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NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD 
 

 

 

 Obrazně řečeno, vstoupila naše Společnost do roku 2012 v novém, 

respektive s novými stanovami. Jejich podobu jsme si odsouhlasili na loňském 

výročním sněmu, nyní jejich znění potvrdilo Ministerstvo kultury České republiky. 

Aktuálně z těchto stanov vyplývá jedna skutečnost - letošní sněm nebude volební, 

neboť funkční období předsedy, místopředsedy i členů výboru bylo prodlouženo na 

dva roky. Nové znění stanov je otištěno v závěru tohoto čísla Zpravodaje. 

 Druhou novinkou, která byla schválena rovněž v minulém roce, je zvýšení 

ročních členských příspěvků na částku 200 korun, pro nevýdělečně činné  

na 100 korun. Příspěvky budou vybírány v průběhu sněmu v hotovosti, případně je 

možné je zaslat na číslo účtu Společnosti: 1016000616/5500 s poznámkou „členské 

příspěvky 2012“. 

 Sněm Společnosti se uskuteční v sobotu 17. března v budově Biskupského 

gymnázia v Hradci Králové. Srdečně zveme všechny členy k účasti. Nejen, že se 

zde bude hovořit o aktuálním dění v našem sdružení, ale přijmou se také nové 

úkoly do příštího roku, k nimž se můžete vyjádřit, případně prosadit nový  

a vyslechneme si vystoupení hostů. Významnou součástí každého sněmu je navíc 

osobní setkání členů Společnosti, které jistě přispívá k lepší atmosféře, a tím  

i činnosti sdružení. 

 Čeká nás také několik důležitých rozhodnutí. Například by se měla 

prodiskutovat budoucnost vydávání tohoto informačního Zpravodaje. V loňském 

roce se podařilo na vydávání bulletinu získat příspěvek z krajského grantu. Bohužel 

pro letošní rok již nebyl hradeckým krajským úřadem vypsán žádný grantový 

program, v jehož rámci bychom mohli o peníze opět zažádat. Jako slibné se jeví 

podání žádosti o finanční příspěvek na městě Hradec Králové. Spoluúčast vlastních 

prostředků je však v tomto případě padesátiprocentní. Je otázkou, zda raději tyto 

peníze nevyužít na zakoupení vlastní tiskárny a Zpravodaj si i nadále tisknout 

vlastními prostředky. Samozřejmě další možností je Zpravodaj netisknout, pouze 

vydávat jeho elektronickou verzi. Ve hře je i snížení periodicity bulletinu ze čtyř 

čísel na tři. 

 Rozhodnutí bude na většinovém mínění členů Společnosti. I to je důvod, 

proč 17. března přijet do Hradce Králové. 

  

 

Ludmila Žlábková 
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INFORMACE Z VÝBORU SPOLEČNOSTI:        
 

 

- POKRAČUJE PROJEKT STŘEDOVĚKÝCH KOSTELŮ. Byla vytipována tři 

místa v Hradci Králové (Kydlinovská ulice, náměstí 28. října, Střelecká ulice před 

KD Střelnice), kde stály v dřívějších dobách kostely a kde by se mohly umístit 

památníky. Návrhy již připravili studenti hořické kamenické školy. Na základě 

ankety mezi členy výboru bylo vybráno 6 ideových návrhů těchto pomníků. Tyto 

budou dále postoupeny památkové komisi, včetně textu, osloveno bude i biskupství 

a veřejnost. 

 

- FINANČNÍ DARY. Výbor Společnosti schválil odeslání finančního daru 

občanskému sdružení Spolek hradu Jenčov ve výši 1000,- Kč jako příspěvek 

na nákup věcí zničených vandaly. Ve stejné výši byl rovněž schválen finanční 

dar na obnovu kulturní památky rozhledny Hýlačka u Tábora, zničené 

požárem letos 1. ledna, a občanskému sdružení Zachraňme teplickou 

poustevnu (Teplice nad Metují), jako podporu na činnost. 

 

- HRAD FRYMBURK. Ing. Nožička výbor informoval o aktuálním dění na hradě 

Frymburk v Novém Hrádku. Z iniciativy nových majitelů hradu Frymburk bylo 

založeno občanské sdružení Nový Kruh přátel hradu Frymburka. Má 17 členů, 

připravilo jednu kulturní akci na podzim, je dokončen projekt na opravu 

jihozápadního nároží hradu, na duben jsou v plánu dva brigádnické víkendy. 

Nadále bude naše Společnost jednat s majiteli ve věci využití finančních prostředků 

z veřejné sbírky na záchranu hradu – nákup materiálu a podílet se brigádnickou 

činností na záchraně této památky.  

 

- JARNÍ VÝLET DO BARCHOVA.  Členka Společnosti a majitelka zámku 

v Barchově na Hradecku Ing. Součková pozvala zájemce k návštěvě 

rekonstruovaného zámku. Exkurze je předběžně zamýšlena na termín přelom 

dubna a května. Přesný termín a další informace budou členům Společnosti 

zaslány e-mailem, případně bude pozvánka vyvěšena na našich internetových 

stránkách www.sopvc.cz. 

 

BUDOU SOCHY U STADIONU PAMÁTKAMI? Člen královéhradeckého 

městského zastupitelstva Adam Záruba podal podnět k zápisu souboru plastik 

hradeckého sochaře Karla Mahrly do Ústředního seznamu kulturních památek 

České republiky. Jedná se o sochy stojící před areálem hradeckého Malšovického 

Stadionu. O tom, zda se plastiky opravdu stanou památkami, rozhodne 

Ministerstvo kultury České republiky. 

 

http://www.sopvc.cz/
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           Pozvánka 
 

                       na XXIII. sněm   

             Společnosti ochránců památek  

                  ve východních Čechách 

 

 

 

Termín:    17. 3. 2012 (sobota) 

 

Místo:       budova Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci 

  Králové (Orlické nábřeží 356/1)  

 

Mapa: http://www.mapy.cz/#x=15.835386&y=50.208491&z=14&d=base_1718524_1&t=s 

Souřadnice GPS: 50°12'22.680"N, 15°50'1.096"E 
 

Doprava:   MHD č. 2, 16 od hlavního nádraží ČD na zastávku  

                   Zimní stadion 

 

Čas:           9:30–13:00 hodin                                                  
 

Více o Společnosti na: www.sopvc.cz, www.facebook.com/sopvc 

 

 

 

Součástí sněmu bude: 

 -prodej publikací nakladatelství Balustráda a propagačních  

 materiálů 

 - drobné občerstvení 

 - zaplacení členských příspěvků na rok 2012 ve výši 200/100 Kč  

 dle nových stanov 

 - příspěvek Tomáše Šimůnka o dvacetileté činnosti Sdružení pro 

 záchranu hradu Kumburku 

 - příspěvek Ing. arch. Martina Poura o záchraně kruhové cihelny  

           v Šárovcově Lhotě na Jičínsku 

http://www.mapy.cz/#x=15.835386&y=50.208491&z=14&d=base_1718524_1&t=s
http://www.sopvc.cz/
http://www.facebook.com/sopvc
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Upozornění členům Komise pro program regenerace MPR a MPZ 

v Hradci Králové 
 

 

 V Hradci Králové se dokončuje obnova budovy bývalé Odborné školy 

zámečnické v Hradci Králové, dnes sídla soukromé Hotelové školy. V této 

souvislosti byl na základě lednového jednání výboru naší Společnosti odeslán dopis 

členům Komise pro program regenerace MPR a MPZ a městské památky 

s upozorněním na chybějící kované detaily objektu školy.  

 

V dopise se mimo jiné uvádí: 

 „Na prvním letošním jednání výboru Společnosti ochránců památek ve 

východních Čechách jsme projednávali otázku vrácení kovaného zábradlí u 

sklepních oken budovy bývalé Odborné školy zámečnické, dnes Hotelová střední 

škola na tř. ČSA v Hradci Králové. Po upozornění naší členky, že před cca rokem 

byly odstraněny kovové nárožníky a kované zábradlí jsme předpokládali, že po 

opravě fasády budou tyto kované výrobky vráceny na původní místo. Bohužel, jak 

jsme zjistili, vráceny byly pouze nárožníky, ale ne kované zábradlí. Již na první 

pohled je vidět, že sklepním oknům něco chybí. Proto se obracíme na vaši komisi, 

která má ve své náplni, mimo jiné, i ochranu památek ve městě, zda byste se touto 

otázkou mohli zaobírat na svém nejbližším jednání. Chceme podotknout, že některé 

umělecké prvky, které byly součástí budovy, jsou již nenávratně ztraceny. Máme 

zde na mysli především nárožní kovanou lucernu, která zmizela již před mnoha 

lety. Neradi bychom, aby se tato situace nyní opakovala i v případě kovaného 

zábradlí.“ 

 

 Komise na svém lednovém jednání dopis projednala. Tajemník komise, 

vedoucí odboru památkové péče hradeckého magistrátu, Ing. arch. Falta členy 

ujistil, že kování je restaurováno a bude na budovu opět osazeno.  U šesti oken se 

tak v průběhu měsíce ledna skutečně stalo. 
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ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI:                                         
 

Dvacáté narozeniny dobrovolníků na Kumburku. V letošním roce oslaví 

Sdružení pro záchranu hradu Kumburku dvacet let své existence. U té příležitosti 

připravují výstavku, která by měla prezentovat jejich činnost, zejména spojenou se 

záchranou a údržbou zřícenin hradu Kumburk a Bradlec. Jedním z míst, kde by 

měla být výstava prezentována, bude i budova bývalého pivovaru v Hradci 

Králové, dnes sídlo krajského úřadu, a to zřejmě v měsíci červenci. 

 

VELIKONOCE V POTŠTEJNĚ. Zámek v Potštejně zahájí zámeckou sezónu 

opět tradičně, vítáním jara a oslavami Velikonoc. Akce se uskuteční 7. dubna 

2012 od 14 hodin.  

„V průběhu celého odpoledne se společně potěšíme pletením pomlázek i 

proutěných košíků, barvením kraslic, pečením tradičních jidášů, povídáním o 

českých velikonočních zvycích a dalším. Děti budou moci soutěžit o věcné ceny v 

mnoha velikonočních soutěžích“, sdělila kastelánka zámku paní Skalická.  

Minulý rok navštívilo velikonoční oslavy na zámku přes šest set návštěvníků. 

Letošní akce bude rozšířena ze zámeckého nádvoří i do předzámčí a návštěvníci si 

budou moci sami vyzkoušet i více tradičních řemesel. „Zveme také na prohlídku 

velikonočně vyzdobených zámeckých komnat a celý den si můžete zpestřit i první 

jarní návštěvou parku,“ dodala kastelánku Skalická. 

 

Turisté i místní získají informace z kultury v nové podobě 

Nové webové stránky zprovoznily počátkem letošního roku Kulturní služby města 

Moravská Třebová pro své muzeum. To doposud zveřejňovalo informace právě na 

webu kulturních služeb. Samostatná propagace souvisí s nastoupenou strategií 

prezentace muzea jako svébytné součásti moravskotřebovské kulturní nabídky. 

Akcentuje nový styl v pojetí objektu, v jehož expozicích se nacházejí opravdové 

klenoty, především autentická egyptská mumie mladé ženy, zlatý klenot sbírky 

moravskotřebovského rodáka, podnikatele a mecenáše Ludvíka Holzmaistera. 

S nadcházející sezónou připravuje muzeum oživení a zatraktivnění svých expozic, 

což má jediný cíl: přilákat do jeho zdí mnohonásobně více návštěvníků, než kolik 

jich přicházelo v minulých letech.  

Webové stránky muzea www.muzeummoravskatrebova.cz jsou graficky sladěny se 

stránkami jejich zastřešující organizace. 

 

 

 

 

 

 

http://www.muzeummoravskatrebova.cz/
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Kriminalisté našli kradené obrazy 

 

 Policistům na Liberecku se podařilo vypátrat odcizené obrazy Křížové cesty 

z kostela v Pertolticích. Ke krádeži čtrnácti olejomaleb z kostela sv. Jošta v 

Pertolticích na Frýdlantsku došlo na 

sklonku roku 2011.  

 Jako správný se ukázal 

předpoklad, že pachatel či pachatelé 

nemusí být z Čech. Všechny obrazy 

byly skutečně nalezeny v Polské 

republice. Nemalý podíl na celém 

případu měl i Národní památkový 

ústav, územní odborné pracoviště 

Liberec, když už loni uskutečnil 

detailní fotodokumentaci obrazů. 

Kriminalisté tak měli kvalitní 

dokumentaci a identické fotografie 

odcizených děl a mohli je zveřejnit 

na serveru ministerstva vnitra v 

databázi Pátrání po věcech. 

 Dne 22. 2. 2012 kriminalisté oficiálně předali zajištěné obrazy Křížové cesty 

zástupci Římskokatolické farnosti - faráři Mgr. Audymu. Vyšetřování stále 

probíhá, a to i ve spolupráci s polskými policisty. Trestní stíhání proti konkrétní 

osobě či osobám, které mají krádež obrazů na svědomí, ještě nebylo zahájeno.  

 Jak policisté uvedli, 

počet případů krádeží 

sakrálních či uměleckých 

předmětů a vloupání do 

objektů s těmito předměty 

se v Libereckém kraji 

oproti minulým letům 

snížil. V roce 2011 zde 

řešili kriminalisté tři 

případy vloupání: 

- do Památníku 

Věnceslava Metelky 

v Pasekách nad Jizerou na 

Semilsku, z něhož byly 

odcizeny historické hudební nástroje; 

- do Galerie Boučkův statek na Malé Skále, ze kterého pachatel či pachatelé 

odcizili dva obrazy Josefa Jíry a jeden od malíře Jana Baucha. Do této galerie  se 

pachatelé vloupali hned dvakrát. Ve všech třech případech vyšetřování stále nebylo 

ukončeno.           (lž) 
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Odborná konference Opevnění 
 

 Členové Sdružení pro stavebněhistorický průzkum spolu s Národním 

památkovým ústavem, územní odborné pracoviště v Josefově, pořádají ve 

dnech 12.-15. června 2012 jedenáctou specializovanou konferenci 

stavebněhistorického průzkumu Opevnění. Uskuteční se v přednáškovém sále 

kulturního domu v Žacléři na Trutnovsku. 

 

 Téma a cíl konference: Zřízení opevnění bylo od pravěku až do poloviny 20. 

století jedním ze způsobů prevence před agresí nepřátel. Budovatel fortifikace tak 

demonstroval nejen svou vůli k obraně, ale i skutečnost, že je obrany schopen. 

Podoby opevnění se v průběhu doby postupně měnily, některé principy však platily 

trvale a řada opevňovacích prvků se objevovala opakovaně v různých časových 

obdobích. Fortifikační objekty měly i další funkce, v době míru často zcela odlišné.  

Středověké a raně novověké opevnění trvalého charakteru doprovázelo některé 

druhy osídlení – hradiště, panovnická a šlechtická sídla, města. Na začátku 

novověku se pak objevují jednoúčelové fortifikační objekty – pevnosti, které se až 

do konce vývoje opevňovacího stavitelství stávají prakticky jediným typem 

fortifikační stavby. Svébytným oborem stavitelství se na počátku novověku stala 

architectura militaris, upozorňující pomocí fortifikačních motivů a masivností 

stavby na movitost a postavení nebo společenské nároky svého budovatele. Z 

jednotlivých typů fortifikací se postupně staly také významné architektonické, 

urbanistické a krajinotvorné komponenty.  

 Návrh a stavba opevnění vyžadovaly značné technické znalosti, většinou se 

jednalo o náročný inženýrský úkol. Zajímavé je, že zatímco stavbu středověkého 

hradu dokázal zorganizovat a financovat majitel téměř každého panství, v 16. 

století již mohli ke stavbě funkčního opevnění přikročit jen nejbohatší šlechtici a 

od 2. poloviny 17. století pouze panovník.  

 Tématem konference je poznání vývoje fortifikací jako celku i jejich 

jednotlivých částí v závislosti na době a prostředí, v němž vznikaly. Přivítány proto 

budou syntetické příspěvky věnované vývoji jednotlivých typů fortifikací i jejich 

částí od opevnění feudálních sídel, středověkých a raně novověkých měst přes 

barokní pevnosti a polní opevnění až po moderní dělostřelecká opevnění z 1. půle 

20. století nebo i úkryty z jeho druhé poloviny.  

Organizační informace:  

 Konference se bude konat v Kulturním domě v Žacléři ve dnech 12.–15. 6. 

2012. Závaznou přihlášku k účasti na konferenci, přihlášení příspěvku a formulář k 

objednání ubytování lze stáhnout na webu www.svornik.cz. 

Podrobný program konference bude zveřejněn 15. května 2012.  

Konferenční poplatek: Poplatek činí 1700,- Kč (studenti a důchodci 850,- Kč), 

jednodenní účast 700,- Kč. Poplatek zahrnuje účast na konferenci, konferenční 

materiály, občerstvení, poplatky během exkurze. Poplatek nezahrnuje ubytování, 

stravování a dopravu na konferenci.  

http://www.svornik.cz/
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Neveselý e-mail z Žacléře na Trutnovsku 
 

 

Přátelé, 

 

staniční budova v 

Žacléři se nám pomalu 

začíná poroučet k zemi.  

 

 Dnes, tedy 22 

února 2012, spadla 

střecha přilehlého 

skladiště, poté byly 

pravděpodobně uměle 

strženy obvodové stěny 

(přesněji to popsat 

nemohu, na místo jsem 

přijel, když už bylo po 

všem). Prostor je 

obehnán policejní páskou. 

 

 Nevím, co se bude dít s hlavní budovou a s nájemníky (nebo co to tam je). 

Každopádně to nevěstí nic dobrého a železnici v podhůří východních Krkonoš asi 

zvoní hrana. Ona 

zvonila i tak, ale tohle 

tomu jen pomůže (v 

negativním slova 

smyslu). 

 

V příloze zasílám 

několik smutných 

dokumentačních 

fotografií. 

  

Zdraví Michal Bednář 
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Petice za Národní filmový archiv v centru metropole 
  

 

 Sídlo Národního filmového archivu, jedné z nejvýznamnějších institucí 

tohoto typu na světě, se nachází v nouzových nebo pronajatých prostorách. 

Ministerstvo kultury se dlouhé roky snaží vyřešit problém sídla NFA. Výsledkem 

je problematický projekt na stavbu na okraji Prahy, v Nových Butovicích, který 

sotva může naplňovat tu část práce archivu, která vyžaduje kontakt s veřejností. 

 V uplynulých týdnech, po nástupu nového ředitele archivu, dostala snaha o 

řešení problému sídla archivu novou dynamiku. Ředitel PhDr. Michal Bregant ve 

své koncepci, s níž byl do své funkce jmenován, upozornil, že sídlo tak významné 

kulturní instituce jako je NFA, má být v centru Prahy.  

 Národní filmový archiv je strážcem pokladu, jímž jsou kromě rozsáhlých 

filmových sbírek také písemné archiválie, pozůstalosti významných českých tvůrců 

a filmových institucí, největší oborová knihovna. Ředitel NFA se zasazuje o to, aby 

jeho instituce získala sídlo uprostřed města, v kulturním okruhu, kam jsou studenti, 

odborná veřejnost – ale také diváci archivního kina – zvyklí chodit. Navíc je možné 

ušetřit veřejné prostředky: rekonstrukce již existující budovy bude i při 

technologických nárocích lacinější než novostavba. Národní filmový archiv je 

institucí, která má pro českou kulturu význam srovnatelný třeba s Národním 

divadlem, Národní knihovnou, Národní galerií. Také proto by se tomuto tématu 

měly věnovat jak centrální úřady, tak Magistrát hlavního města Prahy. 

 Vláda ČR v roce 2006 schválila Program péče o národní kulturní poklad a 

prostředky z tohoto programu jsou určeny k řešení úkolů národních institucí, jako 

je Národní muzeum nebo Národní knihovna – a také Národní filmový archiv. Na 

začátku února vláda ČR prodloužila dobu trvání tohoto programu do roku 2017. 

Nyní je potřeba věnovat získání sídla NFA pozornost i čas, jaké si zaslouží.  

 Níže podepsaní se obracejí na ministryni kultury, na vládu České republiky, 

na Magistrát hlavního města Prahy a další zainteresované orgány, aby podpořily 

šanci, která se už nebude po mnoho desetiletí opakovat – tedy získání 

odpovídajícího sídla Národního filmového archivu v centru Prahy, které bude svým 

umístěním a funkčním uspořádáním dobře sloužit odborné i laické veřejnosti jako 

moderní kulturní instituce 21. století. 

V Praze 12. února 2012 

 

Mgr. Vít Janeček, režisér a VŠ pedagog, Praha 

prof. MgA. Marek Jícha, kameraman a VŠ pedagog, Praha 

doc. MgA. Helena Třeštíková, režisérka a VŠ pedagožka, Praha 

 

Petice na: 
http://www.petice24.com/petice_za_narodni_filmovy_archiv_v_centru_metropole 
 

 

http://www.petice24.com/petice_za_narodni_filmovy_archiv_v_centru_metropole
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TISKOVÁ ZPRÁVA VÝCHODOČESKÉ GALERIE V PARDUBICÍCH 

 

Ing. Ladislav Kryl:  Křížová cesta na Orlici. Vzkříšení obrazů. 

/nahlédnutí do práce restaurátora/ 

Východočeská galerie, Pardubice 20. 12. 2011 – 9. 4. 2012 
 

 

 Výstava 

představuje unikátní 

Křížovou cestu, 

která je součástí 

inventáře kostela na 

Orlici, dnes místní 

části města 

Letohrad. Jde o 

památku, která byla 

doposud opomíjena, 

ač její význam 

přesahuje rámec 

celého regionu. 

Autorem obrazů je 

uznávaný vídeňský 

malíř, rodák ze 

Dvora Králové nad 

Labem, JOHANN 

WENZEL BERGL. 

Soubor obrazů z 

Orlice patří mezi tři 

jeho stěžejní práce 

se stejnou 

tématikou, které 

vytvořil pro rodné 

východní Čechy a 

ukazuje nám J. W. 

Bergla v dosud 

neprávem 

opomíjené roli 

autora závěsných 

obrazů, ojedinělých 

svou expresivitou 

a nadčasovostí.  
        VIII. zastavení Křížové cesty J. W. Bergla, po restaurování. 
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Proto instalaci ve Východočeské galerii v Pardubicích doplňují reprezentativní 

ukázky ze souborů vytvořených pro Dvůr Králové nad Labem a Opočno i cenné 

exponáty ze sbírek Východočeského muzea v Pardubicích. 

 Základem expozice je ucelený soubor všech 14 obrazů „Zastavení“. Obrazy 

byly z důvodu zcela katastrofálního stavu před několika lety svěšeny ze stěn 

kostela a uloženy v depozitáři. Jejich stav byl hlavním důvodem nedestruktivního 

restaurátorského průzkumu, který provedli restaurátoři, akademičtí malíři Šárka a 

Petr Bergerovi v roce 2010 v rámci grantu Pardubického kraje. Byl to první krok, 

vedoucí snad k úplné rehabilitaci tohoto významného cyklu. 

 Výstavu doplňuje ojedinělý analytický pohled na práci restaurátora, 

s možností srovnání poškozených děl od zcela netknutého obrazu v původním 

stavu, přes dnes stabilizovaná plátna až po restaurovaný obraz VIII. zastavení. 

Stejně jako dokumentace jejich práce. Přes všechny negativní okolnosti, bránící 

dodnes vnímání pravých hodnot malby, je více než zřejmé, že orlická Křížová cesta 

je uceleným souborem mimořádně kvalitních obrazů, který se vymyká nejen 

východočeské produkci, ale snese srovnání i s těmi nejvýznamnějšími díly 

pozdního baroka v českých zemích. 

 Odborná i laická veřejnost tak bude mít ojedinělou možnost seznámit se s 

výjimečným výtvarným počinem J. W. Bergla, žáka významného rakouského 

barokního malíře Paula Trogera, současníka a přítele dalšího vysoce oceňovaného 

pozdně barokního mistra Franze Antona Maulbertsche. 

        

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM POŘADŮ PRO VEŘEJNOST K VÝSTAVĚ 

VZKŘÍŠENÍ OBRAZŮ 

  

Březen: 

7. 3.  10.00 a 17.00  Osobnosti barokního umění  Petrus Paulus Rubens 

    PhDr. Hana Řeháková      dům U Jonáše 

20. 3.  10.00 a 17.00 Význam Křížové cesty v minulosti a dnes  

    Mgr. Václav Vacek, farář z Letohradu zámek 3 

28. 3.  10.00 a 17.00 Osobnosti barokního umění Gianlorenzo Berninni  

    PhDr. Hana Řeháková              dům U Jonáše 

31. 3.  14.00   Tvůrčí dílna      zámek 3 
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Vyhlídky na věčnost - konference k 40. výročí zahájení 

archeologického výzkumu hradu Vízmburk na Trutnovsku 
 

 

Vyhlídky na věčnost, nazvali pořadatelé konferenci, která se bude konat ve dnech 

9. až 11. května 2012 ve Zliči u České Skalice a týkat se bude výzkumu, ochrany a 

prezentace torzální architektury. Konference se uskuteční u příležitosti uplynutí 

čtyřiceti let od zahájení archeologického výzkumu hradu Vízmburk. 

 

Téma a cíl:  

 Hrady, zámky, kostely, tvrze a jejich zříceniny dotvářejí krajinný ráz České 

republiky. Dvacáté století pro některé znamenalo záchranu a pro jiné i úplné 

zničení. Jaký trend přinese 21. století pro tyto památky?  

 V roce 2012 uplyne 40 let od zahájení jednoho z největších archeologických 

výzkumů středověkého šlechtického sídla na území tehdejšího Československa. 

Tento rozsáhlý archeologický výzkum, který trval 13 let, přinesl kromě samotných 

archeologických nálezů i objev samotného hradu, jehož existence je vymezena 

druhou polovinou 13. stol. až rokem 1447, kdy byl zničen vojenskou akcí. Dobový 

tisk v období výzkumu psal o Vízmburku jako o východočeských Pompejích. 

Záchrana hradu se již v 80. letech 20. stol. jevila jako velký problém, neboť kámen, 

ze kterého je hrad postaven, se vlivem atmosférických podmínek rozpadá. Tento 

problém přetrvává do dnešních dnů a hrad Vízmburk je tak stále jedním z temných 

témat památkové péče.  

 Nejedná se však pouze o Vízmburk! Cílem konference je zhodnocení 

uplynulých čtyřiceti let výzkumu, záchrany, péče a prezentace torzální architektury 

v ČR a bývalém Československu. A uvítáme také informace a zkušenosti ze 

zahraničí.  

 

Součástí programu je rovněž exkurze:  

Pěší výlet přes zámek Ratibořice, zříceniny Rýzmburk, Červená Hora a Vízmburk 

do Červeného Kostelce, kde bude otevřena výstava o hradu Vízmburk, pořádanou 

členy Sdružení pro Vízmburk, o.s.  

 

Organizační informace:  

Konference se uskuteční v penzionu Barunka ve Zliči. Závaznou přihlášku k účasti 

na konferenci, přihlášení příspěvku a formulář k objednání ubytování naleznete na 

www.labrys.cz.  

Příspěvky, které na konferenci zazní, budou publikovány v recenzovaném 

sborníku. 
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ČLÁNKY:                                                                       
 

 
Ing. Jiří Starý:  

Kauza Tereziánský dvůr 
 

 K novodobé vstupní bráně jediného památkově chráněného domu 

Terezínského dvora se již vyjadřoval doktor Němeček, doplnil bych jeho vyjádření 

několika poznámkami k opravě bývalé zbrojnice čp. 336 v Kozinově ulici i k 

dostavbě areálu. 

 Informace o opravě zmíněného domu jsem čerpal z textu [1] a z návštěvy 

stavby v roce 2009 po částečné demolici barokního krovu. Hodnocení vlivů 

prostředí [1] je velice 

důkladné, avšak o stavu 

staveb Nálepkových 

kasáren a o jediném 

památkovém objektu je 

tam krátký text, část z něj 

cituji v závěru článku. 

Objekty kasáren byly po 

dlouholetém pustnutí v 

špatném stavu, ale 

pravděpodobně nebyl 

proveden žádný pasport 

možných cenných 

konstrukcí a detailů před 

zbouráním, což vzhledem 

k tomu, že vojenské 

objekty v areálu pevnosti byly dlouholetou součástí města Hradec Králové, je 

zarážející. 

 Nová výstavba odlišuje domy postavené na základech zbouraných domů a 

zcela nové domy, ale profánnost a architektonická nuda nového areálu má snad 

připomínat bývalé kasárenské prostředí. Domy imitující kasárenské budovy mají 

drobné nedostatky, nad vstupy jsou předstírané ploché klenby, obklad z cihel 

(klinkrů) má sice klenák, je vysunut nad horní úroveň klenby, ale klenák nemá 

zešikmené boky, současná podoba je netektonickým ornamentem.  Uprostřed 

náměstí mezi domy je nízká mastaba, která je krytým parkovištěm, není to 

povzbudivý pohled. 

 Daleko hůř dopadl jediný památkově chráněný dům. V záměru rekonstrukce 
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se píše o citlivém vkládání nových konstrukcí a očišťování původních objemů. 

Reálný ekvivalent tohoto ideového záměru je: bude zbourána větší část barokního 

krovu, aby do podkroví mohly být umístěny suitové jednotky a dvoulůžkové 

pokoje. Z barokního krovu jsem nalezl jen obě valby s koncovými vazbami, šlo o 

pozdně barokní krov mohutně dimenzovaný (vojenská stavba z roku 1800), pod 

ním byl povalový strop (ten snad nebyl zbourán). Prostor po zbouraném krovu a 

zbytek valby je na fotografiích. Krov byl poškozen dřevokaznými škůdci, ale 

takové krovy se 

dnes běžně a 

úspěšně opravují. 

 Další dva 

zásahy jsou 

podivné, fasáda 

přízemí s pásovou 

bosáží 

prolamovanou do 

hloubky je u 

otvorů doplněna v 

stejném duchu 

kamennými 

prolamovanými 

šambránami, 

které jsou mírně 

zapuštěny, zřejmě 

zase jde o „citlivé 

vkládání nových konstrukcí“. Kamenná ostění oken ve vyšších podlažích jsou 

naopak vysunuta o šířku patrové římsy…Vstupní předsazená brána do domu 

připomíná vstupní bránu sportovního stadionu, možná, že jde o provizorní, 

dočasnou konstrukci. 

 Označení areálu dvora je marketingový tah. Kapitán Nálepka k Hradci žádný 

vztah neměl. Ani Marie Terezie se výrazně nezasloužila o hradeckou pevnost, tu 

budoval její syn Josef II. ještě před svým císařstvím. Možným důvodem pro název 

areálu byla pravděpodobně jeho obtížnost: Josefský dvůr se vyslovuje hůře než 

Tereziánský dvůr. Otázkou je, zda se těmito možnostmi tvůrci názvu zabývali, 

historický odkaz je pokřiven.  

 Následující citát z textu přílohy [1] uvádí hodnocení území a popisuje zásahy 

v něm, ke kvalitě textu se raději nevyjadřuji. 

 

Architektonické a jiné historické památky 

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné architektonické, výskyt 

archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění výskytu archeologických 

památek bude nezbytné umožnit záchranný archeologický výzkum (zpracování 

dokumentace). 
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Využití památkově chráněného objektu při ulici Jana Koziny bylo vedeno snahou o 

umístění funkce, která se bude o historii objektu opírat a vyžádá si tak pečlivou 

rekonstrukci všech částí stavby včetně interiérů formou očišťování původních 

objemů a citlivého vkládání nových konstrukcí. 

Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek, předpokládá vliv na 

kulturní památky a v tomto smyslu jsou prováděny stavební úpravy dle požadavku 

orgánu státní památkové péče.(…) 

Záměr neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani 

neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na 

dlouhodobé historické osídlení území vyloučit ojedinělé archeologické nálezy. 

 

[1] Rekonstrukce a dostavba polyfunkčního areálu Nálepkových kasáren 

TEREZIÁNSKÝ DVŮR. Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle 

přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění. STAKO s.r.o., Hradec 

Králové, listopad 2006 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
VÝSTAVY V MUZEU VÝCHODNÍCH ČECH 

V HRADCI KRÁLOVÉ 

Poté, co 4. března v Muzeu východních Čech v Hradci Králové skončila 

výstava slavné vily Čech, Moravy a Slezska (na snímku), si zde návštěvníci 

mohou prohlédnout další zajímavé výstavy. Jednou z nich je expozice Mistři 

české malby, prezentující výtvarná díla klasické malby, současných malířů a 

grafiků z fondu České spořitelny. Do 3. června 2012. 
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Pavel Bareš:  

Kratší pojednání o památkách a s nimi spojených problémem 
 

 

 Není v lidských silách zaregistrovat všechny zprávy v médiích, týkající 

se památek. Proto bych rád na stránkách našeho spolkového Zpravodaje 

připomenul některé kauzy a informace z konce roku 2011. Bohužel ne všechny 

jsou radostné, ale je nutné zmínit i ty smutné. 

 

 V nedávné době proběhla tiskem zpráva, týkající se vzácně zachovaného 

objektu gotické tvrze v obci Hradenín na Kolínsku. Osobně jsem spolu s předsedou 

sdružení R. Kholem tuto kulturní památku před pár lety navštívil. Měli jsme 

možnost mluvit s tehdejším majitelem p. Klvaňou, který si postěžoval na 

nespolupráci příslušných orgánů památkové péče. Postupem času majiteli došly 

síly a potomci, kteří tento objekt dědí, se rozhodli tento výjimečný středověký 

objekt postoupit k prodeji. Aby se předešlo spekulaci (o což už bylo v nedávné 

minulosti usilováno), přišel ředitel Regionálního muzea v Kolíně Mgr. Vladimír 

Rišlink se spásným nápadem. Rád by zachránil jednu z nejcennějších památek 

svého druhu a zároveň vyřešil neutěšený stav depozitů a sbírek muzea, takže se 

zrodil nápad na nákup tvrze s tím, že by zároveň byla i přístupná veřejnosti. Přitom 

by se vyřešily dva problémy najednou. 

 To by se ovšem nesmělo proti záměru postavit zastupitelstvo Středočeského 

kraje, které připravený projekt zamítlo. Jejich rozhodnutí je možná pochopitelné 

(určitě se budou odkazovat na finance), avšak v žádném případě moudré, nýbrž 

krátkozraké. Problémy, kam se sbírkovým fondem bude muset vedení kraje řešit 

tak jako tak. A samotná tvrz bude dále čekat na svého kupce. Kupce osvíceného, 

který zaručí, že se bude s vzácně dochovaným sídlem nižší středověké šlechty 

náležitě nakládat a nebude pokračovat jeho chátrání. Současní majitelé s nabízenou 

cenou 2,8 mil. korun souhlasí (nejde jen o samotnou tvrz, ale i přilehlé hospodářské 

objekty), sami na rekonstrukci nemají. Přitom tento objekt přímo svádí k myšlence 

- když máme státní či městské, dokonce i obecní hrady a zámky, proč nemůže být 

jedna krajská tvrz? Kde se může zájemce o středověkou historii a castellologii 

podívat na expozici života nižší šlechty? Navíc v autentickém prostředí… 

 Více pro členy Společnosti o tomto zajímavém objektu, včetně fotografií, na 

webových stránkách www.hrady.cz a www.cestyapamatky.cz. 

 

 Druhá zpráva bude o dalším prodaném hradu. Nejen hrad Frymburk přešel 

do jiných rukou, ale i hrad Templštejn v Jihomoravském kraji, v okrese Znojmo, 

nedaleko obce Jamolice. Hrad prodal dosavadní vlastník, státní podnik Lesy České 

republiky, který se o objekt nijak nestaral, ale cenu dokázal nastavit vysokou. Za 

1,2 mil. korun ho koupil David Hamza. Ten ho (podle článku v tisku s trefným 

názvem Neutrácel za auto a koupil si zřícený templářský hrad) chce 

zakonzervovat, aby dále nepokračovala devastace. Objekt je zajímavý tím, že jde o 

http://www.hrady.cz/
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jediný doklad výstavby hradu přímo pro účely templářského řádu na území dnešní 

České republiky. Postaven byl na konci 13. století, když tento mnoha tajemstvími 

opředený rytířský řád chtěl z hradu nad řekou Jihlavkou učinit sídlo své komendy. 

Dle historických poznatků a bádání se jednalo pravděpodobně o hrad s plášťovou 

zdí.  

 

 A jako třetí příspěvek si dovolím uvést jeden postřeh z mých pěších výprav 

za přírodou a památkami. V Orlických horách, asi jeden kilometr od Zemské brány, 

kde vstupuje řeka Divoká Orlice do Čech, leží u Hraničního potoka osada Čihák 

(dnes součást obce Klášterec nad Orlicí). Osada vznikla listinou vydanou 

Františkem Adamem z Bubna z 22. dubna 1679 proto, že zde byl objeven 

pískovcový kámen (nedaleko nad osadou na kraji lesa u silnice pravděpodobné 

pozůstatky těžební činnosti) a pro jeho dobývání bylo potřeba získat pracovní síly. 

Žili zde převážně kameníci se svými rodinami. Byli osvobozeni od robot a daní a 

svou prací v lomech zajišťovali kámen pro stavbu panských usedlostí. Název Čihák 

je odvozen od slova číhati na kupce, kteří v těchto místech přecházeli hranice se 

zbožím a nechtěli zaplatit clo.  

 Před II. světovou válkou, kdy za hranicí nebylo Polsko jako dnes, ale 

Německo, žilo na Čiháku cca 65 obyvatel (52 německé a 13 české národnosti). 

Dnes je osada již bez trvalých obyvatel a domovní fond je využíván pouze k 

rekreačním účelům. V pomyslném středu osady stojí původní hostinec Ve mlýně, 

dnes spolu s dependancí jako chata KČT, které prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Ve 

stráni nad ní je empírová kaple sv. Anny, která ve druhé polovině loňského roku 

dostala nový červený nátěr střechy i věžičky a rovněž byla příkladně nabílena. 

Díky tomu opět září svojí malebností do kraje, který již nežije tím ruchem, tak jako 

kdysi. Jen nedaleké lehké objekty čs. opevnění vz. 36 připomínají pohnutou historii 

těchto míst.  

 Na závěr nutno doplnit, že osadou prochází pěší turistická trasa, značená 

červeně, protínající celý hřeben Orlických hor, tzv. Jiráskova horská cesta. U 

příležitosti 90 let její existence byla vydána originální publikace autorů Rýgra a 

Formánka z Rodinného výčepu v Přibyslavi. Vřele ji mohu doporučit!  
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Ludmila Žlábková: 

Pevnost Josefov se stala samostatnou organizací města Jaroměř 

a její vedení hodlá zlepšit služby turistům 
 

 

 Josefovská pevnost, dobudovaná roku 1780 císařem Josefem II., patří se 

svými zpřístupněnými podzemními chodbami k hlavním turistickým atraktivitám 

Jaroměře. Ročně sem zavítá asi 23 tisíc návštěvníků. Zvýšit tento počet a zlepšit 

komfort poskytovaných služeb má za úkol nová městská organizace Pevnost 

Josefov, která letos správu památky převzala od jaroměřského Městského muzea.  

„Výpravy do podzemí turisty lákají, ale například struktura výkladu je stále stejná 

už od 30. let minulého století. Jen aktualizovaná o nové informace. Poslední 

výraznou úpravou areálu byla stavba vstupní budovy roku 1982,“ upozornil 

vedoucí nové organizace Miroslav Vašata.  

 Problémy přináší návštěvnickému provozu zejména stísněný prostor. Dvě 

třetiny návštěvníků, kteří mají každoročně zájem o vstup do josefovského podzemí, 

přichází během letních prázdnin. Je to velké množství lidí v jednu chvíli a 

pracovníci správy pro ně nemají alternativu, jak je zabavit v čase, než se dostanou 

na prohlídku. Dalším z cílů nového vedení je prezentace celé pevnosti, nejen části 

jejího zpřístupněného podzemí.  

 V josefovské památkové rezervaci není samozřejmě možné masivně budovat 

nové objekty. Je však nezbytné revitalizovat dosavadní. Mnohé po odchodu 

armády v 90. letech nemají využití a chátrají. Alfou i omegou dalšího rozvoje 

městské památkové rezervace tak jsou peníze. „Bohužel stále se jich nedostává. 

Například z 2,5 milionového projektu na obnovu nástupní rampy na hradební okruh 

jsme museli škrtnout 800 tisíc. Takže rampa už sice není v havarijním stavu, ale 

nezbylo na úpravy vnitřního prostoru, který by rozšířil servis turistům,“ posteskl si 

Vašata.  

 Oživením prohlídky by podle něho mělo být už letos osazení tří děl na 

pevnostní val. Prvních větších změn by se však turisté měli dočkat v roce 2013. 

„Vstupní objekt chceme přesunout do areálu kasáren Bastion 1. Budova je 

prostorově nevyhovující. V nových podmínkách by nemělo chybět návštěvnické 

zázemí, včetně občerstvení, ale například ani instalace digitální projekce o historii 

či ukázkami z rekonstrukcí bitev v regionu. Bude to nabídka na atraktivní vyplnění 

času, který návštěvníkům zbývá do prohlídky podzemí,“ prozradil zamýšlené 

změny Vašata.  

 Na delší běh pak bude zřejmě obnova dalších prostor pevnosti, 

označovaných jako Retranchement XVIII, kde by měly získat nové využití budovy 

dělostřeleckých laboratoří z roku 1869. „Po opravě se rozšíří ukázka pevnostního 

systému, ale získáme i prostory pro občerstvení a sociální zázemí návštěvníků, 

zázemí pro kulturní akce, přírodní amfiteátr,“ prozradil Vašata. Na realizaci těchto 

plánů je však potřeba minimálně 25 miliónů korun.  

 Letos se josefovské podzemí poprvé otevře 31. března.  
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DOKUMENTY:                                                                      
 

Stanovy Společnosti ochránců památek 

ve východních Čechách 
jako sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění: 

 

I. 

Název sdružení 

1. Název sdružení: Společnost ochránců památek ve východních Čechách, o.s. 

2. Dále jen („sdružení“). 

 

 

II. 

Sídlo sdružení 

Sídlem sdružení je: Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové 500 03 

 

 

III. 

Poslání a účel sdružení 

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení, které si klade za cíl přispívat k 

záchraně, ochraně a poznání památek všeho druhu, jakožto součástí národního kulturního dědictví. 

2. Sdružení za tímto účelem usiluje o vytvoření podmínek, v nichž by se do zápasu o zachování 

národního kulturního dědictví zapojil co nejširší okruh občanů. 

3. Společnost sdružuje odborníky různých profesí i laiky. 

4. Všestranně podporuje orgány státní památkové péče, zároveň se však podílí na veřejné kontrole 

jejich činnosti. 

5. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou. 

 

 

IV. 

Činnost sdružení 

1. Pomáhá při záchraně a údržbě památek neplacenou i placenou prací, organizuje drobná pracovní 

sdružení složená z osob, jimž vyšší právní normy nebrání pracovat v určitých oborech výzkumu a 

obnovy památek. Provádí údržbu a opravy památek a zabývá se zprostředkovatelskou činností při 

obnově a údržbě památek. 

2. Sleduje stav a využití památek. 

3. Poskytuje členům sdružení aktuální informace o dění v oboru. 

4. Organizuje a pořádá veřejné akce na záchranu ohrožených památek, jejich souborů a pozitivních 

hodnot jejich prostředí. 

5. Za účelem zajištění veřejné kontroly památkové péče se podílí na nezávislé odborné oponentuře u 

plánovací, organizační, výzkumné, dokumentační, projekční, stavební a restaurátorské činnosti. 

6. Usiluje o zpřístupnění památek ke studiu a dokumentaci pro odborníky i laiky. 

7. Usiluje o prohloubení odborných znalostí a rozvoj osvětové, propagační, vědecké a publikační 

činnosti členů sdružení. 

8. Spolupracuje s obdobnými občanskými sdruženími a organizacemi, státní památkovou péčí, státní 

správou a samosprávou na území České republiky. 

9. Vydává informační bulletin Zpravodaj. Dále vydává publikace a propagační materiály. 
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10. Podává orgánům památkové péče zdůvodněné návrhy na prohlášení objektů a věcí nemovitou 

nebo movitou kulturní památkou podle příslušného ustanovení zákona o státní památkové péči. 

 

V. 

Orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných 

jednat jménem sdružení 

 

1. Orgány sdružení jsou: shromáždění členů sdružení (sněm), výbor sdružení, kontrolní a revizní 

komise. Orgány sdružení zasedají a jednají v sídle sdružení, výjimečně na určeném, předem 

ohlášeném, místě. 

 

2.1. Shromáždění členů sdružení (Sněm) je nejvyšším orgánem sdružení. 

Shromáždění (sněm) tvoří všichni členové. Shromáždění členů sdružení zasedá nejméně 1 krát ročně 

a svolává je výbor sdružení nebo předseda sdružení, pokud se výbor na jeho svolání bez zbytečného 

odkladu neusnesl. Výbor sdružení svolá shromáždění členů sdružení vždy, když o to požádá nejméně 

jedna třetina členů sdružení. 

 

2.2. Do působností shromáždění členů sdružení (sněmu) patří: 

 a) schvalování změny stanov sdružení, 

 b) volba a odvolání předsedy sdružení a volených členů Výboru sdružení 

 c) zřizování a rušení čestných a pomocných orgánů sdružení a odvolávání jejich členů, 

 pokud tak neučinil výbor sdružení, 

 d) schvalování výroční zprávy o hospodaření a činnosti sdružení, 

 e) stanovení výše členských příspěvků členů společnosti a povinnosti platit tyto příspěvky, 

 f) další otázky, pokud tak vyplývá ze stanov sdružení. 

 

2.3. Shromáždění členů sdružení (sněm) může přijímat závazná rozhodnutí, pokud pro ně hlasuje 

nadpoloviční většina přítomných členů sdružení. 

 

2.4. Shromáždění členů sdružení rozhoduje pouze na svém zasedání, a to prostou většinou 

přítomných členů. Každý člen sdružení má 1 hlas. Zasedání je veřejné, pokud oprávněný svolavatel 

zasedání nebo členové sdružení přítomní zasedání nerozhodnou jinak. 

 

3.1. Výbor sdružení - je výkonným orgánem členů sdružení, který řídí činnost sdružení mezi 

jednotlivými zasedáními shromáždění členů sdružení. Výbor sestavuje a přijímá rozpočet sdružení a 

nakládá s rozpočtovými prostředky sdružení v souladu se stanovami. 

 

3.2. Výbor sdružení tvoří: 

  předseda/předsedkyně sdružení, 

  1., případně 2., místopředseda/místopředsedkyně sdružení, 

  pokladník sdružení, členové 

 

3.3. Předsedu/předsedkyni sdružení, pokladníka a členy výboru volí shromáždění členů sdružení 

(sněm) na svém zasedání. Ostatní funkce jsou obsazovány na prvním zasedání výboru sdružení 

následujícím po volebním shromáždění členů sdružení (sněmu). Funkční období členů výboru 

sdružení jsou dva roky. 

 

3.4. Výbor sdružení se schází nejméně čtyřikrát ročně. Výbor sdružení svolává dle potřeby 

předseda/předsedkyně sdružení nebo místopředseda/místopředsedkyně sdružení. Výbor sdružení je 

oprávněn přijímat závazná rozhodnutí v rámci stanov a usnesení sněmu za předpokladu, že je 

přítomna nadpoloviční většina členů Výboru sdružení a pro hlasuje nadpoloviční většina jeho 
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přítomných členů. Každý z členů Výboru sdružení má při hlasování ve Výboru sdružení 1 hlas, při 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy/předsedkyně sdružení. 

 

3.5. Výbor je oprávněn zřizovat na dobu určitou nebo neurčitou další čestné a pomocné orgány 

sdružení, a to i z osob, které nejsou členy sdružení. 

 

3.6. Výbor je oprávněn rozhodnout o vyloučení člena sdružení v případě závažného porušení stanov 

sdružení či jiného prohřešku proti dobrým mravům. V případě, že se vyloučený člen proti tomuto 

rozhodnutí odvolá, rozhodne hlasování shromáždění členů sdružení (sněm). 

 

3.7. Činnost předsedy/předsedkyně sdružení upravuje čl. V. odst. 4 stanov. 

 

3.8. První a druhý místopředseda/místopředsedkyně sdružení se jako členové účastní zasedání 

výboru sdružení. Není-li obsazena funkce předsedy/předsedkyně sdružení, vykonává první 

místopředseda/místopředsedkyně sdružení rovněž funkci předsedy/předsedkyně sdružení v celém 

rozsahu dle čl. IV. odst. 4 stanov. V případě nepřítomnosti předsedy/předsedkyně i prvního 

místopředsedy/místopředsedkyně nahrazuje jejich funkci druhý místopředseda/místopředsedkyně. 

 

3.9. Pokladník sdružení se jako člen účastní zasedání výboru sdružení. Pokladník sdružení odpovídá 

za vedení účetní a finanční evidenci majetku a prostředků sdružení, dále odpovídá za hospodaření s 

majetkem a prostředky sdružení v souladu s právními předpisy, účelem společnosti sdružení a v 

souladu s konkrétním účelem, na který byly pro sdružení prostředky poskytnuty. 

 

4.1. Předseda/předsedkyně sdružení je statutárním orgánem sdružení, který jedná jménem sdružení 

a sdružení zastupuje navenek. Předseda/předsedkyně sdružení řídí činnost sdružení v souladu s 

právními předpisy, stanovami a účelem sdružení. 

 - Předseda/předsedkyně sdružení se za sdružení podepisuje tak, že k vytištěnému nebo 

nadepsanému názvu sdružení připojí svůj podpis. 

 - V případě nepřítomnosti předsedy/předsedkyně sdružení, zastupuje předsedu/předsedkyni 

sdružení 1. místopředseda/místopředsedkyně společnosti. 

 - Předseda/předsedkyně sdružení má právo v konkrétním případě udělit plnou moc členovi 

výboru sdružení k zastupování sdružení a jednání jménem sdružení. 

 - Předseda/předsedkyně sdružení vede zasedání výboru sdružení. V případě jeho 

nepřítomnosti ho vede zasedání výboru sdružení místopředseda/místopředsedkyně. 

 

5.1. Kontrolní a revizní komise sdružení je kontrolním orgánem sdružení. Je volena shromážděním 

členů sdružení (sněmem) s dvouletým funkčním obdobím. Kontroluje dodržování zákonitostí a 

stanov sdružení, činnost výboru sdružení a jedenkrát ročně provádí revizi majetku a účtů. 

 

VI. 

Členství ve společnosti a  

členové sdružení 

 
1. Účelem členství ve sdružení je podpora poslání a účelu sdružení v souladu se stanovami. Každý 

člen sdružení se zavazuje svým vstupem do sdružení dodržovat a respektovat stanovy sdružení. 

2. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 15 let, která se dobrovolně rozhodne vstoupit do 

sdružení, souhlasí s cílem sdružení a výboru sdružení doručí písemnou žádost o přijetí za člena 

sdružení. 

3. Členem sdružení se může rovněž stát právnická osoba, jejíž činnost je slučitelná s posláním a 

účelem sdružení, která se dobrovolně rozhodne vstoupit do sdružení, souhlasí s cílem a posláním 

sdružení a podá výboru sdružení prostřednictvím svého statutárního zástupce písemnou žádost o 

přijetí za člena sdružení. 
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4. Členství ve sdružení vzniká podáním písemné přihlášky výboru sdružení a zaplacením členského 

příspěvku. 

5. Čestné členství ve sdružení uděluje výbor sdružení význačným osobám. Čestní členové sdružení 

mají ve smyslu stanov pouze členská práva, nikoliv povinnosti, tím není dotčena podmínka účelu 

členství - podpora poslání a účelu sdružení. 

6. Každý člen sdružení (včetně čestného člena sdružení) má právo ze sdružení vystoupit dopisem 

adresovaným předsedovi sdružení. Členství zaniká dnem uvedeným v dopise, nejdříve však dnem 

doručení. 

7. Členství ve sdružení zaniká úmrtím člena sdružení, odhlášením člena sdružení, zánikem sdružení 

nebo neplacením členských příspěvků po dobu dvou po sobě jdoucích let. 

8. O vyloučení ze sdružení rozhoduje výbor sdružení nebo shromáždění členů sdružení (sněm) na 

svém zasedání, a to z důvodů, že další členství člena ve sdružení není slučitelné s posláním a účelem 

sdružení a s dobrými mravy. Vyloučení ze sdružení oznamuje dopisem vyloučenému předseda 

sdružení. 

9. Čestného člena sdružení není možné ze sdružení vyloučit. Členství čestného člena sdružení ve 

sdružení zaniká odejmutím čestného členství. O odejmutí čestného členství rozhoduje pouze výbor 

sdružení s ohledem na zásady poslání a účelu sdružení. 

10. V případě vyloučení nebo jiného zániku členství člena sdružení se vklady, vnosy a jiné hodnoty, 

které člen sdružení převedl na sdružení, nevypořádávají a zůstávají majetkem sdružení. 

 

 

VII. 

Práva a povinnosti  

členů sdružení 

 
1. Členové sdružení mají právo podílet se na řízení sdružení, volit a být voleni do orgánů sdružení. 

Dále mají právo kontrolovat hospodaření a činnost sdružení. 

2. Členové sdružení jsou povinni podle svých schopností a možností usilovat o záchranu a poznání 

národního kulturního dědictví. 

3. Každý ze členů sdružení je povinen sdružení napomáhat podle svých možností a schopností, má 

právo účastnit se akcí, které sdružení pořádá. 

4. Členové sdružení jsou povinni na výzvu předsedy sdružení podle svých možností a schopností 

napomáhat ke splnění předmětu činnosti sdružení. 

5. Členové sdružení jsou povinni řádně a včas platit členské příspěvky, a to vždy nejpozději do konce 

daného kalendářního roku. Výše členských příspěvků podléhá schválení shromáždění členů sdružení 

(sněmu). 

6. Členové sdružení obdrží informační bulletin Zpravodaj. 

 

 

 

VIII. 

Hospodaření sdružení 

 
1. Příjmy sdružení tvoří: 

 - členské příspěvky členů sdružení, 

 - dary pro sdružení od jeho členů, 

 - finanční a věcné dary poskytnuté fyzickými a právnickými osobami, 

 - dotace a podpory z veřejných rozpočtů, 

 - výnosy z majetku sdružení, 

 - případná vedlejší činnost sdružení, vykonávaná v souladu s cílem a posláním sdružení a v 

souladu s právními předpisy. 
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2. Zásady hospodaření sdružení: 

2.1. Vyúčtování výsledků hospodaření se provádí ve výroční zprávě nejpozději do 4 měsíců po 

skončení kalendářního roku. 

2.2. Sdružení vede účetnictví v souladu s právními předpisy. 

2.3. Výsledek hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem dostupný všem 

členům sdružení v sídle sdružení. Členové sdružení k němu mohou vznášet připomínky nejpozději 

během zasedání shromáždění členů sdružení (sněmu). 

2.4. Sdružení může spravovat cizí majetek, který mu byl svěřen do trvalého nebo dočasného užívání 

či pronájmu. 

 

3. V případě zániku sdružení rozhodne o majetkovém vypořádání shromáždění členů sdružení 

(sněm). 

 

 

IX. 

Zánik sdružení 

 
1. Sdružení, kromě případů uvedených v zákoně, zaniká na základě rozhodnutí shromáždění členů 

sdružení (sněmu) o rozpuštění sdružení nebo o sloučení sdružení s jiným sdružením. O 

rozpuštění či sloučení sdružení může rozhodnout třípětinová většina přítomných na shromáždění 

členů sdružení (sněmu). 

2. V případě zániku sdružení zaniká členství všech členů sdružení. (Čl. VI odst. 9 stanov platí 

obdobně). 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Tyto stanovy nabývají platnosti schválením na shromáždění členů sdružení (sněmu) dne 5. března 

2011. 

2. Těmito stanovami se ruší platnost stanov Společnosti ochránců památek ve východních Čechách z 

roku 1990. 

 

V Hradci Králové dne 5. března 2011 
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ZPRAVODAJ 

 

 

 
VYDÁVÁ SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK 

VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH 

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

REGISTROVÁNO VE SMYSLU ZÁKONA 

POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM MK ČR E 11426 

 

Kresba na titulní stránce Ing. arch. Václav Kout 

 

www.sopvc.cz 

 

www.facebook.com/sopvc  

 

e-mail: sopvc@seznam.cz 

http://www.sopvc.cz/
http://www.facebook.com/sopvc
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