malé rozloze návrší. Zda využil staré
původní  sklepení,  není  jisté.  Odpověď  by  přinesl  jen  řádný  archeologický
průzkum této lokality. Jak dlouho výstavba zámečku trvala se dá jen odvodit
z několika známých letopočtů vztahujících se k Zámečku.

Po smrti Anny Bláhové se F. A. Pichler oženil podruhé. Vzal si Terezii
Johanku Dinkovou, která sňatkem vyvdala tři syny Anny Bláhové, v té době
patrně již dospělého věku. Zdá se, že vztahy mezi macechou a třemi pastorky
byly bezproblémové. Terezie Johanka byla již ve věku, kdy jen těžko mohla mít
vlastní děti. V té době nebyl Zámeček ještě zcela dokončen. 

Pohled na kostel, zvonici a Zámeček od severu

V  roce  1714  byl  primasem  opět  potvrzen  František  Arnošt  Pichler.
V následujícím roce  1715  nechal  vystavět  v  severovýchodním rohu  hřbitova
kostnici.  Nechal  také  zhotovit  sochu  Ecce  Homo  -  Trpícího  Krista  (sedící
spoutaná  postava).  Ta  byla  osazena  na  sloupu  a  umístěna  před  kostnicí.  Po
zboření  kostnice  v  roce  1858  byla  socha  přemístěna  následujícího  roku  do
kostela sv. Jana Křtitele na nově zbudovaný oltář při pravé straně lodě. Oltář byl
vyzděn z 800 kusů cihel a na něj byla osazena socha Ecce Homo, která je zde
umístěna  dosud.  Všichni  autoři  píšící  o  kostele  a  soše  Trpícího  Krista  se
domnívali,  že  se  jedná  o pískovcovou  sochu  patinovanou  zlatem.  Při
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restaurování oltářů zjistil restaurátor Roman Ševčík, že socha je terakotová. Na
soše je nápis se jménem Franc Ernst Pichler a rok 1715. 

František Arnošt Pichler zemřel 13. 10. 1719 ve věku 72 let. V poslední
vůli sepsané 6. srpna toho roku žádal, aby byl pohřben do krypty v katedrále
Svatého  Ducha  při  oltáři  sv.  Josefa  na  jižní  straně  katedrály.7 Rekviem  za
zemřelého Pichlera sloužili jezuité ve svém kostele Nanebevzetí Panny Marie na
Velkém náměstí.

V testamentu Pichler odkazuje svůj majetek, včetně Zámečku na Kopci sv.
Jana, manželce Terezii a nevlastnímu synovi Josefu Benediktu Bláhovi, kterému
také odkázal 1 500 zlatých v hotovosti a jakousi louku na „ostrově“. Švenda
uvádí,  že  Terezie  stavbu Zámečku dokončila.  Domnívám se,  že  stavbu spíše
dokončil Bláha, který se stal v roce 1721 radním města. V roce 1726 je uváděn
již jako viceprimas a v roce 1729 jako primas Hradce.  

O  Zámečku  se  zmiňuje  Švenda  v  souvislosti  s  příjezdem  v  pořadí
sedmého královéhradeckého biskupa Václava  Františka  Košínského z Košína
dne 27. 9. 1722.8 Biskup Košín přijel do Hradce jako nový biskup již v březnu
1722, a to bez různých okázalostí. Teprve 27. 9. 1722 uspořádal monumentální
vjezd do diecézního sídla. Tehdy ho již na hranicích kraje vítala početná skupina
šlechticů.  Hradečtí  měšťané  nejdříve  uctili  biskupa  obědem  na  Zámečku,
patřícího radnímu Janu Benediktu Bláhovi. Po obědě se pak vydal průvod hostů
v 39 kočárech doprovázených ozbrojenými měšťany až k Mýtské bráně. Tam
biskupa  přivítal  představitel  (syndikus)  města.  Na  Malém  náměstí  přivítali
biskupa  minorité,  na  Velkém  náměstí  jezuité  a  v  biskupské  rezidenci  pak
shromážděné duchovenstvo. Druhý den na biskupovy jmeniny (28. 9.) byl Košín
slavnostně intronizován v katedrále Svatého Ducha. V biskupské rezidenci pak
následovala hostina pro 40 pozvaných hostů. Oslavy pokračovaly ještě večer.
Hrabě  Jan  Norbert  Libštejnský  z  Kolovrat  nechal  na  své  náklady  osvětlit
Zámeček na Kopci sv. Jana.9 Švenda mluví o ohňostroji. Tuto světelnou atrakci
sledoval biskup z oken své rezidence.

Ještě  před  rokem  1738  prodávají  bratři  Bláhové  Zámeček
královéhradeckému radnímu a hospodářskému ředitel Jiřímu Procházkovi. Ten
ve výše uvedeném roce odkazuje ve svém testamentu rovným dílem Zámeček
a dům v Hradci své manželce Františce a svému synovi Františkovi. Jako svědci
jsou  na  testamentu  podepsáni  Karel  J.  Markota  a  Václav  Dyntar.  Vdova
Františka se později provdala za císařského rychtáře Bergra ze Dvora Králové.
Na kupní smlouvě ze 4. 7. 1767 je pak uvedena jako prodávající a je podepsána
jako Františka Bergrová. Její syn, původně spolumajitel, zde již podepsán není.

7  Oltář sv. Josefa nechal v roce 1696 zhotovit František Arnošt Pichler. Jeho umístěním se uzavřel přístup do
tzv. královské předsíně. Oltářní obraz sv. Josefa měl na horním nástavci menší obraz Rodiny Páně (P. Marie, sv.
Josef, sv. Anna se klaní malému Ježíškovi). Oltář byl proveden v tehdy módní, černé barvě. Po stranách oltáře
byly umístěny sochy patronů lékařského stavu sv. Kosmy a sv. Damiána. 
8  Biskup  Košín  z  Košína  vystřídal  biskupa  Jana  Adama Vratislava  z  Mitrovic,  který  se  v  září  1721 stal
litoměřickým biskupem. Košín byl císařem Karlem VI. jmenován hradeckým biskupem 9. 1. 1721 a  potvrzen
papežem Innocencem XIII. 1. 12. 1721. Konsekrován byl 8. února 1722 světícím biskupem Františkem Julianem
hrabětem von Brada v Olomouci. Košín zemřel na zámku v Chrasti 26. 3. 1731.
9  Croy J.: Královéhradečtí biskupové a jejich rezidence, Hradec Králové 2014, s. 119. 
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Kupujícími byli František Kašpar Morati a jeho manželka Uršula Morati. Kupní
smlouva se týkala Zámečku na Kopci sv. Jana, zahrady, vinice a louky. To vše za
1 400 zlatých rýnských v hotovosti.10 

Prodej byl zapsán do městské knihy, pečetěn a jako svědci jsou uvedeni
Antonín  Sýkora  a  Karel  Ignác  Vydra  (snad  otec  významného  matematika
Stanislava  Vydry).  Pokud  jde  o  Františka  Kašpara  Moratiho  (1726  –  1793),
přišel do Hradce v polovině 18. století z Itálie z oblasti Bolzana (něm. Bozen)
v Jižním Tyrolsku. Tato část dnešní Itálie patřila rakouským Habsburkům až do
rozpadu Rakousko-Uherska v roce 1918. Saint-Germainskou mírovou smlouvou
pak připadla Itálii.

O Zámečku je další zmínka až k roku 1778. Souvisí se zřízením vojenské
nemocnice v době války s Pruskem o bavorské dědictví (tzv. bramborová válka)
v letech 1778 – 1779. 

V  Bavorsku  zemřel  30.  12.  1777  poslední  člen  starobavorské  linie
Wittelsbachů  Maxmilián  Josef.  Dědické  nároky  přešly  na  Karla  Teodora
z rudolfinské větve Wittelsbachů. Císař Josef II. chtěl uskutečnit záměr vyměnit
Rakouské  Nizozemí  za  Bavorsko.  Karel  Teodor  uznal  rakouské  nároky  na
Bavorsko. Snahy Josefa II. narazily na odpor krále Friedricha II., který se obával
většího  vlivu  Habsburků  v  říši.  V  lednu  1778  (26.  1.)  vyhlásil  v  Prusku
mobilizaci.  Zatím probíhala  s  Rakouskem diplomatická  jednání.  Friedrich  II.
vyhlásil válku 3. 7. 1778 a 5. 7. vpadla pruská vojska pod velením Friedricha II.
tradičně přes Náchod do Čech. Ve stejnou dobu jeho spojenci Sasové vtrhli do
severozápadních Čech, kde narazili na obranné linie maršála G. Laudona. Král
Friedrich II. se dostal na obrannou linii u Jaroměře, kde rak. vojsku velel císař
Josef II.  Probíhala tak poziční válka. Marie Terezie se dostala do rozporu se
synem, když nechtěla útočit na epidemií oslabené pruské vojsko. Nejdříve bylo
v březnu uzavřeno v Těšíně příměří  a 13.  5.  1778 zde byla uzavřena mírová
smlouva.

Pokud jde o Zámeček, ten byl od 15. září do konce října 1778 přeměněn
na vojenskou nemocnici. Před nadcházející zimou pak byli ranění převezeni do
Hradce. V té době byl F. Švenda duchovním správcem při kostele sv. Antonína
na Novém Hradci a na Zámečku duchovně zaopatřil 287 zraněných. Pohřbil na
zdejším hřbitově také 15 zemřelých vojáků. Od listopadu 1778 byla nemocnice
na Zámečku dočasně přeměněna na útulek pro válečné invalidy.

Nezjišťoval jsem, jak dlouhou dobu zde útulek existoval. Ví se, že v roce
1797  byl  zámeček  prodán  Františkem  Moratim  a  jeho  dcerou  Uršulou
guberniálnímu radovi Podivínu z Höpflingenu. V kupní smlouvě jsou uvedeny
i jeho děti Barbora, Scholl, Aloisia, Franz a Josef.  V kupní smlouvě je vedle
Zámečku  jako  součást  prodeje  uveden  i  hospodářský  dvůr  čp.  18  na  jižním
svahu kopce. Vyjmenovány jsou zde stodola, chlévy, sýpka, zahrada a příslušné
pole.  Jako svědkové smlouvy  jsou zde podepsáni  Lodgmann von Auen jako

10  Rýnský zlatý se poprvé razil ve 14. století a používal se také u nás, kde měl hodnotu 32 pražských grošů.
Jeho váha byla cca 3,4 g a razil se po dohodě čtyř kurfiřtů. V letech 1627 – 1628 razil zlaté rýnské Albrecht
z Valdštejna. Jeho zlaté mince měly průměrnou váhu 3,17 g o ryzosti zlata cca 0,75. Dnes je tato mince pro
sběratele velmi vzácná pro jejich malý počet.
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advokát (notář) a Josef Menhart.11 
Zámeček  zůstal  v  držení  rytíře  Podivína  a  jeho  dětí  pouze  třináct  let.

V roce 1810 prodává Zámeček s Otmarovským dvorem čp. 18 a dalším k tomu
náležejícím  majetkem  generálovi  jezdectva  ve  výslužbě  Rudolfovi  Ottovi
z Ottensteinu. Ten si nově nabytého majetku dlouho neužil. Zemřel v roce 1811
a je  pohřben  na  malém hřbitůvku  při  kostele  sv.  Jana  Křtitele  na  Zámečku.
Náhrobek s nápisem je ještě čitelný, ale zasloužil by zrestaurovat. Před smrtí
nechal sepsat testament,  ve kterém dědicem byla jeho manželka.  Protože byl
bezdětný,  tak  po  úmrtí  manželky  odkazoval  majetek  synovci  -  majoru
(hejtmanovi)  u  granátnického  pluku  Karlu  Ottovi.  Pro  případ,  že  by  zemřel
bezdětný,  připadl  by  majetek  druhému  synovci  rytmistru  Karlu  Ottovi.  Pro
případ,  že by zemřel rovněž bezdětný,  měl  majetek přejít  na třetího synovce
majora Augusta Ottu. 

Jižní fasáda
Vdova  po  generálovi  zemřela  v  roce  1824,  a  tak  majetek  získává

plukovník  Karel  Otto,  v  té  době  velitel  3.  husarského  pluku  v  Gyongyöe
v Uhersku.  V roce 1824 je v Zámečku poprvé připomínána hospoda.  Provoz
ukončila  v  roce  1878.  Od  roku  1827  si  pozemky  a  patrně  i  nemovitosti
pronajímali manželé Klimkovi, a to na 11 let.12 
11   Doubek Z. - Rezková H.: Pohled do historie Nového Hradce Králové, Hradec Králové 2010, s. 48 – 49. 
12 Klimke  byl  úředníkem  na  hradeckém  magistrátu.  Pronajaté  nemovitosti  patrně  obhospodařovala  jeho
manželka, od které si v roce 1834 pronajal na Zámečku obchod s prodejem vína, lihovin, piva a tabáku Josef
Vacek.
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Další  informace  o  Zámečku  se  vztahuje  k srpnu  1836.  Tehdy  císař
Ferdinad I. Dobrotivý (1793 – 1875) se při své cestě do Prahy na korunovaci
zastavil v Hradci Králové. Šest dní se pak zdržoval rakouský císař Ferdinand I.
Dobrotivý (poslední korunovaný český král Ferdinand V.) se svou manželkou
Marií Annou Karolínou Piou Savojskou v Hradci Králové. Bydleli v biskupské
rezidenci a podnikali výlety po okolí. Zavítali také na Zámeček, z jehož oken se
dívali na panorama Hradce Králové a okolí. Slavnostní korunovace pak proběhla
v Praze 7.9.1836.

Dva  roky  před  návštěvou  císaře  a  císařovny  si  v  listopadu  1834  na
Zámečku pronajal od paní Klimkové obchod s prodejem vína, piva, lihovin a
tabáku pan Josef Vacek. Protože majitel Zámečku Karel Otto neměl valný zájem
starat se o dědictví, přenechal ho třetímu dědici Augustu Ottovi, který se v roce
1840  do  Zámečku  přestěhoval  a  žil  tu  do  roku  1844.  Doubek  s  Rezkovou
uvádějí,  že  August  Otto  patrně  rozparceloval  pozemky  patřící  k  Zámečku
a pronajímal je jednotlivým zájemcům. Uvádějí také, že podle dohody měl Karel
Otto dostávat  odstupné 2 000 zlatých ve splátkách,  což August  Otto neplnil.
Proto dostal již v roce 1843 výpověď z užívání. Spor řešil vojenský soud. Ten
pak  jmenoval  „opatrovníkem“  Zámečku  zemského  advokáta  Josefa  Viléma
Buriana. V roce 1844 bylo na Zámečku pojištěno 2 000 zlatých pro sirotky po
Karlu Ottovi. Jejich poručníkem byl ustanoven gymnaziální profesor Bohumír
Dubský z Jindřichova Hradce.

Pokud jde o další majitele, tak v roce 1854 se na tři roky stal majitelem
Matyáš Schwing. V letech 1857 – 1858 patřil Zámeček magistrátnímu úředníku
v Mladé Boleslavi Jakubu Rybovi. Ten dlužil pohledávku 2 000 zlatých Felixovi
Tothovi, a tak byl Zámeček s ostatními náležitostmi prodán v exekuční dražbě.
Vydražená částka  činila  7  810 zlatých a  vydražitelem se  stal  Matyáš  Šimon
s manželkou Marií z Opatovic nad Labem.

Po porážce rakouského a saského vojska pruskou armádou v krvavé bitvě
na Chlumu 3. července 1866 ustupovaly poražené armády směrem k Olomouci
a Vídni. Prusové postupně obsazovali území Čech. V restauraci na Zámečku se
stravovali pruští vojáci,  kterým musela vařit nájemkyně Zámečku paní Marie
Šimonová. Doubek s Rezkovou uvádějí, že hostinská utekla s rodinou do lesa,
kde se nějaký čas ukrývala.13 

V červnu 1868 zažil Kopec sv. Jana se Zámečkem významnou událost,
tzv. tábor lidu. Táborovým hnutím se označovaly série protestních akcí Čechů
proti  státoprávnímu  dualistickému  řešení,  tj.  vzniku  Rakousko-Uherska,  kdy
byly pominuty české státoprávní nároky, tedy trialistické řešení. První protestní
tábory  lidu  započaly  po slavnostním položení  základního kamene Národního
divadla v Praze dne 14. 5. 1868. Tábory lidu se konaly na mnoha místech na
kopcích,  což  mělo  připomínat  tábory  lidu  na  počátku  husitského  hnutí.
Například v Praze na Žižkově nebo na Orebu v Třebechovicích pod Orebem.

13  Doubek Z. - Rezková H.: Pohled do historie Nového Hradce Králové, Hradec Králové 2010, s. 50.
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Východní fasáda se statickou trhlinou

   V  červnu  pokračovala  shromáždění  u  příležitosti  narozenin  Františka
Palackého  (narozen  v  roce  1798).  Hradečtí  občané  uspořádali  „oslavy“
Palackého na Kopci sv. Jana. Hrála zde vojenská kapela, zpíval spolek Slavjan.
Hlavním řečníkem byl profesor a poslanec Českého zemského sněmu Kristian
Stefan (Štefan), který byl pro své vlastenecké a politické opoziční vystupování
zbaven v roce 1867 profesorského místa.14 Slavnost pokračovala vystoupením
hradeckých  ochotníků.  Před  půlnocí  se  pak  vraceli  účastníci  s  lampiony  do
města.

14  Kristian Stefan se narodil 7. 12. 1919 v Jičíně, kde vystudoval gymnázium. Studoval filozofii a měl tři roky
studia na lékařské fakultě v Praze, ale rozhodl se pro pedagogickou dráhu a byl později aprobován k vyučování
na gymnáziích. V revolučním roce 1848 byl na straně radikálních demokratů, členem Repealu. Učil na gymnáziu
v Praze, Mladé Boleslavi a od roku 1852 v Hradci Králové. Jeho vnukem byl známý dětský chirurg a urolog
MUDr. Hvězdoslav Stefan, první u nás oddělil v roce 1980 siamská dvojčata. 
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Zleva Vilém Waldek, hostinský Halounek, František Waldek a Emil Waldek
na Zámečku

V následujícím roce 1869 se na výročí upálení M. Jana Husa konalo na
Zámečku  shromáždění  k  uctění  jeho  památky.  Vystoupil  zde  pěvecký  sbor
Vlastimil z Kuklen.  

V  roce  1873  koupila  Zámeček  Emilie  Waldeková  roz.  Kemlinková.
Ta pocházela  z  bohatého  hradeckého  měšťanského  rodu a  vlastnila  v  Hradci
Králové několik domů. Narodila se v roce 1843 a provdala se za nadporučíka
rak.  armády Viléma Waldeka narozeného 1831 ve Vimperku. Waldekové pak
byli posledním majiteli Zámečku. Nadporučík Waldek byl veřejně velmi činný.
Od  roku  1864  zasedal  v  zastupitelstvu  města  a  od  roku  1869  v  okresním
zastupitelstvu.  Zúčastnil  se  dlouholetého  vyjednávání  ve  Vídni  týkajícího  se
zrušení  Hradce  jako  vojenské  pevnosti  a  předání  hradeb  městu.  Za  svou
veřejnou činnost  byl  vyznamenán Rytířským křížem řádu Františka  Josefa  I.
a záslužným křížem Pro ecclesia et pontifice (česky Pro církev a papeže).15 

Pokud jde o vzhled Zámečku a okolí, tak Doubek s Rezkovou ho popisují
následně:  „Podle  fotografie  z  doby  kolem roku  1900  byla  parková  zahrada
Zámečku  oplocena  kamennou  zdí  a  na  severozápadní  straně  stála  dřevěná,

15  Papežský řád nazývaný též čestný kříž byl zaveden 17. 7. 1888 papežem Lvem XIII. a je udělován nejen
duchovním, ale i laikům.
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otevřená, ale střechou krytá veranda (původně konírna). Po pozdějších úpravách
sloužila hostům hostince a v době nepříznivého počasí jako kryt před deštěm“.
Domnívám  se,  že  veranda  sloužila  Waldekům  k  letnímu  posezení,  protože
restaurace přestala sloužit  v roce 1878.16 Od roku 1884 byla zřízena hospoda
blízko  Zámečku  v  usedlosti  čp.  18  na  jižním  svahu  kopce  patřící  rodině
Waldekově. Podle jména nájemce byla nazývána Halounkova hospoda.

Emilie  Waldeková  žila  ke  konci  svého  života  v  Kostelci  nad  Orlicí
u svého syna Viléma, kde také žil její druhý syn MUDr. Emil Waldek. Zemřela
v  roce  1909  a  byla  pohřbena  do  rodinné  hrobky  Waldeků  na  pouchovském
hřbitově.  V následujícím roce  1910  zemřel  její  manžel  Vilém Waldek  a  byl
pohřben rovněž do rodinné  hrobky na  Pouchově.  Podle  zachované závěti  se
dědici Zámečku stali tři synové, a to každý jednou třetinou. Byl to již zmíněný
Ing. Vilém Waldek, který spravoval majetky v Kostelci nad Orlicí. Po jeho smrti
v roce 1938 se jeho majetek, včetně třetiny Zámečku, rozdělil mezi jeho děti,
syna Viléma Waldeka a dceru Emilii provdanou Kmochovou.

Druhou třetinu  získal  syn MUDr.  Emil  Waldek,  plukovník v.  v.  Býval
vrchním vojenským námořním lékařem a služebně působil ve Vídni. Ze svých
každoročních  povinných cest  po  moři,  především do amerických přístavů,  si
postupně přivezl bohatý etnografický materiál, ze kterého na Zámečku vytvořil
expozici.  Byly zde také umístěny originály obrazů Antonína Machka.  Doktor
Waldek byl bezdětný a po jeho smrti byla sbírka prodána do Náprstkova muzea
v Praze.

MUDr. Emil Waldek prodal v roce 1927 svůj třetinový podíl Zámečku
a dalšího majetku své neteři Emilii Kmochové a synovci Vilému Waldekovi ml.,
bankovnímu úředníku. Každý z nich zaplatil 10 000 Kč. V kupní smlouvě si
doktor Waldek vymínil užívací právo prodaného podílu po dobu svého života
a zavázal se platit náklady na opravy a údržbu Zámečku.

Poslední  třetinu  dědictví  získal  František  Waldek,  majitel  hospodářství
v Plotištích nad Labem. Ten na Zámečku vytvořil expozici zbraní a vojenských
předmětů z války 1866. Tuto sbírku prodal hradeckému muzeu. Po jeho smrti
v roce 1930 se stala třetinovou majitelkou Zámečku jeho manželka (vdova) a po
ní pak dcera Helena provdaná Raupachová. 

Zámeček a jeho osudy ve 20. století až do jeho zániku 1978

V roce 1927 je uváděno, že Zámeček sloužil jako rekreační objekt čtyřem
rodinám z rodu Waldeků. V té době byl ještě v dobrém fyzickém stavu. Byla
provedena  přístavba  hygienického  zařízení,  která  je,  mimo  jiné,  později
označována  za  jednu  z  příčin  pozdějšího  statického  narušení  objektu.  Jiné
úpravy se neuvádějí. Výjimkou je oprava krovu a střešní krytiny.

Drobné  trhliny  ve  zdivu  se  začaly  objevovat  ještě  před  II.  světovou
válkou. Ty byly vyspraveny maltou, kousky cihel a tašek. Další poškození je

16  Citace popisující Zámeček se zahradou je z publikace Doubek Z. - Rezková H.: Pohled do historie Nového
Hradce Králové, II. vydání Hradec Králové 2010, s. 51.
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zaznamenáno  po  konci  války.  Jak  ale  uváděl  spolumajitel  Zámečku  Vilém
Waldek, došlo jen k vydrolení vysprávky trhlin. Přisuzoval to tlakovým vlnám,
které vznikaly při bombardování Pardubic, konkrétně Fantových závodů v roce
1944. V červenci nálety provedla RAF a nálety v srpnu a prosinci Američané.
Zvláště  ničivý  nálet  byl  ten  poslední,  protože  se  Němcům  do  konce  války
výrobu nepodařilo obnovit.17

Důvodem narůstajícího počtu trhlin a jejich zvětšování byly změny dosud
ustáleného režimu odvodu srážkových vod a režimu podzemních vod. Budova
byla  založena  na  svažitém  podloží.  Statické  trhliny  se  začaly  objevovat
především  na  jižní  stěně  fasády,  a  to  především  na  jihovýchodním  nároží
budovy. 

Je  třeba  připomenout,  že  Zámeček  k  trvalému  bydlení  užívala  rodina
Kmochova. V roce 1950 označil technický referent Bytového podniku v Hradci
Králové  stav  budovy  za  krajně  kritický  a  vzhledem k tomu doporučoval  do
měsíce  vystěhovat  rodinu Kmochovu.  To se  nestalo.  Na Krajském národním
výboru  v Hradci  Králové  (dále  jen  KNV)  probíhala  v  roce  1951  intenzivní
jednání o možné rekonstrukci a využití Zámečku. Mimo jiné bylo konstatováno,
že ze strany majitelů nebyla objektu věnována dostatečná péče. Dále cituji ze
zprávy: „...budova je značně sešlá, plná trhlin do šířky 3 cm a také posunuté zdi
zdola až o 3 cm, v síni jsou až 6 cm trhliny, stěny jsou odděleny ve fabionech od
stropů,  je  popraskané  kamenné  nadpraží  a  svislé  spáry  se  směrem  vzhůru
rozšiřují.“ Bylo zadáno zaměření Zámečku a proběhla neúspěšná jednání o jeho
převzetí  do  státní  péče.  Příčinou  toho,  proč  nedošlo  k  dohodě,  byly  vysoké
nároky  tehdejších  spolumajitelů.  Autoři  Buroň  –  Slavík  se  domnívají,  že  se
jednalo spíše o to, že díl Viléma Waldeka byl zatížen hypotékou, jejíž splacení
by pohltilo většinu finančních prostředků na koupi Zámečku. Oprava objektu
měla proběhnout ve dvou etapách a opravy se měly financovat z položky určené
na opravu zámků II. kategorie. K tomu však nedošlo.

V roce  1957  upozorňoval  Vilém Waldek  na  hrozbu  sesutí  narušeného
schodišťového zdiva. Právě tento spolumajitel naléhal na převzetí nemovitosti
do státní péče. Státní památková správa (dále SPS) tehdy hodnotila Zámeček
jako  stavbu  památkově  velmi  významnou  a  navíc  neobyčejně  působivě
položenou. SPS žádala KNV o vyřízení majetkových vztahů a hledání využití
objektu.

Mezi projednávanými návrhy na využití Zámečku bylo využití prostor pro
přírodovědecké sbírky hradeckého muzea. V té době hledalo muzeum umístění
pro  přírodovědné  expozice.  Mohl  by  tak  na  kopci  sv.  Jana  vzniknout
přírodovědný  komplex.  Ke  stávající  hvězdárně  a  přírodovědné  expozici  se
plánovala i  botanická zahrada.  Zjišťovalo se také, zda 12 místností  bude pro
muzejní expozici postačovat. V té době se zdálo, že ano. Později byly prostory
označeny za nedostatečné k umístění přírodovědných sbírek. Zůstalo však jen

17  Fantovy závody na výrobu petroleje pro svícení byly založeny v roce 1889. Rozvoj automobilismu ve 20.
století si vynutil změnu výroby. Vedle benzinu se zde vyráběly také mazací oleje. V době okupace byla továrna
pro Němce strategicky důležitá. V roce 1945 byla znárodněna a přejmenována na Paramo (pardubická rafinerie
minerálních olejů). V roce 1990 došlo k privatizaci a od roku 2000 je v majetku PKN Orlen.
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u dobře  míněných návrhů.  Přesto se  navrhovalo vykoupení  objektu  státem a
následné převedení do majetku KNV. Další úvaha o využití Zámečku byla zřídit
zde  městskou  galerii  obrazů.  Dosud  byla  v  zabraných  prostorách  biskupské
rezidence.  Dokladem toho, že to SPS myslí  se záchranou objektu vážně,  byl
požadavek na Ministerstvo školství a kultury ČSR o navýšení rozpočtu KNV
v Hradci Králové pro rok 1958. Finanční prostředky na dosud neprovedenou
opravu Zámečku měly jít z rozpočtu KNV z položky tzv. rozptýlených památek.
Tehdy  byla  odhadovaná  cena  oprav  300  tis.  Kčs.  Tato  finanční  částka  měla
pokrýt  zaměření  objektu,  projekt  oprav,  statické  zajištění  budovy  a  stavební
úpravy.  Bylo  také  jednáno o převedení  Zámečku do majetku města.  To však
mělo výhrady.  Jednou z nich bylo,  že by bylo nutné  vystěhovat  paní  Emilii
Kmochovou, která v Zámečku bydlela.

V té době byli třetinovými vlastníky Vilém Waldek (bankovní úředník),
Emilie  Kmochová (roz.  Waldeková)  a Helena Raupachová (roz.  Waldeková).
Z těchto vlastníků to byl Vilém Waldek, kdo naléhal na převzetí Zámečku do
majetku státu. Byl si vědom toho, že jeho finanční situace neumožňuje náročnou
opravu  Zámečku,  ale  zároveň,  jako  nositel  jména  posledních  majitelů,  měl
obavy,  že  objekt  v  havarijním  stavu  může  potkat  osud,  který  se  bohužel
v červenci 1978 naplnil.

Vilém  Waldek  nabízel  v  roce  1958  převedení  Zámečku  do  majetku
MěstNV v  Hradci  Králové  a  také  domu čp.  64  v  Rokitanského  ulici.18 Měl
jedinou podmínku, aby jeho hypotéční dluh 40 tis. Kčs převzalo město. Druhý
problém převzetí bylo, že ostatní dvě majitelky požadovaly finanční odškodné,
protože jich se dluh netýkal. To byl další důvod, vedle hypotéky, proč nedošlo
k majetkovému převodu, a tak Zámeček chátral dál.

Na počátku roku 1958 proběhlo místní šetření aktuálního stavu Zámečku.
V zápise z tohoto šetření se mluví o vysokém stupni zchátralosti budovy a že
záchrana  bude  velmi  složitou  a  nákladnou  akcí.  Přesto  odbor  kultury  KNV
v Hradci Králové zadal dne 19.2.1958 objednávku pardubickému Stavoprojektu
na  průzkum  základového  podloží.  Výsledkem  bylo  označení  vysychajícího
podloží  pod  základy  jako  jedna  z  hlavních  příčin  statického  narušení  zdiva
Zámečku. Jako další příčina byly připomenuty tlakové vlny, které vznikly při
trojím bombardováním „Fantovky“ v Pardubicích v roce 1944.

V polovině roku 1958 byla definitivně zamítnuta možnost využití objektu
k  muzejním účelům.  Další  nápad  prodeje  Zámečku  Restauracím a  jídelnám,
které  by  zde  mohly  zřídit  restauraci  s  ubytováním,  se  velmi  líbil  státním
orgánům památkové péče. Považuji to za nejlepší nápad. I dnes, kdy Zámeček
již neexistuje a je zde soukromá stavební parcela, se mi zdá přijatelnější, než
plánovaná výstavba vícepodlažního bytového domu.19

18  Dům čp. 64 koupil v roce 1841 Alois Kemlink. V roce 1864 přešel dědictvím do majetku jeho dcery Emilie
Waldekové roz. Kemlinkové. Zajímavostí je, že po roce 1850 zde byla v nájmu židovská modlitebna a také se
zde vyučovalo (židovská škola) až do roku 1887.
19  Záměr současného vlastníka pozemku, který koupil od restituentů Rodrigo Katschner, byl před několika lety
odmítnut odborem životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové z důvodů odtoků vody ze zvýšených
povrchových srážek. Později se odvolal i účastník stavebního řízení, což je Farnost Nový Hradec Králové. V
současnosti je podáno odvolání jednoho z účastníků stavebního řízení, jímž je jeden z majitelů domu pod silnicí.
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V říjnu 1958 se SPS vyjádřila, že stav Zámečku není v takovém stavu, aby
nebylo možné ho opravit. Opačně se vyjádřilo nově vznikající krajské pracoviště
památkové péče v listopadu 1958. Argumentuje tím, že s objektem nelze nic
dělat, neboť je stále v soukromém vlastnictví a také zatížen hypotékou jednoho
z majitelů. Konstatuje, že náklady na opravu by byly velmi vysoké a navíc není
žádná organizace, která by byla ochotna převzít tento objekt. Přesto 18.6.1959
objednalo krajské středisko u Okresního stavebního podniku v Hradci Králové
architektonické  zaměření  a  náčrt  asanační  úpravy  Zámečku.  Bohužel,  tato
dokumentace je nezvěstná.

Otázka  demolice  objektu  se  poprvé  objevila  v  roce  1961.  Vyplývá  to
z dopisu Viléma Waldeka ze dne 3.6. 1961, který adresoval Krajskému středisku
státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích (dále jen KSSPPOP).
Píše, že při poslední návštěvě odboru výstavby MěstNV v Hradci Králové se
dozvěděl, že se zvažuje bourání budovy (Zámečku). V dopise připomíná, že již
dříve nabídl svůj díl do vlastnictví státu spolu se dvěma domy v Hradci Králové.
O čtyři dny dříve tj. 30.5.1961 Vilém Waldek poslal dopis také na Ministerstvo
školství a kultury ČSSR. Bylo mu dopisem ze 7. 6. 1961 odpovězeno, že podle
vládního nařízení č. 71/1960 Sb. o rozšíření pravomoci a zvýšení odpovědnosti
národních výborů přísluší rozhodovat o kulturně politickém využití památek a
o jejich ochraně okresnímu národnímu výboru, tj. konkrétně školské a kulturní
komisi. Je to známý ping pong, který známe i ze současné doby. Jednání mezi
třetinovým vlastníkem Zámečku, Okresním NV v Hradci Králové a Krajskou
památkovou správou  (dále  jen  KPS)  se  odehrával  v roce  1963,  ale  opět  bez
výsledku.  Tématem  jednání  bylo,  proč  nebyl  objekt  navržen  na  zapsání  do
seznamu nemovitých kulturních památek, když ještě v roce 1958 byl hodnocen
jako stavba mimořádného významu.

Několik  let  se  nic  nedělo.  Naděje  na  lepší  budoucnost  vkládaná  do
tzv. „Jara 1968“ vzala za své sovětskou okupací 21. 8. 1968. Ještě v roce 1969
byl z iniciativy inženýrky Fridrichové z MěstNV v Hradci Králové nabídnut
Zámeček sestrám sv. Voršily a následně šedým sestrám III. řádu sv. Františka.
Oba  řády  nabídku  odmítly  vzhledem k  velikosti  a  také  zchátralosti  objektu.
V roce  1970 byl  Zámeček nabídnut  podnikovému ředitelství  Kniha,  n. p.  Vč
KNV  se  sídlem  v  Pardubicích.  Bylo  odmítnuto  s  odůvodněním  špatné
dostupnosti Zámečku. Většina zaměstnanců byla z Pardubic a okolí. Zámeček
byl  nabídnut  v roce  1969  známému  zpěváku  Waldemaru  Matuškovi.  Tuto
nabídku poslal spolumajitel Vilém Waldek. Ale ani tento pokus nevyšel. 
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Západní průčelí

Stav  budovy  se  zhoršoval.  Vedle  běžných  venkovních  trhlin  byla
především staticky nebezpečná trhlina jihovýchodního nároží budovy. Hrozba
zřícení  klenby  schodiště  vedla  v  roce  1970  konečně  k  provedení
zabezpečovacích prací pomocí výdřevy schodiště a venkovního podchycení jižní
zdi dřevěnými vzpěrami.

O  snaze  KPS  na  dodatečné  zapsání  Zámečku  do  Státního  seznamu
nemovitých kulturních památek svědčí dopis ředitele Jiřího Řeřuchy ze dne 20.
prosince  1971  adresovaný  školské  a  kulturní  komisi  ONV Hradec  Králové.
Návrh je zdůvodňován architektonickou hodnotou objektu barokního typu a tím,
že tvoří významnou krajinnou dominantu.

Postupná  normalizace  zasáhla  i  oblast  památek.  Byla  snaha  redukovat
památky, především církevní, a omezit zapisování nových památkových objektů.
Vládní nařízení z 19. 1. 1972 č. 14 se dotklo i Zámečku. Ředitel KPS Řeřucha
píše odboru kultury ONV v Hradci Králové, aby návrh školské a kulturní komisi
na dodatečné zapsání Zámečku do státního seznamu se nepředkládal. V té době
pracovníci  ONV  a  MěstNV  opět  prozkoumali  stavební  stav  Zámečku
a konstatovali, že náklady na rekonstrukci by značně převyšovaly památkovou
hodnotu  objektu.  Pomalu  se  naplňovalo  vyjádření  v  dopise  Viléma Waldeka
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z roku 1971,  že  MěstNV v Hradci  Králové má  jediný zájem,  a  to  vykoupit
objekt a následně ho demolovat.20         

V té době odhadní cena Zámečku se zahradou byla 60 tis. Kčs. Hrozící
demolici se pokusilo zabránit 35 členů Klubu ochrany památek a přírody v čele
se svým předsedou Ing. Vladimírem Laštovičkou dopisem tajemníkovi ÚV KSČ
Vasilu  Biĺakovi.  Odvolávají  se  na  vztah  Bilaka  k  Hradci  Králové.  Cituji  ze
závěru dopisu: „Věříme, že Vy, který máte vztah k našemu městu, naši žádost
plně pochopíte a tuto nám již vžitou a milovanou památku pomůžete zachránit
… jsme přesvědčeni, že nám porozumíte a věřte, že každý Hradečák, milující
své město, Vám bude upřímně vděčen za záchranu této budovy.“ Odpověď na
tento dopis jsem nedohledal. Domnívám se, že na něj nikdo neodpověděl. Toto,
dá se říci, zoufalé jednání členů klubu bylo vyvoláno usnesením rady města,
která na své 9. schůzi dne 5. 5. 1972 rozhodla o odkoupení a následné demolici
objektu. 

Původně určený termín demolice byl stanoven na 30. 6. 1973. Vzhledem
k plánovanému  a  řízenému  hospodářství  nebylo  patrně  jednoduché  sehnat
stavební firmu, která by se tohoto úkolu ujala. Tak se termín posunul o pět let.

Na „popravu“ Zámečku byl vybrán Okresní stavební podnik Svitavy. Ten
dopisem ze dne 2. 6. 1978 požádal odbor výstavby a územního plánování KNV
v Hradci  Králové o  povolení  trhacích  prací,  tj.  odstřelení  Zámečku.  S  touto
žádostí  předložil  i  technický  projekt  odstřelu,  který  vypracovala  projekční
kancelář  podniku  ve  spolupráci  s  odborníkem  na  trhací  práce  Vladimírem
Sázavským st. a jeho synem Ing. Vladimírem Sázavským ml. Vč KNV odstřel
povolil svým rozhodnutím ze dne 23. 6. 1978. S demolicí souhlasily všechny
dotčené orgány včetně odboru kultury Vč KNV v Hradci Králové.

Budova  Zámečku byla  odstřelena  2.  7.  1978 v  8  hodin.  K tomu bylo
použito 61,05 kg trhaviny. Investorem demolice byl odbor výstavby MěstNV
v Hradci  Králové.  Jednou  z  podmínek  demolice  bylo  zajištění  měřičské
a fotografické  dokumentace  celého  objektu.  Další  podmínkou  bylo  vyjmutí
druhotně použitého gotického svorníku ze zdiva sklepa a kamenného ostění krbu
v  přízemí  objektu.  Tyto  prvky  měly  být  umístěny  do  prostor  vybraných
zástupcem KSSPPOP. Požadavek na vyjmutí  dalších architektonických prvků
nebyl  splněn,  údajně  pro  silně  narušenou  statiku  objektu.  Po  dohodě
s královéhradeckým  muzeem  byly  vyjmuté  prvky  odvezeny  do  depozitáře
muzea v Bělči nad Orlicí. Později byly přemístěny do lapidária muzea v Hradci
Králové a  dnes  jsou v lapidáriu v Rychnově nad Kněžnou.  Měla  by tam být
i kamenná kartuše s nápisem ze supraporty (nadpraží) hlavního vchodu. Ta byla
zachráněna až po odstřelu, protože stavební firma nebyla ochotna z časových
důvodů ji vyjmout před odstřelem. 

Materiál z demolice posloužil na různé terénní úpravy v Hradci Králové.
Po určité době se prolomila část klenby sklepa a vzniklým kráterem místní kluci

20  Bývalý pracovník odboru kultury Vč KNV Václav Pražák mi v osobním rozhovoru potvrdil,  že Vilém
Waldek bojoval o záchranu Zámečku ze všech sil a jednání s ním byla příjemná, ale doba už byla jiná. Václav
Pražák  při  prověrkách  neprošel  a  jako  promovaný historik  umění  sehnal  zaměstnání  u  Filmového podniku
Hradec Králové jako lepič plakátů. 
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lezli do sklepních prostor. Proto byl kráter z bezpečnostních důvodů zasypán.
Dnes  po Zámečku  zůstal  jen  prázdný  prostor  s  náletovými  dřevinami,

který  vymezuje  místo,  kde  stávala  chlouba  Hradečanů.  Zůstala  již  jen
fotografická dokumentace a stavební zaměření.

Stavebně historický popis Zámečku do jeho demolice v roce 1978

Barokní  zámek  vystavěný  jako  předměstská  vila,  kostel  sv.  Jana
Nepomuckého  a  zvonice  byly  v  krajině  z  daleka  viditelnou  dominantou.
Jednopatrová  budova  na  obdélníkovém  půdorysu  byla  orientována  hlavním
průčelím  na  jih.  Střední  část  jižní  fasády  byla  tvořena  mírně  vystupujícím
rizalitem s třemi osami oken. Postranní křídla fasády měla po dvou okenních
osách.  Do  Zámečku  se  vstupovalo  po  předloženém  schodišti  se  třemi
kamennými stupni,  které  byly  zhotoveny ze  čtyř  pískovcových dílů.  Vstupní
portál byl umístěn na středovou osu jižního průčelí. Patro bylo pohledově od
přízemí  odděleno  velmi  mělkou  římsou.  Okapní  římsa  vystupovala  z  fasády
výrazněji. Jednotlivé osy oken byly od sebe odděleny mělkými lizénami po celé
výšce fasády.

Severní průčelí  bylo  obdobně  členěné,  pouze  místo  vstupního  portálu
mělo v přízemí okna. Nabízí se otázka, proč nebyl východ z objektu i v západní
straně objektu, když právě v této části byla největší oválná místnost, z které by
se  nabízel  východ  na  terasu.  Možným  vysvětlením  by  mohlo  být  horší
zabezpečení objektu v této severní části objektu.

Západní fasáda objektu měla obdobné architektonické řešení jako severní.
V přízemí i patře ji tvořilo pět okenních os s tím, že pravé okno v přízemí bylo
zaslepené. Tato západní část byla nejlépe zachována. Nenesla stopy trhlin, pouze
místy byla opadaná omítka.

Východní fasáda se lišila architektonicky od ostatních fasád. Jednalo se
o hladkou  fasádu  bez  lizén.  Ty  byly  pouze  na  nárožích.  Původní  osy  oken
v přízemí byly narušeny dodatečnou přístavbou sociálního zařízení a dřevníku.
Levá část přístavby byla odstraněna, aby staticky narušené jihovýchodní nároží
mohlo být  provizorně podepřeno.  Patro fasády mělo pouze čtyři  okenní  osy.
Okna  byla  rámována  mělkými  šambránami  bez  nadokenních  říms.  Ke
zjednodušení východní fasády došlo patrně po přístavbě sociálního zařízení a
dřevníku.

Valbová střecha je zachycena již na akvarelu Vincence Morstadta z roku
1863  a  patrně  měla  šindelovou  krytinu.  Ta  byla  nahrazena  v  roce  1930  při
rekonstrukci střechy krytinou z pálených drážkových tašek.21

Zámeček měl  velice  kvalitní  architektonické  detaily  jak  ve  fasádě,  tak
i v interiéru.  

Dělená  okna v přízemí  jižní  fasády  byla  s  deseti  tabulkami  dělená  do
latinského kříže, takže měla čtyři křídla. Horní dvě křídla se čtyřmi tabulkami
a dolní se šesti. Ostění oken mělo po obvodu mělkou profilovanou šambránu,

21  Doubek Z. - Rezková H.: Pohled do historie Nového Hradce Králové, Hradec Králové 2010, s. 53.
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ve středu nadpraží ve štuku naznačen klenák.  Nadokenní římsy tvořily zděné
segmentově  vzepjaté  štukové  profilace.  Dolní  parapety  byly  hladké.  Okna
v patře vzhledem k předpokládaným pozdějším úpravám v 2. pol. 19. století se
lišila. Dělená okna v patře byla se šesti tabulkami a nadokenní římsy byly rovné.
Okenní otvory lemovala po obvodě štuková lišta (šambrána). V horní části měla
ouška  s podvěšenými  kapkami  (guttae),  což  byl  velmi  častý  prvek  užívaný
v barokní architektuře. 

Vstupní portál umístěný na osu jižní fasády s předloženým pískovcovým
schodištěm vykazoval kvalitní znaky barokní architektury. Kamenný venýř byl
mělce  profilovaný,  ve  středu  horního  oblouku  zakončený  klenákem.  Nad
portálem byla vzedmutá profilovaná římsa. V prostoru mezi obloukem venýře a
římsou byla umístěna kartuš s latinským nápisem SI DEVU PRO NOBIS QVIS
CONTRA NOS, v českém překladu JE-LI BŮH S NÁMI, KDO PROTI NÁM.22

Další  latinský  nápis  nesla  bohatě  profilovaná  kartuš  s  úponky  po  obvodě
umístěná v přímém nadpraží vstupu z chodby do sálu. V ní byl latinský nápis SI
DEUS  PRO  NOBIS,  v  překladu  BŮH  JE  PROZŘETELNÝ  či  BŮH  SE
POSTARÁ. 

Popis dispozice budovy

Sklep  – přístup  do  sklepa  byl  po  vřetenovém  schodišti,  které  ústilo  do
jihozápadního kouta sklepa do obdélné místnosti s valenou stlačenou klenbou,
odvětrání zajišťoval průduch ve východní stěně. V západní a severní stěně byla
dvojice  výklenků.  Výklenky  v  západní  stěně  nebyly  příliš  velké,  ale  byly
poměrně hluboké, a to 88 cm a 105 cm. Zaklenuty byly segmentovou klenbou.
Dlažbu tvořily pískovcové desky. 

Z  jižního  konce  východní  stěny  směřoval  průchod  do  segmentově
zaklenuté  chodby ke  sklepům umístěným ve  východní  části  podsklepení.  Ve
vzdálenosti  6  metrů  od  východního  průčelí  chodba  ústila  do  příčně
orientovaného sklepního prostoru s valenou klenbou velikosti  2,84 x 5,60 m.
Větrák byl ve středu severní stěny sklepa. Plochu sklepa rozdělovalo schodiště
směřující do lochů. Přístup byl po strmě klesajícím schodišti (27 schodišťových
stupňů)  se  segmentovou  klenbou.  Po  něm  se  sestoupilo  do  sklepa  valeně
zaklenutého o rozměrech 4,42 x 1,89 m. V severní stěně se nacházely dva velké
výklenky (lochy) o rozměrech 100 x 80 cm a druhý výklenek s rozměry 113 x
90 cm.

22  Je zde použit citát z Nového zákona z 8. kapitoly Římanům, verš 31.
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Půdorys přízemí

Přízemí – za vchodovými dveřmi se nacházel osmiboký vstupní prostor. Na něj
navazoval oválný sál (největší místnost) s již popisovaným vstupem s oválnou
kartuší  v  nadpraží.  Dvoukřídlé  dveře  s  nadsvětlíkem  byly  osazeny  do
kamenného  portálu.  Sál  byl  vyhříván  krbem  s  pravoúhlým  profilovaným
ostěním.  Později  byl  krb  zazděn  a  sál  vytápěn  kamny.  Pod  nízkou  klenbou
oválného sálu obíhala profilovaná římsa. Zrcadlo klenby mělo bohatě zdobený
rám s uchy.  Rám měl  na vnější  straně jednoduchý profil,  který vybíhal  proti
vpadlým  úsekům  do  konvexkonkávních  křivek.  Podlaha  byla  zhotovena
z pískovcových desek (dlaždic) o rozměru 45 x 45 cm. S výjimkou chodby a
této místnosti byly v ostatních místnostech podlahy dřevěné. Stropy v přízemí
byly zaklenuté bez štukatur s výjimkou rohové jihovýchodní místnosti a výše
uvedeného  sálu.  Vpravo  ve  vstupním  prostoru  bylo  vřetenové  schodiště
s nástupem do sklepa a do patra objektu.

I. patro – schodiště do patra ústilo do „haly“ osvětlené třemi okny v jižní stěně.
Z ní se dveřmi dalo vstoupit do druhé největší místnosti objektu umístěné osově
na  západní  straně  patra.  Osvětlena  byla  třemi  okny  a  byl  z  ní  přístup  do
rohových  místností.  Místnost  v  severovýchodním  nároží  měla  plochý  strop
uprostřed  se  štukovou  výzdobou.  Byl  do  ní  také  vchod  z  vedlejší  místnosti
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sousedící  se  schodištěm.  Obdobně  byla  ozdobena  místnost  v  protilehlém
jihozápadním rohu objektu. Jednotlivé místnosti byly vytápěny lokálně a dají se
předpokládat kachlová kamna. Objekt měl komíny nejméně s dvěma průduchy.

Osudy několika kamenných prvků ze Zámečku

Před odstřelem Zámečku požadovaly orgány státní památkové péče (KSSPPOP),
aby byly z objektu vyjmuty některé architektonické kamenné prvky. Jednalo se
o gotický  druhotně  použitý  klenební  svorník,  který  byl  osazen  ve  sklepě
Zámečku. Ten typově pocházel ze 14. století. Někteří autoři, např. J. Mikulka,
uvádějí, že Pichler si bral na stavbu Zámečku materiál ze zchátralého kostela
a městského  špitálu  sv.  Antonína  na  Mýtském  Předměstí.  Výstavba  špitálu
s kostelem byla městu povolena v roce 1379. Ten pak prokazatelně stál již v roce
1384. Tomu by mohl klenební svorník časově odpovídat. Jen pro připomenutí
uvádím, že ve stejný rok 1719, kdy umírá primas Pichler, byl vypracován návrh
nového barokního kostela sv. Antonína. Ten nesl rukopis architekta Jana Blažeje
Santiniho, i když jeho podpis je pouze na návrhu kostelní věže. Podle historika
umění,  dnes již zemřelého profesora Ivo Kořána,  byl Santini autorem celého
špitálního areálu.

Do nařízení o vyjmutí spadalo i kamenné ostění krbu. Svorník a ostění
byly po dohodě se zástupci hradeckého muzea ze dne 7. 7. 1978 odvezeny do
depozitáře  v  Bělči  nad  Orlicí.  Měla  tam  být  také  uložena  kamenná  kartuš
s nápisem ze supraporty nad hlavním vchodem. 

Druhotně použité gotické prvky

Dokladem, že na stavbu Zámečku byly používány gotické fragmenty z husity
pobořeného hradu či minoritského kláštera, jsou čtyři zachráněné zlomky, které
po odstřelu Zámečku a následném odvážení stavební suti zachránili Ing. Václav
Laštovička a Bohumil Poláček. Odvezli je na zahradu pana Poláčka, kde jsou
zachovány do dnešního dne. 

Fragmenty lze datovat do 2. poloviny 13. století. Největším zachráněným
gotickým fragmentem je  výběh  tří  klenebních  žeber  o  šířce  39  cm a  max.
hloubce  50  cm.  Zachovaná  délka  je  90  cm.  Na  levém klenebním žebru  se
zachovaly  drobné  zbytky  barevných  vrstev  (modrá,  červená,  žlutá).  Druhým
zachráněným fragmentem je část klenebního žebra o šířce 19 cm, délce 51 cm
a hloubce 14 cm. Na boku žebra je vytesáno uniciální písmeno E, což by mohla
být  kamenická  značka.  Třetím architektonickým článkem je  část  klenebního
žebra o šířce 18 cm, hloubce 22 cm a délce 20 cm. Má stejnou profilaci jako dva
předešlé  články  a  je  dochovaný  v  úplném profilu.  Čtvrtý  článek  je  zlomek
obvodové pateční  části  okenní  kružby s  nosem o šířce 20 cm, max.  hloubce
18 cm a délce 38 cm.23    

23  Podrobný popis druhotně použitých gotických fragmentů publikoval Jiří Slavík pod názvem Příčinky čili ad
fontes: stavby a jeho části, in: Královéhradecko č. 9, 2017, s. 385 – 398.
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Gotický prvek
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Zprávy z médií:

Roubenka z Měníku u Nového Bydžova našla nový domov

    V úterý 30. dubna byl úspěšně dokončen náročný převoz roubeného domu
z Měníka u Nového Bydžova do Muzea lidových staveb v Kouřimi.  Vzácně
dochovaná konstrukce bude zatím uložena v depozitáři, své místo v plánech na
dobudování skanzenu má už jisté.

Dům po rozebrání střechy a stropů (foto Eliška Racková, NPÚ)

   Dům  z počátku  19.  století  již  dříve  přišel  o  původní  střechu  s tradiční
lomenicí,  nebyl  památkově  chráněný.  Hodnota zachované  roubené  části  byla
náhodně  zachycena  až  ve  chvíli,  kdy  měl zanedbávaný  objekt  ustoupit
novostavbě.  Roubenku  odsouzenou  k demolici  se  díky  intenzivnímu  úsilí
odborníků  i  dobrovolníků  podařilo  v šibeničním  termínu  pečlivě
zdokumentovat,  konstrukci  postupně  rozebrat  a  odvézt.  Kouřimské  Muzeum
lidových staveb již má pro chalupu vyhrazeno místo vedle kovárny ze Starého
Bydžova. Z osaměle stojící kovárny se tak má stát ucelená usedlost, která bude
v muzeu reprezentovat venkovskou architekturu Bydžovska a Pocidliní.
     Dům z Měníku je zajímavý řadou historických konstrukčních řešení. Z větší
části  je  postaven  z dubových  trámů,  které  jsou  oproti  štípaným  a  tesaným
„trhanicím“ typickým pro  region Pocidliní  vytvořeny  z kmenů podélně  ručně
řezaných na polovinu. Trámy jsou až 45 centimetrů vysoké a místy vytvářejí
téměř  hladkou  stěnu,  která  se  už  na  první  pohled  liší  od  běžného  roubení.
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Nejdelší trámy potom mají délku třináct metrů a váží kolem pěti set kilogramů.
Z horního věnce roubení je pod odborným dohledem snášel jeřáb, sotva se vešly
na  kamionový  návěs  a k  další  manipulaci  bylo  třeba  desetičlenné  mužstvo.
Některých  úkolů  se  zhostili  dobrovolníci  a  akci  svou  účastí  podpořili  také
Národní  památkový  ústav,  územní  odborné  pracoviště  v Josefově  a  Městské
muzeum v Novém Bydžově.
     Převoz konstrukce do depozitáře je jen prvním krokem, než si obnovenou
chalupu budou moci prohlédnout návštěvníci. Vše je teď otázkou času a financí,
jelikož v depozitáři čekají na obnovu i další objekty plánované k výstavbě.

Přírůstky  památkového  fondu  Královéhradeckého  kraje
za rok 2018

Újezd pod Troskami (část obce Čímyšl), pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého
(chráněno od 18. 9. 2018)
Socha  zemského  patrona  na  soklu  s  kvádrovým  pilířem,  ve  spodní  části
s volutovými křídly, na čelní straně s reliéfem Bolestné P. Marie, vše chráněno
ohrazením. Socha z r. 1776.

Žacléř, vila čp. 108 (chráněno od 8. 9. 2018)
Zděná volně stojící vila, původně hospoda s kinosálem, pak sanatorium.
Horní Olešnice, sousoší Nejsvětější Trojice (chráněno od 6. 9. 2018)
Pískovcové sousoší na pilíři.

Žernov u České Skalice, Červený most (chráněno od 23. 8. 2018)
Dřevěný věšadlový most z r. 1880 v severní části Babiččina údolí.

Nová Paka (k.ú. Štikov), sousoší Loučení Krista s Pannou Marií (chráněno od
21. 8. 2018)
Pozdně barokní sousoší z r. 1776 vytvořené regionálním sochařem, podstavec
pod sousoším byl při přestěhování vytesán sochařem Johanem Khunem v závěru
19. století.

Hlušice,  oboustranné sousoší  sv.  Františka  z  Pauly  a  sv.  Jana  Nepomuckého
(chráněno od 7. 7. 2018)
Kvalitní  barokní  sochařské  dílo  z  r.  1731.  Zajímavá  a  neobvyklá  figurální
kompozice,  zpodobněné  figury  se  vyznačují  silným psychologickým  účinkem,
zvláště ve tvářích a gestech.  Starší  analogií  je  socha Madony a sv.  Barbory
v Hlušicích.

Dvůr Králové nad Labem, sbor Církve československé husitské (chráněno od
14. 6. 2018)
Urbanisticky  exponovaný  objekt  na  obvodu  městského  jádra  vystavěný
v posledních letech 1. čtvrti 20. století podle návrhu O. Lisky.
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Chotěborky (k.ú. Vilantice), hostinec čp. 4 (chráněno od 6. 6. 2018)
Přízemní zděné stavení historizující fasádou. Součást infrastruktury vesnice.

Semonice, evangelický kostel (chráněno od 6. 4. 2018)
Klasicizujíci  kostel na severním okraji vsi  je středem urbanistické kompozice
areálu s farou a školou.

Hradec Králové, Liskova vila čp. 824 (chráněno od 6. 2. 2018)
Autenticky  dochovaný  areál  funkcionalistické  vily  s  ateliérem  architekta
Oldřicha Lisky, vystavěné v roce 1932. Areál tvoří vila, zahrada s oplocením
a bazén.

Červený Kostelec, vila čp. 716 (chráněno od 19. 1. 2018)
Autenticky dochovaný areál vily českého sochaře a parapsychologa Břetislava
Kafky,  vystavěné  v  letech  1932-1933.  Areál  tvoří  vila,  zahrada  a  ohrazení
zahrady.

Červený Kostelec, ateliérový dům čp. 587 (chráněno od 12. 1. 2018)
Přízemní ateliérová budova českého sochaře a restaurátora, postavená v letech
1926 – 1927.  Společně s  vilou tvoří  významný doklad městského urbanismu
a vývoje meziválečné architektury.

Přehled  akcí  pořádaných  nebo  spolupořádaných  NPÚ,
ÚOP v Josefově ve 2. polovině roku 2019

přednáškový  cyklus  Mezi  řádky  ve  spolupráci  s Městským  muzeem
v Jaroměři

Viktor Blažek: Těm, kteří životy i štěstí rodin svobodě naší obětovali…
17. října v Městském divadle v Jaroměři

Olga Mertlíková: Listopad 1989 v Jaroměři
21. listopadu v Jaroměři

Milan  Záliš:  Advent  v  šlechtickém  prostředí  na  příkladu  Ratibořic  a  rodu
Schaumburg-Lippe
19. prosince v Městském divadle v Jaroměři

ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové

Jiří Slavík: Nové poznatky o středověké architektuře východních Čech
2. října v 17 hodin v Knihovně města Hradce Králové
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Viktor Blažek: Otto Gutfreund (1889–1927)
30. října v 17 hodin v Knihovně města Hradce Králové

Jan Blažej Santini-Aichl a východní Čechy
12. listopadu v Knihovně města Hradce Králové

Táňa  Šlézová:  Restaurování  mobiliáře  kostela  sv.  Mikuláše  v  Jiráskových
sadech v Hradci Králové
3. prosince v 17 hodin v Knihovně města Hradce Králové

výstavy

Pomníky padlým v 1. světové válce
Rok 1918 nepřinesl pouze samostatnost, kterou lidé oslavovali také sázením lip
svobody,  ale  ukončil  i  pětileté  útrapy milionů obyvatel.  Již  v  průběhu války
začala vznikat pietní místa nejen na hřbitovech, která připomínala oběti válečné
vřavy, jež často nemohly být důstojně pohřbeny v domovině.  Osudy alespoň
některých  pomníků  padlým  se  snaží  představit  naše  výstava.
Památníky  se  budovaly  na  celém  území  nově  se  rodícího  státu,  vznikaly
v oblastech českých, německých i smíšených. V Královéhradeckém kraji se jich
dochovalo téměř šest set. 
30. 9. – 1. 11. 2019 Městská knihovna Jaroměř

další vzdělávací a popularizační akce

Den architektury – Jaroměř po roce 89
V rámci  Dne architektury  se  letos  v  Jaroměři  podíváme na  část  toho,  co  se
v centru Jaroměře v posledních letech postavilo, jaké je současné širší centrum
Jaroměře  po stránce  urbanistické  a  architektonické,  přesněji  -  jak  ho vidíme
památkářskýma očima. Projdeme se městem a budeme si povídat o výstavbě
obchodních  domů,  satelitní  výstavbě,  zajímavých  příspěvcích  současné
architektury, o aktuální podobě města. Tu již několik let tvoří i schodiště s pasáží
Jaroslava  Žáka,  nová  podoba  Komenského  mostu  a  od  letoška  i  obnovený
prvorepublikový  most  Dr.  Miroslava  Tyrše.  Průvodci  vám  budou  již  skoro
tradičně Matěj Kubina a Jiří Balský. 
5. října od 9 hodin
Sraz v ulici Na Kameni (na parkovišti u Penny Marketu) v 9 hodin. 

Všechny akce jsou průběžně zveřejňovány 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 

zdroj: webové stránky NPÚ, ÚOP v Josefově
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