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NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD 
 

 

Vážení přátelé, 
 

        máme zde nový rok a s ním i další číslo Zpravodaje, prozatím stále v tištěné 
formě. Sněm našeho sdružení je již za dveřmi. Pozvánku na něj a také jeho stručný 
program naleznete na dalších stránkách. Stejně jako v předešlých letech, tak i letos 
přijala pozvání k účasti řada zajímavých hostů. Pokud 9. března zasednete v aule 

Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové, dozvíte se více 
například o záchraně Zámečku v Pardubicích, novinky z hradu Vízmburk nebo si 
můžete zakoupit plakát Willenbergerovy veduty Hradce Králové ze 17. století. 
Podotýkám, že letošní sněm bude také volebním. Proto věřím, na sněm dorazí co 
největší počet členů Společnosti.  
         Jak jsem předeslal v předchozím čísle Zpravodaje, bude tento rok pro naše 
sdružení možná v mnoha směrech klíčový. A to díky myšlence vzniku spolkového 
domu v Hradci Králové. Tomuto tématu je ve Zpravodaji věnován samostatný 
příspěvek. Pokud by se tento projekt zrealizoval, mělo by naše sdružení šanci 
získat prostory pro svoji činnost, pro archiv sdružení a pro uskladnění publikací. 
Tuto otázku proto považuji za zcela zásadní. Pouze díky mnohaletému působení  
dr. Jiřího Němečka na místě ředitele Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína, 
jeho zásluhám a korektním vztahům se současným vedením školy, máme stále 
možnost využívat prostory v této budově pro potřeby našeho sdružení.  
        Rád bych, aby v letošním roce došlo k oživení fyzické práce při záchraně 
památek. Naši pomoc můžeme směřovat například historické budově hostince  
U Karla IV. v Záměli, hradu Frymburk nebo Zámečku v Pardubicích. Ale 
mimořádná situace, která zkomplikovala práce na záchraně areálu kruhové cihelny 
v Šárovcově Lhotě, nyní vyžaduje, aby se naše pozornost ubírala právě tímto 
směrem. Domnívám se, že to je pro naše sdružení určitá výzva a zároveň prověření, 
zda je schopno plnit své poslání. Pokud nepomůžeme v této situaci, pak se musíme 
zamyslet nad tím, zda má naše další činnost nějaký smysl. 
         Vážení přátelé, stejně jako v předchozích letech nás čeká spousta práce a 
těžké zkoušky. Ale nic jiného ani z podstaty našeho sdružení nemůže plynout. Budu 

se těšit na shledání s vámi. 
 

                    

Rudolf Khol 

předseda sdružení 
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INFORMACE Z VÝBORU SPOLEČNOSTI:        
 

- Pro potřeby našeho sdružení byl založen nový transparentní účet 
č. 7341653001/5500. Jeho číslo je uvedeno také na webových stránkách sdružení. 
Účet je plně funkční. Dosavadní účet byl zrušen! 
 

- Ve dnech 21. ledna až 8. února uspořádala naše Společnost výstavu Putování po 
středověkých kostelech a klášterech, která se uskutečnila ve výstavní síni 
biskupské rezidence v Hradci Králové. Jednalo se o součást projektu, který má 
připomenout existenci středověkých kostelů, klášterů, ale i komendy na území 
tehdejšího královského města Hradce. Cílem je vytvořit v centru města naučnou 
trasu, protínající místa, kde tyto sakrální stavby stály. Součástí výstavy byla rovněž 
prezentace některých nových objevů z archeologických prací u chrámu Sv. Ducha a 
na náměstí 28. října, které realizovalo archeologické oddělení Muzea východních 
Čech v Hradci Králové 

Autory návrhů modelů jednotlivých zastavení na vycházkové trase po místech 
zaniklých kostelů a klášterů jsou studenti Střední průmyslové školy kamenické a 
sochařské v Hořicích. Žáci nejprve připravili návrhy modelů. Ve škole poté 
proběhla soutěž, komisí byly vybrány úspěšné návrhy, které jsou touto cestou 
představeny veřejnosti. Základem zadání bylo vytvoření jednotící ideje gotických 
staveb, doplněné o symboly osob, jímž byly stavby zasvěcené, ale i symboliku 
donátorů, kteří se zasloužili o jejich vznik a rozkvět.  
 

- Dr. Němeček rezignoval na své členství v památkové komisi při NPÚ ú.o.p. v 

Josefově. Ředitel josefovského ústavu Ing. Jiří Balský za něj požaduje náhradu. 
Výbor Společnosti navrhuje Ing. Havrdu. 
 

- Předseda Společnosti Rudolf Khol informoval o záměru věnovat rok 2014 tématu 
historie zříceniny hradu Frymburk v Novém Hrádku na Náchodsku. Tento rok 
uplyne 660 let od první písemné zmínky o hradě. Navrhuje uspořádat v Novém 
Hrádku konferenci k tomuto tématu, vydat také soubornou publikaci a výroční 
turistickou známku. Na projektu se bude podílet autorský kolektiv lidí, kteří se 
problematice Frymburku věnují.  Osloveni již byli a předběžně přislíbili svou účast 
Ing. Slavík, Mgr. Buroň, Mgr. Dragoun, Mgr. Čížek a geolog Mgr. Kovář. 
 
- Dne 10. prosince 2012 se uskutečnila exkurze na Střední průmyslovou školu 
kamenickou a sochařskou v Hořicích, kam nás pozval její ředitel Ing. Josef 
Moravec.  Osobně nám prezentoval ojedinělé high technology robotizované 
pracoviště 3D. Projekt celého pracoviště spadá do operačního programu ROP 
NUTS II Severovýchod (podpora rozvoje spolupráce se středními školami a 

učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj 
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inovačních aktivit v regionu). Technologie skenování objektů ve 3D, jakož i 
virtuální 3D technologie modelování přináší nejenom do tvorby 3D objektů, ale 
také do správy památek, jejich počítačových projekcí, dokumentace, restaurování a 
prostředků bádání naprosto nové možnosti.  
    Pracoviště již bylo spuštěno do plného provozu celé, tedy včetně robotnického 
ramene, které je schopno objekty 3D vyřezávat, proto se nabízí prezentace 

elementárních možností této technologie. Zkušenosti a podněty z návštěvy je 
možné využít pro opravy, rekonstrukce a průzkum drobných památek. Již byly 
vyrobeny a předány první rekonstrukce soch z našeho regionu, které Vám jistě rád 
osobně představí. 
 

Cihelna v Šárovcově Lhotě volá o pomoc 
    Stejně jako v předchozích letech, chce i v tom letošním Ing. Arch. Martin Pour 
pokračovat v započaté rekonstrukci objektu historické kruhové cihelny v 
Šárovcově Lhotě. Bohužel ho však postihly zdravotní obtíže, které mu neumožní 
zúčastnit se fyzické práce na cihelně. Z tohoto důvodu se obrátil s žádostí o pomoc 
mimo jiné také na členy našeho sdružení. Pro tento rok je naplánována generální 
oprava střechy na hlavním objektu cihelny, na kterou získal jako majitel dotaci z 

mikroregionu ve výši 100 tisíc Kč. Součástí projektu je mnoho administrativních, 
ekonomických i organizačních věcí. V současné době probíhá výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. Součástí práce firmy však není demontáž krytiny a dřevěné 
nástavby, která by měla být zrealizována během dubna. Toto je právě předmětem 
žádosti o spolupráci Ing. Arch. Martina Poura. Bude nutné odstranit celou krytinu 
na cihelně (kromě míchárny), včetně provětrávací nástavby (tj. odšroubování 
azbestových desek, snesení, odlaťování). Předpokládaný rozsah prací je pro 5-6 lidí 
na 3-4 dny.  

    Dále by se měla zbourat vysoká dřevěná nástavba a dodělat nízká provětrávací. 
Zde je odhad většího množství práce (14 dní až 3 týdny). Pokud se toto podaří, pak 
nastoupí pokrývači, kteří položí podkladní fólii, zhotoví laťování a provedou 
vlastní pokrývačské práce včetně oplechování (materiál je kromě poloviny latí již 
všechen zajištěn). Na závěr bude potřeba osadit provětrávací lamely do nástavby a 
obednit ji na svislo. Toto je odhadováno zhruba na konec května, začátek června 
(zde bude potřeba tak 4-5 lidí na 14 dní intenzivní práce).  
     Je tedy na nás, abychom se jako členové sdružení, které má ve svém poslání boj 
za záchranu památek postavili k této situaci čelem. Je zde konkrétní objekt, který 
potřebuje naši pomoc. Projekt záchrany kruhové cihelny v Šárovcově Lhotě a 
vybudování skanzenu cihlářství je v každém případě unikátní záležitostí a má 
smysl.  

Rudolf Khol 
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Pozvánka na XXIV. sněm 

Společnosti ochránců památek 

ve východních Čechách 

 

 
 V tradičním jarním termínu se v aule Biskupského gymnázia Bohuslava 
Balbína v Hradci Králové v sobotu 9. března 2013 uskuteční volební sněm 
Společnosti ochránců památek.  
Začátek je naplánován na 9.30 hod., předpokládaný konec ve 13 hodin. Prezence 

účastníků sněmu od 9 hodin.  
Účast na sněmu potvrdil například Tomáš Novotný, předseda Občanského sdružení 
za záchranu Zámečku Pardubice, Jan Košťál, předseda Sdružení pro Vízmburk, o.s. 
nebo zástupce Nového kruhu přátel hradu Frymburku.  
Chybět nebude samozřejmě ani drobné občerstvení. 
 
PROGRAM: 

9:30 – 10:30 první část sněmu 

 1. Zahájení a schválení programu sněmu 

 2. Volba návrhové a mandátové komise 

 3. Výroční zpráva o činnosti za minulé období 
 4. Účetní a pokladní zpráva za rok 2012 

 5. Zpráva kontrolní a revizní komise 

 6. Volba předsedy sdružení, pokladníka sdružení a členů výboru 

 7. Vystoupení hostů a členů Společnosti – I. část 
10:30 - 11:30 přestávka s občerstvením 

11:30 - 13:00 druhá část sněmu 

 1. Vystoupení hostů a členů Společnosti – II. část 
 2. Diskuse s příspěvky 

 3. Reakce a odpovědi na příspěvky 

 4. Přednesení návrhu na usnesení sněmu a jeho schválení 
 5. Ukončení sněmu 

 

 V průběhu sněmu bude možné zakoupit publikace nakladatelství Balustráda, 
pro členy Společnosti bude k dispozici na prodej plakát Willenbergerovy veduty 
města Hradce Králové ze 17. století. 
Současně upozorňujeme na možnost zaplatit členské příspěvky 

Doprava: MHD č. 2, 16 od hlavního nádraží na zastávku Zimní stadion 
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ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI:                                        
 

Rudolf Khol:  

Bude mít Hradec Králové spolkový dům? 
 

    Objekt budovy v Tomkově ulici, ve kterém měla až do konce minulého roku své 
sídlo městská knihovna v Hradci Králové, je v současné době prázdný. Městská 
knihovna se přestěhovala do zrekonstruované budovy bývalého továrního 
komplexu Vertex ve Wonkově ulici.  

Město Hradec Králové nyní zvažuje, jak s tímto historickým objektem naloží. 
Jednou z variant využití uvolněných prostor je vznik spolkového domu. Existence 
takového zařízení byla a je samozřejmostí v řadě českých měst. Ze strany 
samosprávy je konkrétním dokladem podpory angažovanosti občanů ve prospěch 
obecného blaha. Hlavním smyslem takového zařízení je poskytnutí zázemí pro 
činnost a pravidelné setkávání místních spolků a neziskových organizací. Ty pak 
mají ve spolkovém domě své klubovny nebo se pravidelně scházejí ve společných 
prostorách a mohou zde organizovat nejrůznější akce i pro širokou veřejnost.  
   Jako nezisková dobrovolná organizace nemá Společnost ochránců památek ve 
východních Čechách žádný stálý finanční příjem ze státního či jiného rozpočtu. Její 
finanční příjmy plynou pouze z členských příspěvků, případě z drobné publikační 
činnosti. Jako obdobné spolky má i naše sdružení problém s nalezením vhodného a 
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finančně dostupného sídla pro svoji činnost. I proto plně podporuje projekt zřízení 
spolkového domu v Hradci Králové a má eminentní zájem o pronájem prostor v 
uvedeném objektu. Výbor Společnosti již v listopadu loňského roku zaslal své 
vyjádření k projektu možného vzniku spolkového domu primátorovi města Hradce 
Králové MUDr. Zdeňku Finkovi.  
      Magistrát města Hradce Králové obeslal v únoru několik desítek občanských 
sdružení s dotazem, zda by měli jejich členové o spolkový dům zájem. Dotazník 
bude následně vyhodnocen a podle zjištěných výsledků budou pokračovat další 
jednání. Únorovou schůzi výboru Společnosti navštívil zástupce občanského 
sdružení Pro Gočár Ing. Jiří Stránský. Seznámil členy výboru s aktuální situací 
projektu spolkového domu a se stavem objektu, ve kterém by mohlo toto zařízení 
vzniknout. V této záležitosti byla domluvena vzájemná spolupráce mezi naší 
Společností a sdružením Pro Gočár.  
     Členové Společnosti jsou toho názoru, že by si stejně jako další dobrovolné 
organizace a spolky, jejich sdružení zasluhovalo důstojnější prostory a zázemí pro 
svoji dobrovolnou činnost. Bude záležet na řadě okolností, zda se podaří tento 
projekt v Hradci Králové realizovat. Ale tou nejdůležitější pro naše sdružení, stejně 
jako pro další sdružení a spolky, je ta, jakou měrou by se mělo případně zapojit při 
hrazení provozních nákladů objektu spolkového domu. Tato otázka byla také 
jednou z těch, které byly součástí výše uvedeného dotazníku. Je zřejmé, že pokud 
by podíl finanční spoluúčasti přesahoval možnosti našeho sdružení, pak by byla 
možnost získání prostor ve spolkovém domu pro Společnost ochránců památek 
nepřijatelná.  
 

 
Bílá věž projde kompletní proměnou 

    Dvaasedmdesát metrů vysoká Bílá věž, která spolu s chrámem Svatého Ducha 
tvoří dominantní siluetu Hradce Králové, stojí před rekonstrukcí. Kromě obnovy 
stávajícího stavebního stavu má dojít i na inovaci interiérového řešení.  
Podle informací z magistrátu města se stavební práce dotknou zdiva věže, které 
vybraná firma opraví a očistí speciální metodou za pomocí horké páry a pískování, 
čímž se barva postupně změní na světlejší. Obdobný postup bude na zdivo použit i 
uvnitř věže. Kvůli tomuto speciálnímu postupu se bude muset věž schovat takřka 
na rok za lešení. Uvnitř stavby bude zatím opraveno schodiště, hodinový stroj či 
dřevěné zavěšení zvonu Augustin. Proměna Bílé věže bude spočívat zejména 
v opravě krovu a v novém opláštění báně. Dojde také k přístavbě vstupního objektu 

a k vestavbě schodiště včetně podest.  
Stavební práce by měly začít zhruba v polovině roku 2013 a potrvají nejpozději do 
konce roku následujícího.   
V 80. a 90. letech prošla Bílá věž obnovou, která nebyla zcela dokončena. Byla 
postavena přístavba dnešní pokladny, ve věži bylo odstraněno původní žebříkové 
schodiště a nahrazeno novým s železnými schodnicemi, které umožnilo 
návštěvníkům pohodlnější pohyb uvnitř věže. (lž) 
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Změna ve struktuře Národního památkového ústavu 

- vznik územích památkových správ 
 

Zřejmě nejviditelnějším projevem reorganizace Národního památkového ústavu 
(NPÚ), která nabyla účinnosti letos 1. ledna, je vznik čtyř územních památkových 
správ (ÚPS), jejichž posláním je správa kulturních památek v majetku státu. Jejich 
centry se stala Praha (pro Prahu, Středočeský, Ústecký a Karlovarský kraj), České 
Budějovice (pro Plzeňský, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina), Sychrov (pro 
Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj) a Kroměříž (pro Jihomoravský, 
Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj). 

„Hlavním posláním restrukturalizace je kromě efektivnějšího systému řízení u 
památkových objektů i zefektivnění jejich správy, zajištění servisu a služeb 
v oblastech marketingu, cestovního ruchu, edukace a jednotného přístupu v péči o 
ně,“ vysvětluje ředitel sychrovské ÚPS a dlouholetý kastelán zámku Sychrov Miloš 
Kadlec. Jak připomíná, jednotlivé ÚPS získaly do vínku jednotnou strukturu, 
samozřejmě obsazenou i v závislosti na počtu objektů nebo charakteru a velikosti 
mobiliárních fondů jednotlivých správ. Zastoupeni tu jsou například odborníci na 
restaurování, interiérové instalace, základní evidenci mobiliářů i člověk na 
prezentaci práce památkářů směrem k veřejnosti. 
Cílem územních památkových správ je v oblasti zpřístupňování historických 
objektů zejména jejich kvalitní prezentace tak, aby návštěvník pochopil jejich 
unikátnost a aby absolvování prohlídky jednoho objektu bylo motivací k návštěvě 
dalšího. „Různorodost šlechtických rodů, které tyto objekty vlastnily a zanechaly 
na nich svou nesmazatelnou stopu, se musí stát základem vhodné prezentace tohoto 
segmentu kulturního dědictví návštěvnické (odborné i laické) veřejnosti. 
Jednotným pojítkem v prezentaci těchto památek by měla být pravdivost jejich 
interiérových instalací, čímž není myšlena pouze autenticita interiérů, ale i důraz na 
funkčnost a spojitost interiérových instalací s historií objektu,“ dodal Miloš Kadlec. 
 

Pod sychrovskou správu spadají památkové objekty, nacházející se na území 
Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje. Je ze všech čtyř nejmenší, 
má pouze osmnáct, respektive devatenáct objektů (SH Vízmburk nemá 
samostatnou správu, ale spadá po SZ Ratibořice): 
Liberecký kraj (osm objektů) - SH Bezděz, SHZ Frýdlant, SH Grabštejn, SZ Hrubý 
Rohozec, SZ Lemberk, SZ Sychrov, SH Trosky, SZ Zákupy 

Královéhradecký kraj (šest objektů) - SZ Hrádek u Nechanic, Hospital a Betlém 
Kuks, SZ Náchod, SZ Opočno, SZ Ratibořice, SH Vízmburk. 
Pardubický kraj (pět objektů) - SH Kunětická hora, SH Litice, SZ Litomyšl, SZ 
Slatiňany, SLS Vysočina. 

Ludmila Žlábková 
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Vlastimil Málek: 
Výstava u příležitosti 40. výročí zahájení archeologického výzkumu 

hradu Vízmburku u Červeného Kostelce 
 

    V srpnu 2012 uplynulo rovných 40 let od chvíle, kdy byl zahájen rozsáhlý 
archeologický výzkum pozapomenutého hradu Vízmburku na katastrálním území 
obce Havlovice nad Úpou (okres Trutnov), po staletí odpočívajícího pod zemí. 
Archeologický výzkum vedl dnes již legendární PhDr. Antonín Hejna, CSc., 
pracovník Archeologického ústavu ČSAV v Praze a jeden ze zakladatelů 
archeologie 

středověku v 
tehdejším 
Československu.  
Výzkum to byl od 
počátku mimořádný. 
Po odstranění stromů 
a kubíků zeminy se 
ukázalo, že výrazný 
pahorek uprostřed 
lesa neskrývá pouhé 
pozůstatky 
dřevozemních 
konstrukcí, jak se 
očekávalo, ale 
výtečně dochovanou 

zříceninu kamenného raně gotického hradu, nemající v Čechách a sousedství 
obdoby. V odborných kruzích se začalo hovořit o Východočeských Pompejích a 
výzkumu století.  
Hrad Vízmburk byl založen ve druhé polovině 13. století zřejmě Tasem z 
Vízmburku, příslušníkem mocného rodu erbu třmene, provádějícího kolonizaci této 
části povodí řeky Úpy. V první polovině 15. století se však stala hradní posádka 
nebezpečná nedalekému Slezsku, kam podnikala loupeživé nájezdy. Slezané proto 
hrad roku 1447 odkoupili a nechali pobořit. Unikátnost archeologickým výzkumem 
získaných nálezů tkvěla právě v tom, že od uvedeného poboření hradu nebyl hradní 
pahorek dotčen výraznějším narušením, takže mimořádně kvalitně odrážel situaci 
zánikového horizontu hradu roku 1447.  
U příležitosti 40. výročí zahájení archeologického výzkumu byla zejména zásluhou 
Sdružení pro Vízmburk, o. s., připravena pozoruhodná výstava, jejímž cílem je 
představit osudy hradu Vízmburku od jeho založení, trvání, zániku, znovuobjevení 
až po současnost. Z důvodu uzavření a rekonstrukce Muzea Podkrkonoší v 
Trutnově byla zpřístupněna od května do září 2012 v prostorách Městské knihovny 
v Červeném Kostelci. Po ukončení rekonstrukce byla výstava převezena do 
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Trutnova, mírně upravena, rozšířena a pod názvem Tajemství a poklady hradu 
Vízmburku dne 18. října 2012 slavnostně otevřena pro veřejnost.  
Pořadateli výstavy jsou Sdružení pro Vízmburk, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
a Městská knihovna v Červeném Kostelci. Libreto napsali archeologové Mgr. Jan 
Košťál a PhDr. Miroslav Novák, textové podklady zpracovali PhDr. Vladislav 
Razím (architektura hradu), Mgr. Markéta Soukupová (kachle a vytápění hradu), 
Mgr. Lenka Macháňová (výrobky z barevných kovů), Mgr. Jana Mazáčková 
(militaria) a Mgr. Jan Košťál (historie, archeologický výzkum, keramika atd.).  
Výstava představuje několik stovek různorodých artefaktů získaných 
archeologickým výzkumem, trvajícím v letech 1972 až 1984, kdy byl předčasně z 
důvodu vážné nemoci dr. Hejny ukončen (dr. Hejna zemřel o dva roky později). 
Předčasným úmrtím vedoucího výzkumu zůstával archeologický materiál přes 
různé pokusy bohužel dlouho nezpracován, až v roce 2002 založené Sdružení pro 
Vízmburk záslužně zahájilo systematické práce i péči o torzo hradní zříceniny.  
Archeologické nálezy prezentované na mimořádné výstavě pocházejí z fondů 
Archeologického ústavu AV ČR Praha, Muzea východních Čech v Hradci Králové, 
Muzea Podkrkonoší v Trutnově a Městského muzea a galerie J. W. Mezerové v 
Úpici. K vidění jsou četné keramické nádoby a jejich části, dále reliéfně zdobené 
kachle, architektonické prvky (svorníky klenebních žeber, hlavice sloupů, kružby 
okenních otvorů apod.), železné a bronzové předměty (nástroje, ostruhy, třmeny, 
podkovy, hroty šípů, přezky, přívěšky, ale i kuriozity jako středověká manikúrní 
souprava, rolnička či náprstek se špendlíkem), kostěné předměty (hřebeny, 
píšťalky, šídla, ozdoby, destičky, hrací prvky). Tyto předměty jsou vystaveny v 
jedenácti velkých prosklených vitrínách, kromě toho je součástí výstavy dioráma 
představující středověkou hradní kuchyni. Doprovodné texty s příslušnými 
obrázky, plánky, nákresy, fotografiemi a rekonstrukčními vyobrazeními jsou 
zpracovány na devíti velkoformátových panelech, představujících tematicky dějiny 
hradu, život na hradě – vaření, předměty denní potřeby, vytápění, architektonickou 
podobu hradu, středověkou kolonizaci Podkrkonoší, archeologický výzkum, 
záchranu archeologických nálezů a činnost Sdružení pro Vízmburk. Nechybějí ani 
tři vitríny s vystavenou literaturou o hradu od 19. století do současnosti.  
Návštěvníci mají v rámci prohlídky výstavy také možnost zhlédnout cca 
patnáctiminutový dokumentární film natočený v době archeologického výzkumu 
hradu a projekci fotografií od černobílých z výzkumných sezon až po barevné z 
činnosti Sdružení pro Vízmburk. V prodeji jsou rovněž upomínkové předměty 
(pohlednice, skládačky, repliky kachlů) a publikace Vladislava Razíma: Vizmburk. 
Raně gotický hrad a jeho proměny, která vyšla v roce 2012 jako příloha časopisu 
Průzkumy památek. Muzeum Podkrkonoší v průběhu výstavy uspořádalo rovněž 
několik doprovodných přednášek. 
Výstava potrvá v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově minimálně do 31. března, 
avšak pravděpodobně dojde k jejímu prodloužení. Otevřeno je denně mimo 
pondělí 9–12 a 13–17 hodin.  
 



11 

                                                                                

ČLÁNKY:                                                                       
 

Rudolf Khol: Hrad Frymburk se dočkal začátku oprav zdiva 

                        a v příštím roce ho čekají oslavy 
 

     Během minulého století bylo několikrát 
konstatováno, že je záchrana hradu 
Frymburk u Nového Hrádku nemožná a 
zřícenina byla odsouzena k zániku. V 
devadesátých letech se sice se vznikem 
občanského sdružení Kruh přátel hradu Frymburku objevila slibná naděje, že se 
toto stanovisko podaří zvrátit, ale netrvala však dlouho. Byla provedena oprava 
brány a zajištění studny, ale na začátek sanace svého značně poškozeného 
obvodového zdiva si musel hrad Frymburk ještě dlouhá léta počkat. Došlo k tomu 
až na sklonku loňského roku. Předcházela tomu řada důležitých událostí. 
      Dne 15. 10. 2011 bylo v Novém Hrádku založeno občanské sdružení s názvem 
Nový kruh přátel hradu Frymburku. Nejen svým názvem, ale především svým 
posláním navázalo na činnost občanského sdružení, které působilo na hradě v 90. 
letech minulého století. Jeho hlavním cílem je ochrana a záchrana hradu 
Frymburku a památek blízkém okolí. Za rok a půl své činnosti jeho členové 
vykonali již mnohé. Uspořádali spoustu kulturních akcí, při kterých byl hrad 
zpřístupněn veřejnosti. V roce 2012 to bylo v rámci akce Hrádouská vařečka, dále u 
příležitosti oslav 650 let Nového Hrádku, v červenci při tradiční pouti a v září pak 
v rámci Dnů evropského dědictví. Celou sezónu pak zakončilo podávání vánočního 
punče na hradě. Na Frymburku se díky členům Nového kruhu konaly mimo jiné 
řemeslné trhy, vystoupení šermířských skupin nebo noční pozorování oblohy 
hvězdářským dalekohledem. Vyšla také kniha od autorky Jany Ptáčkové s názvem 
Komu straší ve věži?, která je určená dětem. Návštěvníci hradu to také dnes již 
mají o poznání snazší. Zásluhou členů Klubu českých turistů je totiž hrad 
Frymburk opět na turistické trase.  
     Hlavní náplní činnosti sdružení je samozřejmě samotná záchrana hradu. Ve 
spolupráci se Společností ochránců památek ve východních Čechách se uskutečnilo 
několik brigád, při kterých byla odkryta celá dolní terasa jihozápadního nároží. V 
říjnu roku 2012 začala I. etapa konzervace zdiva jihozápadního nároží. Na akci 
finančně přispívá Ministerstvo kultury ČR. Na projektovou dokumentaci přispěl 
Královehradecký kraj. Na záchranu hradu v tomto roce přispěje svojí aktivitou také 
Společnost ochránců památek ve východních Čechách. V roce 2010 vyhlásilo naše 
sdružení veřejnou sbírku na záchranu hradu, která bude právě v těchto dnech (k 31. 
3.) ukončena. Prostředky, které byly na zvláštním bankovním účtu shromážděny od 
dobrovolných dárců, budou použity na účel sbírky, konkrétně na nákup stavebního 
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materiálu na opravu hradu. Veřejná sbírka bude poté vyúčtována. Vše musí být 
samozřejmě v souladu s platnou legislativou řádně zdokumentováno a doloženo.  
       Další důležitou součástí při záchraně jakéhokoliv objektu je také získávání 
dalších poznatků o jeho historii a také dokumentace. V roce 2011 bylo v areálu 
hradu a jeho okolí nalezeno několik kusů pískovcových článků, ze kterých se 
podařilo sestavit dvě celá ostění oken. Tyto poznatky jsou důležité nejen pro bližší 
poznání gotické podoby hradu, ale zejména pro případnou budoucí rekonstrukci 
gotických oken hradu v obvodovém zdivu. Na článcích bylo objeveno několik 
kamenických značek. Ostění by měla být v průběhu tohoto roku řádně 
zdokumentována pracovníky NPÚ ú.o.p. v Josefově. Dalším významným objevem 
bylo nalezení zbytku trámu v kapse nad vstupní bránou. Trám byl poté vyzvednut 

Ing. Slavíkem, pracovníkem NPÚ ú.o.p. v Josefově a byly z něj odebrány vzorky k 
dendrochronologickému průzkumu. Získaná data mohla pomoci přesněji určit dobu 
založení hradu. Pokus se však kvůli nedostatečnému množství letokruhů v 
získaném vzorku nezdařil. V současnosti také probíhá badatelských výzkum 
archivních materiálů o hradě z dob konce 19. století a 20. století. Podrobnosti o 
něm budou uvedeny v samostatném příspěvku v některém z dalších čísel 
Zpravodaje. Tuto první etapu získávání a zpracování nových poznatků završí v 
příštím roce projekt, který by měl shrnout veškeré dosavadní badatelské výzkumy.  
U příležitosti 660 výročí od první písemné zmínky o hradě bude uspořádána v 
Novém Hrádku konference věnovaná právě hradu Frymburk. Připravuje se také 
vydání souborné publikace o této významné hradní památce, která by měla mít i 
přesah na blízké okolí. K realizaci tohoto projektu byli přizváni lidé, kteří se 
problematikou hradu Frymburk dlouhodobě zabývají. Svou účast prozatím přislíbili 
Rudolf Khol, Ing. Jiří Slavík, Mgr. Miloš Buroň, Mgr. Bohumír Dragoun, Mgr. Jan 
Čížek, Mgr. Lukáš Kovář. Čeká nás spousta práce, ale věřím, že vše úspěšně 
zvládneme.  
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Jana Balcarová:  
Po stopách českého vlasteneckého kněze Josefa Liboslava Zieglera 

 

      Možná se ptáte, kdo to byl Josef Liboslav 
Ziegler, kdy a kde žil a proč se o něho zajímat. 
Někdo možná zná tohoto muže z Jiráskova románu 
F. L. Věk, jako přátelského vlídného kněze, který 
stejně jako samotný Věk horlí pro národní obrození. 
Pojďme si teď říct, kdo ve skutečnosti byl Josef 
Liboslav Ziegler a proč se o něho i dnes zajímat. 
Ponořme se do časů 19. století a nahlédněme do 
světa a práce našich prvních vlastenců. 
      Josef Liboslav Ziegler se narodil 10. července 
1782 v Hradci Králové. Jelikož se již v mládí u 
Josefa projevila bystrost, bylo rozhodnuto, že se 
jeho život bude ubírat duchovním směrem, nikoliv 
řemeslnickým. Od roku 1800 studoval na pražské 
Filozofické fakultě. Po třech povinných letech na 
filozofii pokračoval dalšími třemi léty na Teologické fakultě. V Praze se seznámil 
se vznikající vlasteneckou společností a toto prostředí v mladém Zieglerovi 
vyvolalo touhu si český jazyk osvojit tak, aby v něm mohl tvořit a přispívat do 
české literatury. Brzy se v jazyku zdokonalil tak, že jej mohl soukromě vyučovat. 
Vedle češtiny se učil také francouzský, polský, ruský a staroslovanský jazyk, a to 
pro získání schopnosti překládat světovou literaturu do češtiny. Po úspěšných 
studiích byl 30. června 1806 vysvěcen královéhradeckým biskupem Maria 
Tadeášem hrabětem z Trautmansdorfu na kněze. Primici sloužil Ziegler 4. září 
téhož roku v kapli sv. Josefa v Hradci Králové. 
       Od 10. září 1806 působil J. L. Ziegler po dobu tří let ve funkci kaplana v městě 
Dobruška u děkana Josefa Obsta. V roce 1809 se stal administrátorem v Meziříčí 
(dnes České Meziříčí) a v témže roce byl 23. prosince z Meziříčí vyslán do horské 
vesnice Dobřany, vzdálené přibližně 10 km od Dobrušky. Zde pak setrvával 
dlouhých osm let. Toto jeho nové působiště muselo být jistě pro mladého a 
nadšeného vlastence zklamáním, Ziegler však nepropadl nečinnosti či skepsi, ale 
snažil se, jak mu to možnosti dovolovaly, přispívat k dobru českého národa. 
Vytvořil tedy ze své horské fary jakési centrum východočeských vlastenců. 
Utvořená skupina nenabyla formálního rázu, na Dobřany se nesjížděli všichni 
Zieglerovi přátelé najednou, či nějak organizovaně. Jejich pojítkem byla snaha o 
zvelebení jazyka českého a v podstatě i osobnost Josefa Liboslava Zieglera. Ten 
díky svým kontaktům ze studií, znalostem nejenom českého jazyka, dokázal své 
druhy nasměrovat, pomoci jim se správností užití jazyka a ukázat jim cestu, neboť 
vlastenec měl publikovat v českém jazyce, nebo alespoň podporovat české národní 
aktivity. Na faře si vytvořil knihovnu převážně českých knih, které svým přátelům 
půjčoval. Zasílal také jejich příspěvky do Vídeňských novin (první číslo vyšlo 2. 
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ledna 1813). Svým přátelům symbolickým křtem uděloval druhá jména a to 
výhradně česká. Sám si osvojil jako své druhé jméno Liboslav. Toto jeho počínání 
vyvolalo nedůvěru u rakouských úřadů, které v přidaných jménech spatřovaly tajné 
spolky. Ziegler byl tedy nucen celou záležitost vysvětlit.  

Přesný seznam Zieglerovy družiny se nám zřejmě 
nepovede sestavit, přesto však můžeme díky 
korespondenci některé blízké přátelé určit. 
Každého jistě napadne František Vladislav Hek, 
dobrušský kupec. Nejvýraznějším členem, kterého 
Ziegler přivedl na český parnas, byl však Milota 
Zdirad Polák. Pod Zieglerovým vedením se naučil 
češtině tak, že dokázal napsat básně ceněné 
tehdejšími literárními autoritami. Dalším členem, 
kterého Ziegler představil české společnosti byla 
Magdaléna Dobromila Rettigová. Tuto dámu dnes 
všichni znají jako autorku první české kuchařky, 
ale už málokdo ví, že na jejím literárním začátku 
stojí právě Ziegler. Dále můžeme jmenovat 
Michala Silorada Patrčku, Josefa Mirovíta Krále, 
Františka Rajmana. 
    Dalším Zieglerovým působištěm se stal jeho 
rodný Hradec Králové, kde také od roku 1817 

vyučoval pastorační teologii a českou literaturu. V roce 1820 se Ziegler rozhodl pro 

vydávání svého časopisu Dobroslav, aneb Rozličné spisy poučujícího a mysl 
obveselujícího obsahu v řeči vázané i nevázané (název tohoto čtvrtletníku nesl 
jméno zakladatele Hradce Králové vladyky Dobroslava). Přispívali do něho 
začátečníci, ale i již zběhlí autoři vlastenci. Založením Dobroslavu obrozenecké 
hnutí ve východních Čechách získalo důležité literární centrum. Tento čtvrtletník 
byl zejména beletristické a naučné povahy s hudební přílohou, určen pro východní 
Čechy. Všechny svazky Dobroslavu byly věnovány Národnímu muzeu, což 
ukazuje na Zieglerovu hrdost, že nabízí přírůstek do české literatury. Takové 
smýšlení o Dobroslavu bylo opodstatněno reakcemi vlastenců nad tímto časopisem. 
Filip Neděle již v roce 1821 Zieglerovi píše: „Ničehož bych Vám, jakož přísluší, 
více nepřál, než aby Váš kratochvilný a poučující Dobroslav v rukou každého 
Čecha se nalézal, jej vzdělával, láskou k své řeči milé vlasti probudil.“ V Hradci 

Králové začal také vycházel pedagogický časopis Přítel mládeže aneb Zásoba 
spisů ku prospěchu a potěšení učitelů a vychovatelů duchovních a světských. 

Časopis byl určen pro učitele a měl se stát jejich pomůckou pro kvalitní vyučování. 
Periodikum bylo úspěšné, neboť vycházelo v rozmezích let 1823-1836. Nelze však 
zamlčet, že měl v posledních letech problémy a stal se terčem kritiky. V roce 1824 

byl Ziegler osloven k vypracování české mluvnice pro triviální školy. Úkolu se 
Ziegler zhostil zodpovědně a v roce 1842 tato učebnice vyšla tiskem. Bylo 
přirozené, že se Ziegler stal zakládajícím členem Národního muzea, do kterého 
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horlivě finančně přispíval, Podporování této vzniklé instituce považoval za svou 
milou povinnost, což nám dosvědčují řádky v jeho dopise ze dne 7. února 1822 
určené Václavu Hankovi: „Jen ať muzeum české knihy rozšiřuje a podporuje! 

Z toho ohledu každý tam peníze posílá, aby tím literatura česká stálého prospěchu 

získala.“ Zieglerovo působení v Hradci Králové skončilo v roce 1825, kdy byl 

Ziegler povýšen na místo děkana v Chrudimi, kde také dožil svůj vlastenecký 
život. Zemřel ve věku 64 let dne 23. května 1846. Byl pochován na hřbitově u 
chrámu sv. Michala v Chrudimi. 

    Ziegler se jistě považoval, a také jím byl, za vlastence, který je vnímán jako 
člověk, který plní své povinnosti s radostí a v případě dosažení vyššího vzdělání se 
stává zodpovědným za vzdělávání a výchovu českého národa. Jeho činnost 
pomáhala jeho současníkům a připravovala cestu dalším obrozencům.  
    Ziegler nezůstal českou společností opomenut. Jeho odkaz je připomínán mimo 
jiné na pamětní desce v Dobřanech na bývalé faře. Deska tam byla umístěna při 
příležitosti konání konference v Rychnově nad Kněžnou v roce 1997. Téma tohoto 
sympozia nám mělo připomenout a přiblížit život a dílo J. L. Zieglera ve 
východních Čechách. Dalším připomenutím této významné osobnosti je náhrobní 
deska na kostele sv. Michala v Chrudimi, která tam byla místním obyvatelstvem 
zasazena v roce 1898. 

 
 

Josef Havrda: 

Obnova drobných památek v mikroregionu Hustířanka 

 
Mikroregion Hustířanka je dobrovolný svazek obcí, který aktuálně sdružuje 

patnáct obcí, jejichž katastry protéká potok Hustířanka. Od ní také převzal svůj 
název. Svazek byl založen roku 2001 z iniciativy obce Habřina, kde původně sídlil. 
Později bylo sídlo přeneseno do nedalekých Velichovek. 

Téměř ve všech sdružených obcích se nacházejí drobné památky, kapličky, 
křížky, zvoničky, pomníky, smírčí kříže apod., zhotovené většinou v 19. až 20. 
století. Většina z nich nebyla v dobrém stavu, některé přímo v havarijním. Výbor 
mikroregionu proto hledal možnosti finančního zajištění jejich oprav. Objevila se 
možnost požádat o dotaci z Programu rozvoje venkova, financovaný Státním 
zemědělským intervenčním fondem, v návaznosti na nařízení Rady evropského 
společenství o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova. 

Výbor mikroregionu pojal obnovu svých památek velice velkoryse a požádal 
o dotaci na 50 drobných památek a 5 informačních tabulích ve 13 obcích, u kterých 
počet jejich obyvatel nepřesáhl 500 osob. Bohužel tuto podmínku nesplnila obec 
Velichovky, která však využívá jiných dotačních titulů a za ostatními obcemi v péči 
o drobné památky nezaostává. Žádosti předcházela podrobná fotodokumentace a 
vypracování restaurátorské zprávy na jednotlivé stavby. Památky byly opraveny 

v letech 2011 a 2012. 
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Obec Habřina 

Kamenný kříž 

    Kamenný kříž se nachází na místě zbořeného kostela. Byl postaven v roce 1826, 

jedná se o drobnou sakrální architekturu. Celý objekt je usazen na čtyřech 
schodišťových stupních, patka je čtvercová, střední dřík je z přední strany opatřen 
textem /viz dále/, po jeho stranách se stáčejí voluty. Střední část je zakončena 
prohnutou římsou, na níž spočívá plintus  a kříž s postavou Ježíše Krista. Kolem 

křížku je osazen kovaný zdobný plot. 
 

Nápis se skládá ze sedmi řádků, počáteční zlacená písmena každého řádku dávají 
název obce Habřina: Hle, jak syn Boha živého 

   ach ten všemohoucí pán 

   byl pro člověka hříšného 

řvoucím katům vydán 

iškarid ho prodal 

na smrt židům vydal 
aby byl ukřižován. 

 

V minulosti byl kříž opraven v roce 1903 manžely Hofmanovými z čp. 25 a 
opatřen kovovým plůtkem. Další oprava proběhla v roce 1919 za nově zvoleného 
starosty Václava Dubického z čp. 29. U příležitosti vyhlášení vzniku samostatné 
Československé republiky byla při slavnosti pořádané 17. 11. 1918 vysazena vedle 
kříže Lípa svobody. V roce 1974 byl pod křížkem zhotoven nový základ. 
 Kolem kříže se shromažďovali občané při různých slavnostech a jubileích 
v dobách pochmurných i slavnostních. Velké shromáždění zde bylo např. 20. 5. 
1945 u příležitosti osvobození od německé okupace. 
 Oprava kříže přišla v pravý čas, neboť povrch kamene byl značně 
zkorodován, mechanicky poškozen a biologicky napaden mechy a lišejníky. 
Spárování na několika místech scházelo, voda vnikala do kamenné hmoty. Písmo 
bylo v důsledku koroze téměř nečitelné, nohy Krista byly prasklé po celém obvodu. 
Kovaný plot byl silně zkorodovaný. 
 

Křížek byl rozebrán a odvezen k restaurátorovi, kde byl důkladně očištěn, chybějící 
drobné části byly domodelovány s plastickou rekonstrukcí. Prasklé nohy Krista 
byly zčepovány nerezovými trny a přilepeny. Při sesazení jednotlivých dílů byly 
použity též nerezové kotvy a trny, provedeno vyspárování, závěrečné retuše, 
povrchová úprava proti biologickému napadení a hydrofobizace. Členitost nápisu 
byla zvýrazněna zlacením, stejně byla pozlacena rouška Krista a nápis na kříži. 
Kovový plůtek byl očištěn od zkorodovaných vrstev a opatřen ochrannou 
nátěrovou vrstvou na bázi zinku. 
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     Před opravou 
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Opravený křížek byl při malé obecní slavnosti vysvěcen 28. 9. 2012, za účasti 
Josefa Sochy, generálního vikáře královéhradecké diecéze, Aleksandera Pajaka, 
faráře z děkanství Holohlavy, představitelů obce Habřina v čele se starostkou 
Hanou Vránovou a hojnou účastí občanů Habřiny i okolních obcí. Mons. Socha 
ocenil snahu a úsilí obce i mikroregionu o záchranu drobných památek na 
vesnicích. Takové počiny uzavřené slavnostním zakončením přispívají dobrým 
příkladem mládeži a soudržnosti obyvatel obce. Současně s vysvěcením křížku 
byla uvedena do provozu i vedle stojící zvonička.   

 

  

Zvonička 

    Vedle kamenného křížku se nachází jednoduchá zvonička s dřevěným sloupem, 

nahoře vidlicovitě rozšířeným dvěma rameny, mezi kterými je zavěšen zvonek, 
chráněný stříškou. Přesná doba postavení této památky není zatím známa, také 
doba zhotovení zvonku není upřesněna, zápis v obecní kronice uvádí rok 1517, jiný 
pramen 1705. Na zvonek se dříve vyzvánělo pravidelně v poledne a večer, při 
slavnostních příležitostech, živelných pohromách a vždy při úmrtí obyvatele vsi. 
Uvádí se, že 4. 4. 1942 byl zvonek z nařízení německých úřadů sejmut a 
zrekvírován pro válečné účely. Po žádosti tehdejšího starosty Václava Andrejse 
z čp. 24 byl však vrácen a na původním místě zůstává dodnes. V současné době se 
používá málo a nepravidelně, což by se mohlo po renovaci změnit. 

 

 

Před opravou 
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Po sejmutí zvonice byla zjištěna koroze plechu stříšky, některé části dřeva 
byly ztrouchnivělé, kovové sponky zoxidovány, povrch napaden mechy a lišejníky. 
Po posouzení jejího stavu bylo nutné vytvořit její kopii tak, aby řemeslné 
zpracování dodrželo doby vzniku zvonice. Stříška byla opatřena šindelovou 
střechou, povrch dřeva ručně opracován a napuštěn lazurou proti povětrnostním 
vlivům. Na sloupu je vypálen nápis OBEC HABŘINA MMXII. Sloup zvonice byl 
osazen na nový základ, jeho povrch opatřen kamenem, styk dřeva a kamene 
oplechován. 

 

 

Socha sv. Václava 

    Socha stojící uprostřed obce je umístěna na 
jednoduchém soklovém podstavci, který se 
směrem vzhůru mírně zužuje. Na podstavci 
z čelní strany je nápis Svatý Václave, nedej 
zahynouti nám ni budoucím. Stojící socha 
svou levou rukou přidržuje štít, pravá ruka 
přiložená na hrudi svírá žerď praporce.  
Sochu nechali zhotovit Václav a Marie 
Hrochovi, což dokládá nápis vzadu na 
podstavci: V upomínku na den 5. listopadu 
1905 postavili Václav a Marie Hrochovi čís. 
40 – LP 1915.   
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Na povrchu sochy se nacházelo biologické napadení na exponovaných místech, 
lokálně se objevila větší erozivní činnost a místy i mechanické poškození. Při 
restaurování byl povrch očištěn, chybějící části byly doplněny plastickou 

rekonstrukcí, doplněno spárování. Písmo bylo znovu barevně vytaženo, praporec 
byl pozlacen plátkovým zlatem. Na závěr byl kámen opatřen biocidní a hydrofobní 
úpravou. 
 

 

 

Památník Antonína Švehly 

    Památník tvoří žulový obelisk o výšce 210 cm, na kterém je umístěna bronzová 
plaketa s portrétem A. Švehly pod kterou je nápis z bronzových písmen 
BUDOVATELI STÁTU A VŮDCI ZEMĚDĚLSKÉHO LIDU. Památník byl zhotoven 
a odhalen v roce 1934, autor není znám. Na zadní straně obelisku je vysekaný nápis 
VĚNOVÁNO OBCI 21. V. 1934. 

Plaketa a písmena byly před mnoha lety (v 50. letech) odstraněny, proto byl obelisk 
pouze anonymním kusem žuly a významnou osobnost ničím nepřipomínal.  
Kámen byl očištěn od mechů a lišejníků. Podle fotodokumentace tváře A. Švehly 
byla vytvořena ak. soch. Dagmar Štěpánkovou nová plaketa, reliéf byl doplněn 
jeho jménem. Plaketa i písmena byly odlity do bronzu Luďkem Valehrachem. 
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Jiří Němeček: 
Stručná historie kostela sv. Anny v Kuklenách 

 

     Dějiny kostela sv. Anny v Hradci Králové Kuklenách jsou spjaty s výstavbou 
nového kláštera minoritů v letech 1777 – 1784, který měl být náhradou za zbořený 
areál, jenž musel ustoupit nově budované hradecké vojenské pevnosti. Řád 
minoritů (menších bratří) založený roku 1205 sv. Františkem z Assisi (1181 – 1226) 

byl prvním mnišským řádem, který ve středověkém Hradci Králové založil klášter.  
      Byl založen před rokem 1238 v areálu hradu při kostele sv. Jana Křtitele 
v místech pozdějšího kněžského semináře (dnes knihovna LF UK) a vojenské 
nemocnice (dnes budova české policie). 1 V roce 1241 se v konventu kláštera 
zdržoval král Václav I. (1230 – 1253), což dokládá, že v tomto roce již existoval 
klášterní konvent. V něm byla vydána Václavem I. královská listina. Pokud jde o 
organizaci minoritských klášterů, ty se sdružovaly do kustodií (4 a více klášterů). 
Královéhradecká kustodie měla v roce 1340 pět klášterů (Hradec, Čáslav, Kladsko, 
Vysoké Mýto, Nový Bydžov). Tato kustodie patřila k šesti dalším, které společně 
tvořily česko-polskou provincii.  

     Součástí klášterního areálu, vedle kostela, byl i hřbitov. Tam kromě řádových 
bratří byli pochováváni i donátoři kláštera. Klášter zanikl na počátku husitských 
bouří, kdy byl v srpnu 1419 poničen hradeckými husity, obdobně jako klášter 

dominikánů (za Pražskou branou).  
     Minorité se vrátili do Hradce Králové roku 1621 a požadovali klášteřiště   
bývalého kláštera a kostela. Místo však bylo již připraveno jako budoucí stavební 
parcely většinou již zastavěné. Jako náhradu přijali bývalý špitální a farní kostel sv. 
Anny na Pražském Předměstí. Stával v místech dnešního severozápadního konce 
Tyršova mostu a části řečiště Labe. 2 Tento středověký městský špitál s kostelem sv. 

Anny (původně patrně kaplí) byl založen v roce 1344 z odkazu 200 kop. českých 
grošů od Kristiny, vdovy po hradeckém měšťanovi, postřihovači Janovi. Někteří 
měšťané pak věnovali špitálu další majetky.  
     Založení tohoto špitálu včetně ustavení duchovního správce potvrdil biskup 
(arcibiskupství od 30. 4. 1344) Arnošt z Pardubic dne 21. února 1344. V roce 1362 
sloužil špitální kostel sv. Anny již jako farní pro Pražské Předměstí. Po roce 1423 
byly v kostele zavedeny kališnické bohoslužby, jako ostatně ve všech dalších 
hradeckých kostelech. Špitál získával i nadále dary od hradeckých měšťanů. V 16. 

století při tomto kostele vzniklo literátské bratrstvo. Dokladem je kancionál z roku 

1581, kde na poslední straně je nápis: „Léta Páně tisícího pětistého osmdesátého 
prvního tento kancionál …na snažnou žádost dobrých k zpívání náchylných pánův 
sousedův a spolu předních bratří konventu literátského při kostele sv. Anny…“ 

                                                 

1 Tato řádová komunita v Hradci Králové je poprvé zmiňována v donační listině Zbraslava ze 

Vchynic mezi lety 1238 – 1241. 

2 BLÁHA,  Radek. Putování po hradeckých středověkých kostelech a klášterech, Hradec 

Králové: Balustráda, 2011, s. 25. 
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Další zmínka je z roku 1584. Jednalo se o výtku literátů knězi, že neumí zpívat. 
Zmínkou z roku 1598 končí informace o bratrstvu. Poslední kališnický farář Václav 

je připomínán k roku 1612. 

      Prvním kvadriánem (představený kláštera u minoritů) v novém klášteře byl 
v roce 1622 P. Bartoloměj Musonis. 3 Tehdy byl špitál zbaven původních příjmů, a 
proto byl prozatímně vydržován z městských důchodů. Brzy se však našli 
dobrodinci nového kláštera, takže mohla být postavena obydlí pro řádové bratry. 
Pod duchovní správu sv. Anny patřil filiální kostel sv. Petra na tomtéž předměstí 
(stával v  místech dnešní křižovatky Dukelská tř., tř. Karla IV. a ulicí Resslova a 
Střelecká).  Od roku 1638 spravovali minorité také farnost ve Všestarech s 
kostelem Nejsvětější Trojice.   
    V roce 1645 poničili Švédové kostel sv. Anny, jako ostatně všechny kostely na 
předměstích.  Kostel byl opraven v roce 1647 za utržené peníze z odprodeje louky 

patřící klášteru. Minorité v té době žili v provizorních podmínkách. Výstavba 
nového konventu kláštera se opožďovala, výstavbě patrně bránilo město. Potvrzení 
původní fundace (daru) „nového“ kláštera Ferdinanda II. bylo potvrzeno až 26. 
dubna 1664 císařem Leopoldem I. V roce 1676 se připomíná oprava věže kostela. 
V letech 1723–1731 probíhala barokní přestavba kostela a kláštera.  
     Zánik souvisí s výstavbou pevnosti roku 1766. Minorité si pro výstavbu nového 
kláštera s kostelem vyhlédli místo v Kuklenách, kde měli louky a pole.  S bouráním 
svého kláštera započali minorité 3. července 1776, když předtím byl klášter a 
kostel odhadnut na 25 344 zlatých a 46 krejcarů. Materiál z bouraného kláštera byl 
odvážen do Kuklen na místo budoucí stavby. V té době měl konvent 15 členů. 
     Při budování Kuklen, které se měly stát novým domovem obyvatel Pražského 
Předměstí, je nutno zmínit, že zasahování fortifikatoria a zemských orgánů bylo 
citelnější, především při plánované stavbě kostela, než bylo při výstavbě Nového 
Hradce Králové s kostelem sv. Antonína. Patrně i proto, že duchovní správu měli 
vést minorité.  Přitom bylo obecně přijímáno, že jsou v Hradci Králové před 
zrušením. Snaha podrobit církev státu již probíhala za vlády Marie Terezie, když 
v roce 1769 dala plnou moc kancléři W. Kaunicovi ke zřízení zvláštního úřadu pro 
církevní záležitosti. V této politice ještě razantněji pokračoval císař Josef II. 4 

Počítalo se s tím, že přenesení kláštera na nové místo je jen formální.  
     Postupně byl odmítnut návrh novostavby od stavitele Josefa Jedličky z roku 

1776, pominut byl i návrh hradeckého stavitele Františka Kermera, který už měl za 
sebou realizaci kostela sv. Antonína na Novém Hradci Králové. V roce 1777 byl 

projektem pověřen Matouš Walach z Bratislavy, žák dvorního vídeňského 

                                                 

3 Tato Švendova informace je v rozporu s Encyklopedií českých klášterů autorů Vlčka, Sommera 
a Foltýna, vyd. Praha: Libri 1997,  s. 236. 

4 Dne 29. listopadu 1781 vyšel dekret  o rušení  řeholních řádů nezapojených do pastorační a 
výchovné činnosti s platností od ledna 1782.  Vedle velkého počtu zrušených klášterů 121 z 237, 
zaráží i necitlivost při jejich rušení.  Byly zrušeny kláštery se slavnou minulostí, jako například 
nejstarší  klášter při kostele sv Jiří v Praze (zal. r. 976), klášter Zlatá Koruna, Velehrad, Kladruby 
a další. Kláštery byly měněny na kasárna, výrobní haly (Zlatá Koruna), případně na špitály.  
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architekta Franze de Paula Antona Hillebrandta (1719 – 1791). Ten navrhl velmi 

prostou kvadraturu kláštera kolem čtvercového nádvoří s křížovou chodbou, k níž 
přiléhal obdélníkový půdorys kostela s čtvercovým presbytářem orientovaným 
k severu. Průčelí jižního traktu kláštera mělo uprostřed  přízemí vchodový portál a 
za ním vstupní místnost, v níž na východní straně bylo schodiště a obydlí fortnýře, 
na západní straně pak čtyři pokoje. V západním křídle přízemí postupně směrem 
k severu byla malá knihovna, obydlí prokurátora a další schodiště. V severním 
křídle pak kuchyně se spíží, konvent a sakristie. Nádvoří měla členit prostá 
zahradní úprava travnatých čtverců kolem studně uprostřed. Místnosti přízemí byly 
zaklenuty valenou klenbou, křížová chodba „českými plackami“. První patro 
plochostropé. Na jižní straně byl kvardianát (pro představeného kláštera) a 
provincialát. Ve zbývajících dvou křídlech bylo umístěno jedenáct cel. Projekt 
působil vyváženě a dispoziční rozvržení splňovalo účelnost. Byly zde jak 
reprezentační prostory, tak studijní, správní, hospodářské i obytné. 
     Pro kostel sv. Anny byl slavnostně položen základní kámen 2. července 1777 za 
přítomnosti hradeckého biskupa Jana Adama hraběte z Arcu, dále velitele pevnosti 

a zástupců městské rady. Již následujícího roku 15. listopadu bylo vysvěceno 
presbyterium (kněžiště). V roce 1781 byly na obě věže vyzdviženy kříže a 26. září 
1784 byl celý kostel vysvěcen.  
     Stavba kláštera pokračovala pomaleji, snad v důsledku zvěstí, že císař zabere 
klášter pro vojenské účely, a tak minorité stavěli opatrně s použitím minimálních 
finančních nákladů. V roce 1786 bylo dokončeno pouze průčelí (jižní křídlo) a 
západní křídlo. Z tohoto roku také pochází projekt inženýra Neyhause na adaptaci 

kláštera pro vojenské účely. Objekt měl sloužit jako kasárna pro dvě kompanie. Zlé 
tušení se splnilo. Klášter byl zrušen 24. června 1789 a majetek rozprodán 19. ledna 
1790. Budova zůstala nedokončeným torzem a byla využívána částečně jako fara, 

později jižní část objektu sloužila živnostenské pokračovací škole. 
 

Popis kostela sv. Anny 

     Jedná se o pozdně barokní stavbu s dvojvěžím, které tvoří součást průčelí. 
Hlavní loď je obdélníkového půdorysu (délka 38,5 m, šířka 12,9 m a výška 14,60 
m) a je po stranách rozšířena o poloelipsovité výklenky (tři na každé straně), 
sahající až do výšky hlavní římsy s báňovitým zaklenutím. Římsa je podporována 
dvěma páry sdružených pilastrů po obou stranách lodi a v zakulacených koutech 

lodi římsu podpírá vždy jeden sdružený pilastr. Triumfální oblouk (rozpětí 6,88 m) 
je nesen dvěma pilastry. Kněžiště je v podstatě čtvercového půdorysu (9,13 m x 
9,83 m), vyvýšené o dva schodišťové stupně, zaklenuté českou plackou do 
obloukových valených pasů, které jsou neseny vydutými pilastry. Kruchta (hudební 
kůr) je v celé šíři lodě kostela při jižním průčelí, je podklenuta ve tvaru eliptického 
oblouku, zábradlí je neseno štukovými barokními konzolami a opatřeno kovanou 
mříží. Sakristie čtvercového půdorysu je již v části bývalého kláštera, zaklenuta je 
českou plackou a spojena chodbou s bývalým klášterem. Ostění portálu mezi 
sakristií a kněžištěm je údajně přeneseno z hradecké jezuitské koleje.  
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Vnitřní zařízení a vybavení kostela   
Některé vnitřní zařízení má vysokou uměleckou kvalitu a bylo přeneseno 
z původního barokního kostela sv. Anny z Pražského Předměstí.  
     Hlavní oltář se skládá z obětního stolu a svatostánku, na pozadí je iluzivní 
malovaná architektura s obrazem sv. Anny od malíře Josefa Kramolína, signováno 
a datováno rokem 1779. 5 Boční oltáře jsou většinou kvalitní řezbářskou prací, 
obrazy méně kvalitní z pozdější doby. První oltář vpravo z pohledu od kněžiště má 
mezi dvěma sochami mnichů (slušná řezbářská práce) méně kvalitní obraz sv. 
Františka Serafinského. Druhý oltář tvoří uprostřed Pieta a po stranách sochy dvou 
světic, obojí vykazuje běžnou kvalitu. Třetí oltář s obrazem českých patronů má po 
stranách sochy sv. Vavřince a sv. Aloise od hradeckého sochaře Františka Deckera. 
První oltář vlevo od kněžiště patří ke kvalitnímu zařízení kostela. Představuje 
betlémskou scénu Klanění Tří králů, autorem kvalitní řezbářské práce je rovněž 
František Decker. Jde o práci z konce 60. let 18. století. Oltář byl patrně přenesen 
z původního kostela. Druhý oltář je novodobá práce se světci sv. Janem 
Nepomuckým, sv. Václavem a sv. Zikmundem. Třetí oltář s obrazem sv. Vojtěcha 
mezi čtrnácti ukřižovanými mučedníky je průměrné umělecké hodnoty, ale sochy 
sv. Kateřiny a sv. Barbory tvořící součást oltáře jsou kvalitní řezbářskou prací.  
    Krásná barokní kazatelna s cennými sochami sv. Anny a sv. Jáchyma od 
významného českého sochaře Jiřího Františka Pacáka (žák Matyáše Brauna) patří 
umělecky k nejcennějšímu zařízení. Stříšku kazatelny nesou dva andělé a na jejím 
vrcholu je socha P. Marie stojící na půlměsíci.  
     Z venkovní sochařské výzdoby kostela zaslouží pozornost tři kamenné sochy ve 
výklencích na průčelí kostela. Jsou to sv. František Serafinský, sv. Anna a sv. 
Antonín Paduánský. Ivo Kořán přisuzuje autorství Ondřeji Deckerovi. Byly sem 

patrně přeneseny z původního barokního kostela sv. Anny. 
     K nejstarší výbavě kostela patří cínová pozdně gotická křtitelnice, která je dílem 
zvonaře Ondřeje Plačka z konce 15. století. Pochází z původního gotického kostela 
sv. Anny. Výška křtitelnice 84 cm, průměr kotlíku 70 cm. Křtitelnice stojí na třech 
nožkách dole s drápky a nahoře zakončenými vousatými hlavami v kápích. Povrch 
křtitelnice je zdoben jedenácti kružbami gotického tvaru. V deseti kružbách reliéfy 
svatých, v jedenácté Bůh Otec. Víko křtitelnice je novodobé. Křížová cesta je 
dílem kuklenského malíře H. Bayera z doby kolem roku 1838. Na každém 
zastavení je v dolní části obrazu nápis se jménem donátora. Původní varhany byly 
postaveny kutnohorským varhanářem v roce 1798. Dnešní varhany postavil v roce 

1903 Josef Kobrle a po zvukové stránce patří k velmi kvalitním varhanám 
v hradecké diecézi. 
 

                                                 

5 Josef Kramolín je rovněž autorem malované architektury al fresco hlavního oltáře  Nanebevzetí 
Panny Marie ve stejnojmenném kostele na Velkém náměstí v Hradci Králové a obrazu sv. 
Antonína Poustevníka umístěného na hlavním oltáři ve stejnojmenném kostele na Novém Hradci 
Králové. 
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