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NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD 
 

Vážení přátelé, 

po měsíci dostáváte letošní první číslo našeho informačního bulletinu. 

Možná se divíte, proč píši úvodní slovo i do tohoto Zpravodaje. Rozhodl jsem 

se, že se ujmu redakce a pokusím se dodržet periodicitu jaká byla v minulosti, 

tj. první číslo březen, druhé číslo červen a následně třetí a čtvrté pak 

v září a prosinci. Jak se mi to bude dařit záleží na vašich příspěvcích, 

které mi můžete zasílat na moji e-mailovou adresu: nemecek65@seznam.cz.  

V současnosti mám již příspěvky pro dvě čísla a chci věřit, že tento trend 

se udrží i do budoucnosti. 

Pro toto číslo jsem oslovil pracovníky muzea v Trutnově a požádal 

je o příspěvky. Vyhověli mi obratem, a tak si jejich články můžete přečíst 

a inspirovat se k napsání vlastních příspěvků. Nemusí se jednat o odborné 

články. Informace o památkách ve vašem regionu, upozornění na ohrožené 

památky, dobré příklady z oprav nemovitých kulturních památek mohou 

obohatit obsah Zpravodaje. Zajímavých, ale opomíjených památek je u nás 

velké množství a mnohdy nejsou příliš vzdálené od našich bydlišť. Uvědomil 

jsem si to při přípravě článku o kostele sv. Markéty v Podlažicích, který bych 

chtěl otisknout v příštím Zpravodaji. Navštívil jsem tento kostel a se studem 

se přiznávám, že poprvé, ač je devět kilometrů od mého rodiště Skutče, jsem 

ho až dosud míjel. Velmi ochotný a znalý průvodce, jinak varhaník 

v chrasteckém kostele pan Pošvář mě provedl celým objektem, včetně věží 

a půdních prostor. Tento místní nadšenec by byl ochoten nás provést nejen 

tímto barokním kostelem postaveným v místech bývalého kláštera, 

ale i kostelem sv. Jiří u vesnice Tři Bubny, který pochází ze 14. století, 

a také kostelem sv. Václava (první zmínka z roku 1115), jehož jádro pochází 

ze 13. století. Všechny tři stavby se nacházejí jen několik kilometrů 

od Chrasti. Pokud se najdou zájemci, mohu dohodnout návštěvu některou 

sobotu v druhé půlce května nebo počátkem června. 

Další možný výlet by mohl být do Teplic nad Metují. Kdo byl na našem 

letošním sněmu, získal informace z vystoupení zástupce sdružení, které usi-

luje o záchranu „poustevny“. Toto místo je dostupné vlakem. Podlažice 

autobusem, případně autem, pro zdatné pak na kole. 

Na závěr přeji všem hezké prožití jarních dní, hodně zážitků z výletů 

a hezké a požehnané prožití velikonočních svátků. 

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                            Jiří Němeček 
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Výroční zpráva o činnosti Společnosti ochránců památek 

ve východních Čechách za uplynulé období mezi sněmy 

od 10. března 2013 do 8. března 2014 

Vážení členové Společnosti, vážení hosté, dámy a pánové, dovolte mi abych 

přednesl výroční zprávu o činnosti našeho sdružení  za uplynulé období mezi 

sněmy, tedy od 10. března 2013 do 8. března 2014. 

    V úvodu bych rád poděkoval Dr. Martě Hovorkové za to, že se věnuje práci 

na kronice našeho sdružení, do které máte dnes možnost nahlédnout. 

S pečlivostí sobě vlastní již řadu let shromažďuje a archivuje materiály z nej-

různějších periodik, které se zabývají činností naší Společnosti, což je pak 

velice důležitým dokumentačním materiálem. 

   Nyní bych přistoupil ke stručnému hodnocení uplynulého roku. V červnu 

minulého roku se několik členů sdružení zúčastnilo brigádnické akce u našeho 

spřáteleného občanského sdružení Má vlast - můj domov. Na budově roube-

ného objektu bývalé Fajfrovy hospody č.p. 27 v Záměli byla odstraňována 

další část zchátralé střešní krytiny a původního historického krovu. 

To byla bohužel jediná brigádnická akce při záchraně památek, 

které se členové našeho sdružení v loňském roce zúčastnili. 

   Větší aktivitu jsme vyvíjeli v osvětové a publikační činnosti. Dr. Jiří 

Němeček prezentoval několik přednášek vztahujících se tematicky k městu 

Hradci Králové. Také Dr. Ludmila Žlábková vystoupila v Muzeu v Podkrko-

noší v Trutnově s přednáškou na téma lidové zvyky na Královéhradecku. 

Sborník věnovaný Dr. Jiřímu Němečkovi je již hotov. Přes veškerou snahu 

se však vinou technických problémů bohužel nepodařilo jej zde prezentovat, 

což mě velice mrzí. Rád bych ale poděkoval celému redakčnímu kolektivu, 

který se na vzniku sborníku podílel. Zejména Dr. Václavu Hovorkovi, 

Dr. Jaroslavu Šůlovi, Ing. Robertu Müllerovi, a všem autorům, kteří do sbor-

níku přispěli svými články. Sborník je v současné době v tisku a poté se usku-

teční jeho slavnostní představení. O této významné akci budou členové 

sdružení a jeho přátelé včas informováni. 

    V blízké době jako součást pokračování projektu Putování po hradeckých 

středověkých kostelech a klášterech budou vytištěné jazykové mutace brožur. 

Tento projekt finančně podpořilo statutární město Hradec Králové. 
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    V loňském roce jsme se také zúčastnili návštěv několika památek. V květnu 

se jednalo o prohlídku budovy radnice na Velkém náměstí v Hradci Králové. 

Dále nás Dr. Oldřich Vaňura při komentované prohlídce seznámil s vybranými 

památkami a historií města Pardubice. Návštěva tohoto města pak pokračovala 

v prostorách pardubického zámku a v areálu automatických mlýnů. 

Vydávání našeho informačního bulletinu Zpravodaj dlouhodobě provázejí 

problémy. Přes veškeré výzvy členům sdružení je stále nedostatek materiálů. 

V obdobné situaci, možná ještě tristnější, se nacházejí webové stránky 

sdružení, které jsou v tomto stavu prakticky zbytečné. Naopak profil sdružení 

na sociální síti Facebook neustále vykazuje zvyšující se návštěvnost 

a sledovanost. 

Jistě si mnozí z vás všimli, že činnost sdružení za poslední rok stagnovala, 

což je patrné i z této výroční zprávy. Nepodařilo se nám splnit řadu bodů 

z usnesení předchozího sněmu. Část odpovědnosti za to nesu i já. Řada zamýš-

lených projektů tak zůstala pouze ve stádiu úvah a návrhů. Tento stav je 

následkem nedostatku aktivních členů a problémů provázejících činnost 

výboru sdružení. Neberte to, prosím, jako výmluvu, ale pouze jako konsta-

tování faktů. Některým kauzám z našeho regionu bychom se měli 

z podstaty našeho sdružení věnovat. Avšak sdružení za současné situace 

nedisponuje dostatkem aktivních členů, kteří by se v těchto kauzách chtěli 

angažovat.  

V příštím roce nás čeká sněm, který bude tentokráte i sněmem volebním. 

Proto prosím členy stávajícího výboru sdružení, aby zvážili, zda do něj chtějí 

opět kandidovat, či jestli v něm mohou nadále pracovat. Zároveň vyzývám 

všechny členy sdružení, aby zvážili, zda nechtějí být do výboru sdružení 

zvoleni. Osobně budu svou kandidaturu na funkci předsedy sdružení také 

zvažovat. Vzhledem ke studijním povinnostem jsem se činnosti předsedy 

nevěnoval takovým způsobem, jakým bylo potřeba. 

   Vážení přátelé, naše sdružení zřejmě v následujících letech čeká takříkajíc 

boj o přežití. Zda tento boj vyhraje, bude záležet na nás. 

Děkuji vám za pozornost – Rudolf Khol, předseda SOPVC. 

                                                                                V Hradci Králové 8. 3. 2014 
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Zápis z XXV. sněmu Společnosti ochránců památek 

ve východních Čechách 8. března 2014 

Sněm se konal v sobotu 8. března 2014 od 9.30 do 13.00 v Hradci Králové, 

v budově Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína 

Přítomno členů: 39 

Hosté: 6 

                                                     PROGRAM: 

1. Zahájení a schválení programu sněmu, přivítání hostů 

2. Volba návrhové komise ve složení Václav Pražák, Daniel Jezbera, 

Ludmila Žlábková -  Schváleno většinou hlasů 

3. Výroční zpráva o činnosti sdružení za uplynulé období, přednesená 

předsedou Rudolfem Kholem 

4. Místopředseda Robert Müller prezentoval materiály o pokračující 

záchraně bývalé Fajfrovy hospody č.p. 27 v Záměli a dále informoval 

o pozvánkách na akce, které se zde budou konat v roce 2014 

5. Nabídky výletů, pořádaných občanským sdružením Villa Nova 

Uhřínov 

6. Přednesení účetní a pokladní zprávy pokladní sdružení Monikou 

Fickovou 

7. Přednesení revizní zprávy členkou revizní komise Růženou Diveckou 

8. Vystoupení hostů I. blok  

Tomáš Kunsta (KVH Brendy) 

- představení projektu vzniku „Muzea  vězeňství a zdravotnické tech-

niky“ v Jaroměři – Josefově, Jakub Děd (Omnium, o.s.) - představení 

projektu Pro život kostelů  Broumovska 

 

     Přestávka 

      9.  Vystoupení hostů II. blok 

           Jan Košťál (Sdružení pro Vízmburk, o.s.) - prezentace činnosti                        

……  sdružení za rok 2013 a informace o dalších plánech; Ladislav Šikut, 

           Martin Mráz (Zachraňme teplickou poustevnu, o.s.) prezentace činnosti    

---------sdružení 

      10. Diskuse 

      11. Návrh na usnesení sněmu - Schváleno většinou hlasů 
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PŘÍLOHA č. 1.: 

Usnesení XXV. sněmu Společnosti ochránců památek 

ve východních Čechách  

XXV. sněm schvaluje: 

 výroční zprávu o činnosti za období od XXIV. sněmu, tj. od 10. 3. 

2013 do 8. 3. 2014, přednesenou předsedou Společnosti; 

 zprávu o hospodaření za rok 2013, přednesenou pokladníkem 

Společnosti; 

 revizní zprávu o kontrole hospodaření, přednesenou členem revizní 

komise; 

 

XXV. sněm zavazuje a žádá členy Společnosti: 

 získávat zájemce z řad občanů i mládeže o členství a činnost 

ve Společnosti a trvale rozšiřovat členskou základnu; 

 propagovat dle vlastních možností vhodnými způsoby činnost 

Společnosti; 

 přispívat do informačního bulletinu Zpravodaj a na webové stránky 

Společnosti články z oblasti památkové péče, informovat o stavu 

památek, o jejich akutním ohrožení; 

 navazovat spolupráci s ostatními občanskými sdruženími a nezi-

skovými organizacemi, jejichž zájmy se dotýkají památkové péče, 

včetně odborných pracovišť státní památkové péče, dále se školami, 

státní správou a samosprávou;  

 propagovat a dle možností také zajišťovat prodej publikací vydá-

vaných nakladatelstvím Společnosti Balustráda, a tím posilovat 

finanční situaci Společnosti. Získané prostředky využívat 

 k rozšiřování činnosti jak při záchraně památek, tak v publikační 

činnosti; 

 

XXV. sněm ukládá členům Společnosti: 

A) v publikační a osvětové činnosti: 

 vydávat informační bulletin Zpravodaj, hledat další zdroje financování 

jeho vydávání; 
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 v případě zájmu uskutečnit vlastivědný výlet; 

 podporovat aktivní působení Společnosti i jednotlivých členů proti 

neuváženým zásahům do památek a proti případům, které evidentně 

památky poškozují; 

 pokračovat v projektu realizace turistické naučné stezky Po stopách 

zaniklých středověkých kostelů a klášterů na území města Hradec 

Králové (ve spolupráci s městem Hradec Králové, občanským 

sdružením Katedrála 2008 a Střední průmyslovou školou kamenickou 

a sochařskou v Hořicích); 

 oslovit město Hradec Králové a apelovat na přehodnocení záměru de-

molice areálu bývalé koželužny v Kuklenách tak, aby bylo zachováno 

k dalšímu využití co největší množství původní hmoty jednotlivých 

objektů s cílem uchovat charakteristickou industriální architekturu 

prostoru; 

 

B) na úseku aktivní péče o památky: 

 zúčastnit se dle svých možností v roce 2014 brigádnických akcí při zá-

chraně památek; 

 podílet se nadále brigádnicky na záchraně historické lidové archite-

ktury bývalé Fajfrovy hospody č.p. 27 v Záměli; 

 symbolicky podpořit finančním darem obnovu vyhořelé chaty Libušín 

na Pustevnách prostřednictvím příspěvku na účet veřejné sbírky; 

 

PŘÍLOHA č. 2: 

Pokladní zpráva o hospodaření sdružení za rok 2013 

Pokladna 
Příjmy: 

Členské příspěvky                                     5 800,- Kč 

Prodej publikací                                                7 320,- Kč     

Příjmy přes pokladnu celkem                     13 120,- Kč  

Výdaje:         
Občerstvení                                                      3 464,- Kč                                                                                                                                                                 

Poštovné                                                             454,- Kč 
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Kancelářské potřeby                              560,- Kč 

Pronájem                                                           7 250,- Kč 

Výdaje přes pokladnu celkem                     12 728,- Kč               

Transparentní účet vedený u Raiffeisen bank k 31. 12. 2013 

 

Příjmy: 

 

Členské příspěvky                                           400,- Kč  Granty 

od Magistrátu města HK                             74 000,- Kč Prodej 

publikací (komisní prodej)                            7 203,- Kč Prodej 

přes Aukro                                                     3 236,- Kč 

Příjmy celkem                                            84 839,- Kč      

Výdaje 

Finanční dar o.s. Má vlast                     1 500,- Kč 

Nákup odborných publikací                           712,- Kč 

Vyúčtování pohlednic Frymbu                      500,- Kč 

Za služby portálu Aukro                                      132,- Kč 

Příjmy celkem                                                 2 844,- Kč 

 

Stav bankovního konta k 31. 12. 2013      131 931,- Kč 

 

                                                                                           

     

………….………………… 

Monika Ficková – pokladní 
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Pozvánka 

na slavnostní představení publikace 

AD HONOREM 

 

Sborník k poctě Jiřího Němečka 

Společnost ochránců památek ve východních Čechách zve na slavnostní 

představení sborníku, vydaného při příležitosti sedmdesátých narozenin 

PhDr. Jiřího Němečka. 

Prezentace se uskuteční 23. dubna 2014 od 17 hodin 

v Hradci Králové v salonku restaurace Dorotea 

(ulice Karla Tomana 43, vedle katedrály Sv. Ducha). 

  

 

Všichni jste srdečně zváni! 
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Rudolf Khol 

Výstava Zničené kostely severních Čech 

1945-1989 v Pardubicích 

   Putovní výstavu o zniče-

ných kostelech severních 

Čech měli zájemci možnost 

zhlédnout také na východě 

Čech. Ve dnech 18.-30. 

března 2014 byla umístěna 

v Galerii města Pardubic, 

sídlící v Příhrádku u zámku. 

Na realizaci putovní výstavy 

se podílela celá řada subjek-

tů a institucí a záštitu nad ní 

přijali Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský, a dnes již bývalý ministr 

kultury Jiří Besser. Po prohlídce výstavy převažuje v mysli jeden pocit – 

smutek. A zároveň vyvstává základní otázka: Proč? Na dvou desítkách panelů 

je popsán proces ničení církevních 

památek. Okruhů důvodů, které k tomu 

vedly, bylo několik. Jednak to byly 

nevyužívané kostely, které nechal ko-

munistický režim cíleně chátrat, zbavit 

památkové ochrany a zbořit. Dalším 

okruhem jsou kostely zmizelé v důsledku 

režimu vojenského hraničního pásma 

či vojenského prostoru Ralsko. Několik 

staveb bylo zničeno z důvodů budování 

vodních nádrží Nechranice a Přísečnice. 

A pos-lední skupinou jsou církevní 

stavby zničené kvůli povrchové těžbě 

uhlí. Devastací církevních staveb byly 

nej-více postiženy oblasti území 

dnešního Libereckého a Ústeckého kraje. 
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V letech 1945-1989 bylo zničeno celkem 575 církevních staveb (z toho 116 

kostelů, 436 kaplí a kapliček, 4 kláštery, 12 synagog, 7 židovských hřbitovů). 

Zanikly tak velice cenné stavby, vzácné architektonické prvky a mobiliář, 

zmizel duch místa...  

    Zrůdnost totalitního režimu v oblasti našeho kulturního dědictví ilustruje 

činnost církevních tajemníků. Ti vykonávali politický dozor nad církvemi 

a disponovali velkými pravomocemi. Díky svévoli některých z nich byly 

cíleně likvidovány celé skupiny kostelů. Jednalo se např. o tzv. „Verneřický 

případ“. Kostely na pomezí okresů Děčín a Litoměřice byly vědomě 

ponechány chátrání a v roce 1973 bylo zažádáno o vyjmutí z památkového 

fondu. Po souhlasu nejvyšších míst následovala roku 1974 systematická 

a postupná likvidace jednotlivých kostelů. Tento případ nemá na našem území 

obdoby. Církevní stavby nebyly zlikvidovány ani kvůli těžbě uhlí ani kvůli 

zakázaným pásmům, ale pouze vinou rozhodnutí soudruhů komunistického 

režimu. 

   Smutným epilogem výstavy je vzpomínka Milana Franka, tehdejšího 

správce většiny těchto kostelů: „Já jsem byl ve Verneřicích administrátorem, 

a když jsem zjistil, že se mají kostely bourat, demolovat, tak jsem byl 

za církevňákem a říkal jsem, pane tajemníku, kdybyste, vím, že demolice stojí 

půl milionu, kdybyste mně ty prachy dal, já jsem ochoten ten kostel opravit. 

A on říká, to nejde, to je z jiného fondu, to je z demoličního fondu.“  

     K výstavě byl vydán tištěný katalog, který je k dispozici také volně 

ke stažení na odkazu: http://www.znicenekostely.cz/vystava/katalog.pdf. 

Celý projekt je provázán s velice zajímavým internetovým portálem 

www.znicenekostely.cz. Zde je možné nalézt informace nejen o zničených 

církevních stavbách, ale i o těch ohrožených, včetně popisu a fotografií 

jednotlivých míst.  

 

 

 

  

http://www.znicenekostely.cz/vystava/katalog.pdf
http://www.znicenekostely.cz/
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Aktuality občanského sdružení Omnium, o.s. 

Výběr z připravovaných aktivit pro I. pololetí roku 2014 

8. 4. 2014 - Odborný seminář „Historické stavby a tradiční tesařské 

technologie“ (Broumov, ve spolupráci s NPÚ ÚOP Josefov) 

26. 4. 2014 - (Ne)tušené souvislosti 2014 – kostel sv. Anny ve Vižňově 

(ve spolupráci s NPÚ GŘ)  

29. 4. 2014 - Konference ICOMOS 2014, Hodnoty památkového stavebního 

fondu a zdroje financování jejich záchrany (Konferenční sál Národního 

technického muzea v Praze) 

29. 4. 2014 - Vernisáž výstavy Pro život kostelů Broumovska v Muzeu 

architektury NTM v Praze 

12. 4. 2014 - Vernisáž výstavy „Tempus Fugit“ v Muzeu Chomutovska , 

broumovská skupina kostelů očima slovenského fotografa Dana Veselského 

22. - 25. 5. 2014 - Letní škola památkové technologie 2014 

Kurz I. – Záchrana historických omítek (odborný garant kurzu 

Ing. Michoinová, vedoucí Technologické laboratoře NPÚ a prof. Girsa, 

ředitel Ústavu památkové péče FA ČVUT) 

5.- 6. 6. 2014 - Konference „Lidová architektura Broumovska“ 

 (pod záštitou a odborným vedením prof. Jiřího Škabrady) 

Program přednáškového dne: 

 Jiří Škabrada, Poznámky k možnostem poznávání vývoje lidové 

architektury na Broumovsku 

 Martina Dašková, Domy broumovského typu na kresbách Aloise 

Beera 

 Kateřina Sedlická, Fotodokumentace lidové architektury 

z Broumovska ve fondech EÚ AV ČR 

 Jindřich Hodač, Soudobé technické možnosti pro měřickou dokumen-

taci vesnické architektury broumovského typu 
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 Miloš Buroň, Výsledky dosavadního výzkumu lidové architektury 

Broumovska ve fondech josefovského NPÚ 

 Jiří Škabrada - Jindřich Žák, Pozdně gotický portál v domě čp. 6 

ve Velké Vsi 

 Václav Bárta - Vojta Martin, Dokumentace domu čp. 39 v Dědově 

 Jindřich Žák, Usedlost čp. 5 a 6 ve Velké Vsi 

 Petr Dostál, Bělý čp. 30 – poznatky o výstavbě usedlosti broumo-

vského typu 

 Jiří Škabrada - Zdeňka Němcová, Otovice čp. 11 

 Tomáš Efler, Prověřování možností úprav vesnických usedlostí 

prostřednictvím studentských projektů na Ústavu památkové péče 

FA ČVUT 

 Blanka Tomková, Oprava a oživení nejstaršího podkrkonošského 

domu ve Rtyni 

Konference nebude věnována pouze prezentacím, v její druhé části proběhne 

řada exkurzí a zároveň s nimi i zaměřování a dokumentace statků brou-

movského typu. 

12.-14. 6 2014 - Letní škola památkové technologie Broumovsko 2014 Kurz II. – 

Záchrana historických omítek (odborný garant Ing. Michoinová, prof. Girsa) 

19.-20. 6. 2014 - Seminář „Památkové varhany Broumovska“ (odborný garant 

PhDr. Petr Koukal, hlavní organolog NPÚ) 

Pro život kostelů Broumovska 

Na základě podaných žádostí o dotaci jsou pro letošní rok na obnovu kostelů 

na Broumovsku již přiznány prostředky určené na pokračování prací na: 

9. obnova historického krovu v kostele sv. Barbory v Otovicích 

10. dokončení obnovy krovu, střešní krytiny a oken v kostele sv. Markéty 

v Šonově 
11. pokračování výměny střešní krytiny u kostela sv. Petra a Pavla v Broumově 

12. pokračování restaurování fresky Posledního soudu na faře v Broumově 
 

Dotace byly přiznány z programů Ministerstva kultury ČR, dotačních 

programů Královéhradeckého kraje a z rozpočtu města Broumov. 
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Nová publikace NPÚ, 

územního odborného pracoviště v Josefově o opevnění 

 

Národní památkový ústav, územ-

ní odborné pracoviště v Josefově 

a Sdružení pro stavebně historický 

průzkum vydaly sborník příspěv-

ků z 11. Specializované konferen-

ce stavebněhistorického průzkumu 

uspořádané 12. - 15. června 2012 

v Žacléři. 

 

Obsah: 

• Jiří Varhaník: Předpolí středověké 

fortifikace a možnosti jeho obrany 

•  Michael Rykl: Vidět (a být viděn). 

K otázce výhledu na příkladech 

menších feudálních sídel v Čechách 

ve středověku a v raném novověku 

•  Miroslav Plaček: Opevnění k ochraně širší populace ve středověku 

•  Maria Legut-Pintal: Fortifikace hradu Otmuchov z 15. století 

•  Filip Prekop: Opevnění hradu Freudenstein 

•  Jan Pešta: Fortifikační prvky v prostředí vesnic? 

•..Aleš Navrátil: Vývoj vnějšího opevnění Špilberku - výsledky archeologic-

kých výzkumů 2010-2013 

•  Petr Chotěbor: K parkánovému opevnění Pražského hradu 

• Eva Chodějovská: Textové součásti prvního vojenského mapování Čech 

a jejich ediční zpracování 
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• Zdeněk Munzar: Představení mapového fondu a fortifikační literatury 

ve sbírkách Knihovny VHÚ Praha 

•  Pavel Mertlík: Stavba pevností v Čechách po sedmileté válce 

•  Zdeněk Munzar: Výukové rukopisné plány pevností a obléhání z počátku 

19. století z pozůstalosti knížecího rodu Thurn-Taxisů 

•  Peter Grznár - Marek Zelina: Bastiónové opevnenie kaštieľa v Holíči 

• Martina Orosová - Henrieta Žažová: Košická citadela - protiturecká bastió-

nová pevnosť 

•  Martin Krůl: Stavebněhistorický vývoj jablunkovských šancí 

• Olga Hájková - Jiří Louda: Polní opevnění z bramborové války 

na Vrchlabsku dochovaná v terénu, na papíře a v lidové tradici 

•  Olga Mertlíková: Minové experimenty v pevnosti Ples (Josefov) 

• Miroslav Nový - Milan Sýkora: Opevnění komendy, hradu a města 

Chomutova ve středověku a raném novověku 

•  Vladislav Razím: Ke stavu a potřebám výzkumu středověkých fortifikací 

v ČR 

•  Jiří Slavík: Rondelové fortifikace sídel Pernštejnů 

• Michaela Kokojanová - Dana Novotná - Petr Rastokin: 27. únor 1495 

počátek stavby prostějovských hradeb 

• Martin Ebel - Eliška Nová: Soumrak městských fortifikací po třicetileté 

válce 

•  Ivan Fuksa: Srovnání předválečného opevnění u nás a ve světě 

•  Ivan Fuksa: Opevnění náchodského údolí v letech 1936-1938 

•  Jan Čížek - Martin Thér: Zvláštní zařízení z let 1936-1934 na komunikacích 

severovýchodních Čech 

• Václav Matoušek: Budování polních opevnění v době třicetileté války. 

Zkušenosti z archeologických výzkumů na území Čech 
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Zprávy z médií 

Rudolf Khol 

Kostnici v Sedlci u Kutné Hory čeká rozsáhlá rekonstrukce 

    Kostnici v Sedleci u Kutné Hory 

čeká rozsáhlá rekonstrukce. První etapa, 

která začne v létě, se zaměří na střechu 

a krovy a potrvá asi 16 měsíců. V další 

fázi by mohlo přijít na řadu zajištění 

čtyř pyramid s pozůstatky 40 tisíc obětí 

moru a husitských válek. Lidské kosti 

je třeba rozebrat a znovu sestavit. 

Vše musí být vráceno do původní 

podoby, neměla by se nijak měnit 

struktura ani barevnost. Památka zůsta-

ne během oprav otevřena, uvedl Petr 

Jakeš ze sedlecké farnosti. „Připravu-

jeme se na to po ekonomické stránce 

a tvoříme rezervy. Start první etapy 

vypadá na 1. července,“ uvedl Jakeš. 

Rekonstrukce střechy a krovů si podle něj vyžádá miliony korun. Co bude 

navazovat na první etapu, zatím není jasné. Buď se bude ještě pracovat venku 

na odvodnění objektu, nebo se přejde do interiérů, kde bude nutné rozebrat 

pozůstatky uložené v bočních kaplích, vystěhovat je, očistit, ošetřit, zajistit 

statiku pilířů a vše znovu sesadit. Práce na každé ze čtyř pyramid z lidských 

kostí má podle Jakeše trvat zhruba rok. Bude přitom zapotřebí velmi podrobná 

dokumentace ke každé vrstvě. 

Kostnice je jednou z nejnavštěvovanějších kutnohorských památek. 

Někdejší hřbitovní kapli ze 14. století zdobí téměř výhradně lidské kosti, 

které do nynější podoby srovnal řezbář František Rint. 
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Zdroj: Internetový portál Propamátky 

http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/stredocesky-kraj/zpravy-z-

regionu/kostnici-v-sedlci-u-kutne-hory-ceka-rozsahla-rekonstrukce/1985/ 

V posledním čtvrtletí roku 2013 získalo památkovou ochranu 19 objektů 

   V Ústředním seznamu nemovitých 

památek ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 

Národní památkový ústav eviduje 19 nově 

zapsaných objektů. Památkovou ochranu 

naopak pozbylo za toto období 37 objektů. 

Z celkového počtu 19 objektů se nachází 13 

v Čechách a šest na Moravě. Z těch, které 

ochranu pozbyly, se nachází 11 v Čechách 

a 26 na Moravě. Nejvíce nově zapsaných 

památek v Čechách je na Orlickoústecku, 

kde v obci Celné získaly památkovou 

ochranu kaple Růžencové Panny Marie 

se soškou sv. Floriána a socha sv. Jana 

Nepomuckého. V Ústředním seznamu ne-

movitých památek je také zapsaný kostel 

sv. Matouše v Maloticích nebo Tříkrálová štola rudného dolu v Mikulově 

na Teplicku. Na Moravě můžeme jmenovat příkladně v Olomouci krucifix 

u presbytáře chrámu sv. Mořice, na Přerovsku v obci Radíkov vodárnu u čp. 1, 

kapli sv. Floriána v Stavenicích na Šumpersku nebo vinný sklep s lisovnou 

v Mikulčicích. 

Zdroj: internetový portál Propamátky 

http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/zpravy-z-regionu/v-

poslednim-ctvrtleti-roku-2013-ziskalo-pamatkovou-ochranu-19-objektu/1930/ 

V květnu se uskuteční další ročník akce Noc kostelů 

      23. května 2014 se zájemcům opět otevřou brány kostelů. Myšlenka 

otevřít kostely v noci vznikla před deseti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 

http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/stredocesky-kraj/zpravy-z-regionu/kostnici-v-sedlci-u-kutne-hory-ceka-rozsahla-rekonstrukce/1985/
http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/stredocesky-kraj/zpravy-z-regionu/kostnici-v-sedlci-u-kutne-hory-ceka-rozsahla-rekonstrukce/1985/
http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/zpravy-z-regionu/v-poslednim-ctvrtleti-roku-2013-ziskalo-pamatkovou-ochranu-19-objektu/1930/
http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/zpravy-z-regionu/v-poslednim-ctvrtleti-roku-2013-ziskalo-pamatkovou-ochranu-19-objektu/1930/
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proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2010 se Noc 

kostelů konala v celé ČR, v roce 2011 poprvé na Slovensku a o rok později 

také v Estonsku. V loňském roce se do Noci kostelů v ČR zapojilo více než 

1300 kostelů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí 

i více než 450 000 návštěvnických vstupů. Také letos budou moci návštěvníci 

ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké 

skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé 

přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět 

nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní 

představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií, klášterních zahrad, 

zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých 

krypt, prožít liturgii. 

 

Koželužna v hradeckých Kuklenách půjde postupně k zemi 

24. 2. 2014. Královéhradecká bývalá koželužna v Kuklenách se už letos začne 

postupně bourat. Město Hradec Králové k tomuto kroku přistupuje 

po zdlouhavých administrativních tahanicích se společností, která budovu 

bývalé továrny z 19. století původně koupila. Jako první by k zemi měly jít 

podpěrné zdi a některé stavby v nejzchátralejším stavu. Demolovat by 

se podle radnice mohlo už za měsíc, za bourání zaplatí městská kasa kolem 

jednoho milionu korun. Veřejnou zakázku na demoliční práce město vypsalo 

minulý pátek. Objekt bývalé koželužny v královéhradeckých Kuklenách 

už dávno hyzdí zdejší městské části její tvář. O rozhodnutí, že s chátrajícím 

objektem bývalé továrny je třeba rychle něco dělat, informovalo vedení 

královéhradecké radnice po svém posledním zasedání.„Koželužna je sice 

jedním ze symbolů Kuklen, ale nyní se z bezpečnostních důvodů musí 

zdemolovat hraniční zdi u chodníků. Dojde tak k částečné demolici 

podpěrných zdí a některých staveb, které jsou v havarijním stavu,“ vysvětlil 

Martin Soukup, náměstek primátora, který zodpovídá za majetek města. 

Veřejnou zakázku na demoliční práce Magistrát města Hradec Králové 

zveřejnil minulý pátek. V dokumentu je upřesněno, že k zemi půjde hala 

s částečně zřícenou střechou a částečně zřícenými vnitřními stěnami a stropy. 

Na stavbu, která vznikla už v 19. století a pro mnohé obyvatele je nedílnou 
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součástí zdejšího prostoru, byl vydán demoliční výměr dokonce 

už v 90. letech. Město ale chtělo objekt zachránit. Tohoto úkolu se chopila 

společnost Eube, skončila ovšem ve vleklých finančních problémech a letos 

v lednu zanikla. „Eube bohužel zkrachovala a mezitím sběrači kovů rozebrali 

co se dalo. Objekt je nyní zralý k demolici,“ krátce popsal osud koželužny 

náměstek Soukup. Podle radních je možné, že do budoucna město přistoupí 

i k dalším demolicím v objektu. Čištění prostoru by ostatně mělo postupně 

navazovat také na revitalizaci Labského náhonu. Na místě, které se v Kuk-

lenách demolicí uvolní, zamýšlí radní vystavět další bydlení pro seniory. 

„Zatím pro něj máme pracovní název Harmonie 3. Dům pro seniory by měl 

mít kapacitu 50 lůžek, ale ještě není jasné, zda ho bude stavět město nebo 

některý investor,“ uvedla Anna Maclová, náměstkyně primátora pro sociální 

oblast. 

Zdroj: webové stránky www.hradeckralove.cz 

http://zpravy.hradeckralove.cz/kozeluzna-v-hradeckych-kuklenach-pujde-

postupne-k-zemi-15975/ 

Rudolf Khol: Zmizí koželužna v Kuklenách beze stopy? 

    Ve čtenářské anketě s názvem Která z památek v Královéhradeckém kraji 

by si podle vás zasloužila opravit jako první?, kterou vyhlásil v roce 2012 

internetový Zpravodajský portál iDNES.cz, skončila bývalá koželužna 

v Kuklenách na pomyslném čtvrtém místě. I přesto, že je areál významnou 

http://www.hradeckralove.cz/
http://zpravy.hradeckralove.cz/kozeluzna-v-hradeckych-kuklenach-pujde-postupne-k-zemi-15975/
http://zpravy.hradeckralove.cz/kozeluzna-v-hradeckych-kuklenach-pujde-postupne-k-zemi-15975/
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industriální památkou (byť nezapsanou v Ústředním seznamu kulturních 

památek) města Hradce Králové z roku 1881,
1
 zdá se, že z něj v lepším 

případě zůstane zachována jen velmi malá část. Přitom plánů a nápadů 

na záchranu objektu bylo několik. Ještě před dvěma lety město Hradec 

Králové uvažovalo o přestavbě areálu na vzdělávací a komunitní centrum. 

V roce 2012 vznikla další ze zajímavých studií na revitalizaci celého objektu 

na areál mládeže.
2
 Na situaci koželužny také upozornil v televizní reportáži 

Vlastimil Weiner
3
 a v tištěných médiích se postupně objevila celá řada zpráv 

o dalších plánech s objektem. Avšak dlouholetý nezájem veřejnosti, nevy-

jasněné majetkoprávní záležitosti a nedostatek odvahy a kreativity v této 

kauze ze strany kompetentních míst způsobily stav, kdy je osud bývalé 

koželužny prakticky zpečetěn. 

Poslední plány magistrátu města nás informovaly o tom, že by z celého areálu 

měl být zachován pouze komín a skladová budova s věžičkou, v níž by mohl 

podle návrhu architekta Petra Sladkého vzniknout společenský sál. 

Bude tomu ale skutečně tak?  Na základě usnesení XXV. sněmu bude 

Společnost ochránců památek 

ve východních Čechách apelo-

vat na město Hradec Králové, 

aby při plánované revitalizaci 

Kuklen byla v co největší míře 

zachována původní hmota ob-

jektu bývalé koželužny s cílem 

uchovat alespoň architekto-

nicky nejcennější části.  

                                                           
1 Více o koželužně v Kuklenách a vývoji celé kauzy Salma SOPPE, Zvoní hrany 

kuklenské koželužně?, in: Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních 

Čechách, 2011, roč. 21, č.1,  str. 19-22 

2 Michaela ZÁMEČNÍKOVÁ - Filip KOMÁREK,  Přestavba bývalé koželužny 

v Hradci Králové na areál mládeže, SPŠ Stavební, Hradec Králové 2012, dostup-

né online http://www1.fs.cvut.cz/stretech/2012/sbornik/44.pdf.  

3 Televizní reportáž zpravodajskéoho kanálu ČT 24 ze dne 11. 5. 2012. Vlastimil 

WEINER, Hradec přemýšlí, jak využít bývalou koželužnu, dostupné online 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/176144-hradec-premysli-jak-vyuzit-

byvalou-kozeluznu/.  

http://www1.fs.cvut.cz/stretech/2012/sbornik/44.pdf
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/176144-hradec-premysli-jak-vyuzit-byvalou-kozeluznu/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/176144-hradec-premysli-jak-vyuzit-byvalou-kozeluznu/
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V mé paměti zůstalo ...  

Jiří Němeček 

     V roce 2010 jsem ve sborníku vydaném k dvacátému výročí založení 

našeho sdružení slíbil, že podrobnější přehled činnosti uvedu ve svých 

osobních pamětech. Sliby se mají plnit nejen o Vánocích, a tak jsem tedy začal 

vzpomínat, dokud si ještě něco pamatuji. Je to k nevíře, ale příští rok oslavíme 

čtvrtstoletí naší existence. Pokud bude všeobecný souhlas, chtěl bych postupně 

v následujících číslech našeho informačního bulletinu zavzpomínat nejen 

na naši práci, ale zavzpomínat i na členy, někteří nás sledují tam někde 

z výšin. 

     Euforická doba v listopadu 1989 zasáhla skutečně všechny, ale každého 

jinak. Po cinkání klíči si ti emotivně ladění řekli, uděláme něco pro rodící 

se svobodnou českou společnost. Ti druzí byli ve správnou dobu na správném 

místě a přijímali funkce správní, hospodářské a politické. Ještě větší prag-

matici začali pracovat na privatizačních projektech a ti, kteří si pomohli 

k penězům již za minulého režimu, získávali majetky v tzv. malé privatizaci. 

Neskromně se přiznám, že i já jsem mohl být ředitelem školy, ba dokonce 

vedoucím školského odboru Vč KNV. Stačilo mít jen dostatek sebevědomí, 

ale já jsem rád učil svůj oblíbený dějepis. Chtěl jsem však být prospěšný 

mimo své povolání. Protože jsem byl vždy ctitelem nemovitých i movitých 

památek, rozhodl jsem se, že jim budu pomáhat a chránit je, dnes heslo české 

policie. Z historie i z vyprávění pamětníků jsem znal řadu spolků a sdružení, 

která u nás působila před únorem 1948.  Pokud se nestala součástí Národní 

fronty, tak se svou činností musela skončit. 

     Odpočatý po vánočních prázdninách jsem se pustil do realizace svých 

představ o založení spolku nadšených „památkářů“. Napsal jsem výzvu 

k občanům do tehdy krajského deníku Pochodeň. Této výzvy si všiml 

i hradecký rozhlas a regionální česká televize. Vzpomínám, jakou jsem měl 

trému, když jsem poprvé stál před kamerou a redaktor Klokočník mi kladl 

otázky o smyslu takového spolku. Jako učitel gymnázia, dnes Gymnázium 

B. Němcové, jsem se znal s některými učiteli dějepisu v bývalém 

Východočeském kraji, a tak jsem poslal 35 dopisů do tehdejších gymnázií. 

Odpovědi přišly jen dvě. Z Moravské Třebové od kolegy Mgr. Radka 

Martínka, pozdějšího ministra a pardubického hejtmana a od PhDr. Jana 

Tomíčka z hořického gymnázia. Toto fiasko mě nezlomilo. Pochopil jsem, 

že studentskou základnu budoucího spolku budou tvořit moji studenti. 

To se také stalo. Z kolegů našeho gymnázia se ihned zapojila PhDr. Marta 

Hovorková a Ing. Václav Bláha. Musím však vzpomenout i na kolegy Zuzanu 

Vebersikovou a Otu Kučeru. První nám pomáhala s pořádáním výstav a druhý 

pak fotoaparátem a kamerou zachycoval naše první veřejné akce. 
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     Během ledna 1990 se přihlásilo 67 zájemců o členství v připravovaném 

spolku, a tak byl na konci ledna ustaven přípravný výbor ve složení Ing. arch. 

Jan Falta (jednatel), Pavel Křížek (pokladník), František Landsmann (člen), 

PhDr. Milena Lenderová (členka), PhDr. Jiří Němeček (předseda), Ing. arch. 

Ladislav Svoboda (místopředseda). Zázemí jsme od počátku měli v Gymnáziu 

Šimkova ul. v Hradci Králové (dnes B. Němcové).  Vypracovali jsme stanovy 

a požádali tehdejší Vč KNV o registraci a statistický úřad o přidělení 

identifikačního čísla (IČO).  Datum registrace je 23. březen 1990. Ještě než 

jsme byli zaregistrování, tak jsme již vyvíjeli činnost.  Při příležitosti 140. 

výročí narození T. G. Masaryka jsme uspořádali výstavu v budově gymnázia 

(fotografie, noviny, literatura). Velkou akcí, ještě před registrací, bylo vyjed-

návání o chátrajícím roubeném patrovém Šrámkově statku v Pileticích 

na tehdejším Měst. národním výboru v Hradci Králové. Moje vyjednávání 

s tehdejším prvním polistopadovým starostou (předsedou) Ing. Josefem 

Potočkem bylo velmi rychlé. Netušil jsem, že s ním jednou budu v městském 

zastupitelstvu v klubu KDU-ČSL (1998 – 2002). Smlouva o trvalém pronájmu 

byla podepsaná na konci března a my jsme obdrželi klíče. V jakém stavu byl 

areál statku popíšu jen stručně. Dvůr zavezen nefunkčním zařízením ze škol-

ních kuchyní (sporáky, ledničky, pečící pánve apod.), stodola školními lavice-

mi a především vyřazenými dětskými stoličkami z mateřských školek. 

V přízemí roubené patrové budovy pak fitinky a jiný instalatérský materiál. 

Mezi tím protržené pytle s vápnem a ztvrdlým cementem. V patře jedna 

místnost zaplněná vyřazenými školními závěsnými osvětlovacími tělesy. 

Vysvětlení bylo prosté. Areál užíval odbor školství Měst. NV, odbor údržby. 

Pan Zdeněk Doubek tento stav zdokumentoval fotograficky i videozáznamem. 

S tímto odborem jsme si užili své. Trvalo ještě rok, než rušený odbor vše 

vyklidil. 

     Ustavující sněm našeho sdružení pod názvem Společnost ochránců pamá-

tek ve východních Čechách se konal v sále hradeckého muzea 21. dubna 1990. 

Výbor byl zvolen ve stejném složení, jako byl výbor prozatímní. Do revizní 

komise byla zvolena paní Jana Bahníková a Ing. Rudolf Mejdr. V té době nám 

radou velmi pomáhal pan Václav Pražák (kunsthistorik – tehdy vedoucí 

památkové péče Vč KNV). Po ustavujícím sněmu jsme začali, zpočátku nepra-

videlně, vydávat náš informační bulletin Zpravodaj, což byly 2 – 4 listy A4. 

     Před prázdninami jsem se v Praze zúčastnil zakládajícího sněmu Nezávislé 

památkové unie. Přijelo tam asi padesát zástupců různých spolků. Do sou-

časnosti většina nepřežila, vím jen o našem sdružení, Klubu za starou Polnou 

a Klubu za starou Prahu. Loni zanikla i Nezávislá památková unie. 

 Od počátku jsme věděli, že si musíme vydělat na naši činnost, tehdy alespoň 

na poštovní známky. PhDr. Alice Židlická, vedoucí Hřbitovní správy v Hradci 

Králové, nám nabídla, že můžeme ošetřit a upravit tzv. malý hřbitůvek 
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při kostele sv. Jana Křtitele Na Zámečku. S několika studenty jsem začal dle 

návodu našeho člena kamenosochaře Hynka Bláhy čistit náhrobky a natírat 

kovové oplocení.  Za tuto práci jsme obdrželi 3 000 Kčs, což byl náš první 

příjem. 

     Brzy po vzniku našeho sdružení se na nás začali obracet jednotlivci, 

ale také instituce. Mezi prvními byla PhDr. Ilona Vojancová, známá etno-

grafka. Prosila o pomoc.  Město Hlinsko rozhodlo o zbourání staré městské 

části zvané Betlém. Obrátili jsme se na tehdejší Vč KNV, které souhlasné 

rozhodnutí Okresního národního výboru v Chrudimi zrušilo. Dnes se město 

tímto přirozeným skanzenem chlubí. Obdobně jsme byli úspěšní u kostela 

sv. Matouše v Jedlové – Deštném v Orlických horách a zasloužili jsme 

se i o zachování barokního mostku v Habřině. Protestovali jsme proti nevhod-

nému zastřešení kláštera v Hostinném. 

     Protože jsme měli v našem sdružení více než třicet studentů, hledali jsme 

pro ně na prázdniny nějakou užitečnou práci na obnově památek. Oslovil jsem 

všechny tehdejší okresní národní výbory v našem kraji, ale odpověď přišla 

pouze z  Jičína. Tam byla také první prázdninová brigáda. Pan Sál z odboru 

kultury nám sice slíbil práci na odstraňování náletových dřevin na židovs- 

kém hřbitově, nakonec z toho byla stejná práce v přírodním amfiteátru 

Na Čeřovce. Místní občané nám říkali, že děláme zbytečnou práci a měli 

pravdu. Nicméně se týdenní brigáda studentům líbila, a tak byl předpoklad, 

že příště pojedou opět. Po prázdninách několik studentů pomáhalo při vyklí-

zení areálu Šrámkova statku. Zároveň jsme zahájili napouštění trámů roubení 

fungicidním prostředkem. Nejpilnějším studentem byl Marek Bláha. Potěšitel-

né bylo, že nám chodili pomáhat dva hoši z Piletic, a to Radim a Josef 

Duškovi. Z našeho podnětu byl proveden předběžný průzkum Šrámkova 

statku, kterého se zúčastnili zástupci z Fakulty architektury ČVUT Praha, 

Státního ústavu památkové péče Pardubice, skanzenu Vysočina a pracovník 

VČ KNV v Hradci Králové. Na základě místního šetření bylo naše sdružení 

jako uživatel objektu vyzváno k provádění udržovacích prací. 

     Architekt Svoboda se studenty prošel část Kuklen a učil je postupu 

při popisování nemovitých kulturních památek. Architekt Falta se studenty 

prováděl soupis pomníků z války 1866 v Rozběřicích a Všestarech a paní 

Bahníková soupis lidové architektury na Broumovsku. 
     Naše vyklízecí práce v Piletickém statku nám umožnily uspořádat zde ve spo-

lupráci s Klubem lidové tvorby akci Staročeské vánoce. Iniciátorem spolupráce 

byla paní F. K. Vorlová, která se stala naší dlouholetou aktivní členkou. Vánoční 

atmosféru pak dovršilo vystoupení dětských folklorních souborů Červánek a Kvítek. 

I když jsme později pořádali další akce, tato se mi vryla do paměti nejvíce. Výstava 

betlémů, vánočních zvykotvorných výrobků a koledy dětských souborů nám všem 

navodily skutečnou vánoční pohodu. Tím byl završen první rok existence sdružení. 
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Alena Křivská 

Starý oltářní obraz v děkanském kostele sv. Václava 

ve Světlé nad Sázavou    

Navštívíte-li někdy město Světlá nad 

Sázavou, zajisté nevynecháte alespoň letmé 

nahlédnutí do interiéru zdejšího děkanského 

kostela sv. Václava. Není návštěvníka, 

kterého by nenadchl pohled do starobylého 

presbytáře s původně gotickými okny vypl-

něnými nádhernými vitrajemi s obrazy 

českých zemských patronů, sv. Václava, 

sv. Vojtěcha a sv. Prokopa, které podle 

uměleckého návrhu Maxe Švabinského pro-

vedl jeho žák Karel Putz, a v roce 1951 

realizovalo proslulé pražské Umělecké a sta-

vební sklenářství Josef Jiřička.
4 

Zajímavou památkou je také po severní 

straně chóru visící zvláštní obraz ve starém 

rámu, který představuje Vzetí sv. Václava 

do nebe.
5
  

    Jeho rozměrnost a tvar naznačují, že mohl být obrazem oltářním. 

Jako badatelku, zabývající se dlouhodobě nejstaršími dějinami tohoto kostela, 

mne velice zaujal a jeho původ a okolnosti, za nichž se do kostela dostal,  

jsem se pokusila objasnit.   

Dostupná odborná literatura uvádí jako dobu jeho vzniku konec 18. století.
6
 

Inventární seznamy kostela z 19. a 1. třetiny 20. století jej však nepřipomínají 

                                                           
 

4 ARCHIV Děkanského úřadu římskokatolického ve Světlé nad Sázavou, Stavební opravy 

1945-1970, soubor úřední korespondence mezi Děkanským úřadem ve Světlé nad Sázavou 

a Památkovým úřadem v Praze III, Karmelitské ulici čp. 13 a dalšími institucemi 

provádějícími v této době práce a opravy na kostele. 

5 Podobný motiv se nachází ve farním kostele sv. Jakuba Staršího v Úpici. Tento obraz také 

pochází ze starého oltáře. 

 foto: Jaroslav Vála 

 



 

26 
 

a na nejstarších dochovaných fotografiích interiéru kostela chybí také.
7
 

Poprvé je zavěšený v presbytáři zachycen až na fotografii z roku 1942, kterou 

dnes vlastní Národní památkový ústav v Praze.
8
 

       Proto jsem při pátrání vycházela z předpokladu, že neznámý starý oltář, 

jehož pozůstatkem by snad mohl tento obraz být, patříval kdysi k mobiliáři 

kostela.
9
 Vzhledem k tomu, že je kostel zasvěcen sv. Václavovi, musel jím být 

oltář hlavní, patrně předchůdce oltáře současného. K výměně tohoto staršího 

oltáře ozdobeného obrovským obrazem za nový, nynější klasicistní oltář, 

na němž obraz patrona kostela či jeho plastika chybějí, došlo nejspíš v roce 

1799. Uvedený křídou napsaný letopočet byl v roce 1999 objeven restaurátory 

na zadní prkny zakryté stěně dnešního oltáře. Podle názoru vedoucího 

restaurátorského týmu pracujícího na obnově současného oltáře, akademické-

ho malíře Josefa Kuldy, je zřejmě tento rok rokem instalace oltáře v kostele.
10

 

    Rok ani důvod odstranění jeho staršího předchůdce není nikde zaznamenán. 

Pokud se ztotožníme s tím, že příčinou býval obvykle špatný, dnes bychom 

řekli téměř havarijní stav, musel se do kostela dostat nejpozději někdy kolem 

poloviny 17. století. Po téměř 150 letech v kostele mohl být vzhledem k velké 

vlhkosti kostelních zdí, s níž se potýkalo i minulé 20. století, patrně již hodně 

poničený.  

     Jak mohl asi vypadat, po tom jsem pátrala v nejstarších dochovaných 

inventárních seznamech kostela a dalších historických pramenech vztahujících 

se ke kostelu v dané době.
11

 

                                                                                                                                           
6 Josef KRÁSA, Světlá nad Sázavou, in: Emanuel POCHE (red.), Umělecké památky Čech, 

díl 3, Praha 1980, s. 482. 
7   NÁRODNÍ památkový ústav Praha, Světlá nad Sázavou. Děkanský kostel sv. Václava. 

F 25.368 - Interiér k oltáři ze sbírky dr. A. Podlahy; MĚSTSKÝ úřad ve Světlé nad 

Sázavou, Sbírka starých dopisnic Světlé nad Sázavou, díl 1., Světlá nad Sázavou. Vnitřek 

chrámu, 17967, original foto Fototypia Vyškov. 

8 NÁRODNÍ památkový ústav Praha. Světlá nad Sázavou. Děkanský kostel sv. Václava. 

Pohled do presbytáře, neg. inv. č. 153.926, 1942.  

9   K této domněnce mne vedl především nedávno zjištěný fakt, že tomu tak je i v případě                   

…  menšího obrazu nazvaného Snímání z kříže.  

10 S akademickým malířem Josefem Kuldou jsem se setkala ve světelském kostele  

       při restauraci oltáře v roce 1999 a křídou psaný letopočet 1799 jsem si mohla na vlastní oči     

…...prohlédnout. 

11  NÁRODNÍ archiv Praha, APA I., B 12/7, fol. 71-76, Farářská fase 1677 (Relationes) –    
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Výsledky však byly neuspokojivé. Zmiňují 

pouze, že hlavní oltář je zasvěcen ke cti patro-

na kostela, sv. Václava, Inventární seznam 

z roku 1735 jej uvádí mezi věcmi ze dřeva. 

O jeho vzhledu není zaznamenáno vůbec nic. 

Dle velikosti obrazu však lze usuzovat, že šlo 

o velký a vysoký oltář.  

     K nečekanému posunu v bádání došlo 

až v souvislosti s pátráním po nejstarším 

historicky zde doloženém oltáři, bočním oltáři 

sv. Kateřiny, který byl nahrazen roku 1735 

oltářem sv. Anny. Díky pochopení a souhla- 

su současného duchovního správce kostela, 

P. ThLic. Marka Marcela Šavela, O. Praem. 

jsem si mohla prohlédnout a dát nafotit šestnáct 

fragmentů neznámého dřevěného, řezbou 

bohatě zdobeného oltáře, uložených na svě-

telském děkanství, na které mne při náhodném 

rozhovoru upozornil jeden z farníků.
12

 

Dochován je z něho velký otočný tabernákl 

zdobený lasturou, část sloupku, křídlo cheru-

bína se zbytky původního stříbření a zlacení 

a spousta dalších drobnějších částí bohatě 

zdobených rozmanitými ručními řezbami 

s rozličnými motivy.  

     Velikost tabernáklu a provedení řezeb svěd-

čí o tom, že šlo o mohutný bohatě nazdobený 

                                                                                                                                           
Světlá, Lipnice, Smrdov, Dolní Město, Řečice, Loukov; NÁRODNÍ archiv Praha, APA I., 

 B 14/11, fol. 71-76, Farářská fase 1700 (Responsa) – Světlá; NÁRODNÍ archiv Praha, 

PA I., B 15/18, fol. 116-123, Duchovní přiznávací tabela 1713 – Světlá; NÁRODNÍ.archiv 

Praha, APA  I., D 85-90, k. 2407, Inventář kostelního majetku 1719 (Inventář věcí zádušních 

při chrámu Páně sv. Václava), Světlá; MZA Brno - SOkA Havlíčkův Brod, F Ú 27, Světlá, 

fascikl 1, Inventarium seu consignatio rerum icem mobilium quam.imobilium ecclesiae 

Svietlensis 1735 (Inventární seznam fond Biskupská konzistoř, sbírka ….kostelních inventářů – 

fond Světlá nad Sázavou, Consignationum..., rok 1790, lat.   

12 Rostlinné motivy podobné těm ze Světlé jsem objevila na hlavním oltáři z roku 1678 

    jednoho z kostelů v belgickém městě Gent, který jsem navštívila v roce 2009.  

foto: Ing. Vladimír Kunc 
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barokní oltář, který musel být oltářem hlavním stávajícím v presbytáři. 

Právě o tomto objeveném oltáři se s největší pravděpodobností rozepisuje 

farář P. Pergamen ve farářských relacích z roku 1677.   

     Ze zprávy se dozvídáme, že v tabernáklu hlavního oltáře byly uchovávané 

posvěcené hostie,
13

 k jejichž pečení sloužily dvě železné formy a čtyři želízka 

pro vykrajování. Klíče od tabernáklu byly uschovány v dobře chráněné 

sakristii. Oltář v té době krášlily také četné textilie. Určitě malované 

antipendium s motivem Vzkříšení nebo bílé plátěné s červenými pruhy a jeho 

tabernákl zdobil zlatem krumplovaný šátek se čtyřmi evangelisty v rozích. 

Ovšem mše se sloužily v té době s portatilem,
14

 protože nebylo známo, 

zda byl kostel vysvěcen.  

 Dochované fragmenty svědčí o tom, že to byl nádherný dřevěný oltář, zřejmě 

velmi vysoký, takže se lze domnívat, že po jeho instalaci ztratilo svoji 

osvětlovací funkci prostřední okno v presbytáři a po čase bylo zazděno.
15

 

       Vyvstává otázka, proč do nepříliš bohatého kostela venkovského 

charakteru byl pořízen tak nákladný oltář. Tato skutečnost, jak se domnívám,  

souvisí s nařízenou pobělohorskou rekatolizací, kterou se zde v počátcích 

nedařilo provádět, jak by bylo žádoucí, neboť po celé předchozí období 

za vlády Trčků z Lípy zde působili utrakvističtí kněží a ani po přestupu 

ke katolictví posledního z nich, Jana Rudolfa, se mnoho nezměnilo.
16

 

      Obraz představující sv. Václava nebyl dosud restaurován, takže pokud 

k tomu někdy v blízké budoucnosti dojde, dočkáme se zajisté dalších 

zajímavých překvapení.  

 

 

                                                           
13 V předchozí době tuto funkci plnilo gotické sanktuárium nacházející se ve zdi mezi okny 

s obrazy sv. Prokopa a sv. Václava.  

14 Portatile – přenosný oltář (lat. altare portatile) byla vlastně deska s ostatky některého 

ze světců.  

15 Obnoveno bylo až roku 1914 a vyplněno vitrají s obrazem patrona kostela sv. Václava, který 

navrhl malíř Karel Urban. Podle stejné předlohy byl realizován  také obraz tohoto světce 

v chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem.  

16 Děkanský úřad církve římskokatolické ve Světlé nad Sázavou, inv. č. Ř F S n S 710 185, 

Liber memorabilium Decanatus Swětensis (Pamětní kniha světelského děkanství) 1840 – 

dosud, s. 13. 
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Hrad a zámek v Trutnově 

Vlastimil Málek 

         Bezesporu nejznámějším 

hradem okresu Trutnov je dnes 

Vízmburk u Havlovic, odkrytý 

archeologickým výzkumem re-

alizovaným v letech 1972-1984 

Archeologickým ústavem Čes-

koslovenské akademie věd 

v Praze pod vedením úpického 

rodáka PhDr. Antonína Hejny, 

CSc. Tento hrad, založený 

ve 13. století a zaniklý roku 

1447, bývá díky překvapivým 

výsledkům výzkumu a pro neobyčejně bohaté množství archeologických 

nálezů nazýván ve středoevropském kontextu „České Pompeje“. 

Trutnovsko se samozřejmě může pochlubit i celou řadou dalších 

někdejších hradů a hrádků – z nejznámějších jmenujme např. Bolkov u Libče, 

Rechenburg u Libče, Bradlo u Hostinného, Choustníkovo Hradiště, Žacléř, 

Velký Vřešťov, Břecštejn (Silberstein) aj. Jen málokterý návštěvník Trutnova 

si ovšem uvědomuje, že i v tomto městě může stále ještě spatřit pozoruhodné 

pozůstatky původního středověkého hradu. 

Historie trutnovského hradu je neodmyslitelně spjata s dějinami města, 

jehož počátky spadají do 13. století a souvisejí s kolonizací zdejší krajiny 

mocným rodem pánů ze Švábenic (rod nesl v erbu čtyřstřelí). Někdy v této 

době byl postaven na skalnatém ostrohu nad řekou Úpou také nevelký 

kamenný hrad, ze kterého se do-

dnes dochovaly prostory předsta-

vující jeho první podlaží, resp. 

suterén. Protože je v nich provo-

zována proslulá vinárna a restau-

race Pod Hradem, jsou tyto 

prostory zájemcům o památky 

běžně přístupné. Sama okolnost, 

že hrad vyrostl v areálu nevelkého 

historického jádra města, mu před-

určila poměrně malou velikost. 

Svou rozlohou patrně nepřesáhl 
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plochu dnešního muzea s přilehlým prostranstvím mezi muzeem a kostelem. 

O jeho podobě víme jen to, že kromě obytného paláce měl ještě mohutnou 

věž, nejspíše s obrannou funkcí. Hrad byl tak trochu pevností v pevnosti, 

protože byl zároveň součástí městských hradeb a současně byl sám od města 

oddělen hradební zdí, mostem a příkopem. 

Trutnov a jeho hrad patřil jako královské věnné město českým 

královnám, ale býval často zastavován. Mezi nejznámější držitele můžeme 

počítat pány ze Šumburka. Ti by svými kousky z přelomu 15. a 16. století 

dnes zcela jistě dokázali sami bohatě zaplnit rubriku černé kroniky leckterého 

z bulvárních deníků. Cenné svědectví o jejich počínání přináší humanistický 

trutnovský kronikář Simon Hüttel ve svojí německy psané kronice 

z 16. století. Např. Heřman a Karel ze Šumburka ve druhém desetiletí 

16. století nechali ve sklepení věže trutnovského hradu razit falešné mince. 

Ražbu prováděli tři muži – Kywatzsch, Kaderman a jakýsi „velký Polák“. 

Potřebnou patinu mincím dodávali vařením ve smole. Byli však zadrženi, 

uvězněni a posléze v Praze upáleni. Samotným Šumburkům, na jejichž příkaz 

se mince razily, se ovšem nic nestalo. Naopak se hleděli zbavit nepohodlného 

svědka, hradního hejtmana Jiřího Javornického, kterého nechali neobyčejně 

krutým způsobem zavraždit. Když se vracel v noci z krčmy do hradu, počkali 

si na něj najatí vrazi u lázní a rozsekali ho tak, že podle záznamů kronikáře 

Simona Hüttela byly kusy jeho těla odnášeny v neckách. 

Přestavba středověkého hradu na novověký zámek souvisela s novým 

majitelem Kryštofem z Gendorfu, oblíbencem krále Ferdinanda I. K přestavbě 

došlo roku 1550, když zde byl podle kronikáře Hüttela vystavěn nový 

kamenný sál a zbořena stará hradní věž. Zajímavostí je, že na konci 16. století 

se na zámku mj. hrálo 

divadlo. V roce 1599 

zámek i s příslušenstvím 

získalo město, ale již roku 

1600 vyhořel. Byl sice 

obnoven, ale za třicetileté 

války pobořen Švédy a ne-

dlouho poté zapálen císař-

skými vojáky. 
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Ještě v roce 1775 slou-

žil bývalý hrad (zámek) 

jako provizorní pevnost, 

když zde měšťané ukrývali 

před rozzuřenými sedláky 

z okolních vesnic důležité 

listiny a jiné cennosti. 

Od 18. století také ně-

kdejší zámek sloužil jako 

sklad soli (solnice). V letech 

1851–1853 byl objekt pře-

stavěn na c. k. hlavní a nižší reálnou školu (vysvěcena byla královéhradeckým 

biskupem Karlem Hanlem 16. října 1853). Tuto školu poctil 2. listopadu 1866 

návštěvou dokonce samotný rakouský císař František Josef I., když projížděl 

českými bojišti prohrané prusko-rakouské války. 

K účelům školní výuky (později zde sídlila německá dívčí obecná 

a měšťanská škola, nakonec škola hospodyňská) byl objekt sice využíván 

až do roku 1950, nicméně již od roku 1927 v něm mělo několik místností také 

městské muzeum. Toto muzeum, založené roku 1890, se stalo v 50. letech 

20. století muzeem okresním a dnes již využívá objekt celý, vyjma suterénních 

prostor provozovaných nájemcem jako vinárna a restaurant Pod Hradem. 

Objekt muzea (tj. někdejšího hradu a zámku) se nachází poblíž Krakonošova 

náměstí v těsném sousedství arciděkanského kostela Narození Panny Marie 

ve Školní ulici a nese čp. 150. 

Od roku 1958 je tento památkově zajímavý objekt zapsán v seznamu 

nemovitých kulturních památek a chráněn podle zákona. Od roku 2012 

prochází postupnou rekonstrukcí. V roce 2012 byly opraveny krovy napadené 

dřevokaznými houbami dřevomorkou domácí a konioforou sklepní, zesíleny 

nosné konstrukce podlah a zastřešeno atrium, které je od té doby využíváno 

ke kulturním a výstavním účelům. Projektantem zdařilého řešení zastřešení 

atria je ing. Jan Chaloupský z Trutnova (širší veřejnosti je tento odborník 

známý především jako projektant rekonstrukce františkánského kláštera 

v Hostinném, oceněné jako Stavba roku 2012, či první etapy zastřešení hradu 

Vízmburku, realizované roku 2013). V roce 2013 proběhla na všech křídlech 

objektu muzea výměna střešní krytiny, na rok 2014 a následující je 

ve spolupráci s odbornými pracovníky památkové péče ing. arch. Vladimírou 

Paterovou z Národního památkového ústavu – územního odborného praco-

viště v Josefově a PhDr. Hynkem Benešem z Městského úřadu Trutnov 

připravována postupná citlivá výměna oken. Na bohatou historii a tradici 
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objektu chce Muzeum Podkrkonoší následně poukázat připravovanou stálou 

expozicí zaměřenou na hrady a zámky Trutnovska, jejíž otevření je plánováno 

na rok 2015. Nutno dodat, že vlastníkem objektu je město Trutnov, které také 

financuje jeho rekonstrukci. To je v dnešní ekonomicky nelehké době nutno 

hodnotit nadmíru pozitivně. 

 

Václav Pražák 

Sluneční hodiny 
  

Při loňské jarní procházce ve východní části královéhradecké městské 

památkové zóny jsem již z dálky s potěšením konstatoval, že nárožní vila 

v Nezvalově ulici na Orlickém nábřeží svítí do daleka novou fasádou. 

Objekt evidovaný pod čp. 377 a vystavěný v duchu historizujících slohů 

konce 19. století, je zapsán jako nemovitá kulturní památka. Slouží nábo-

ženským aktivitám Sboru Církve adventistů sedmého dne. 

Při bližším pohledu však mé potěšení poněkud ochladlo. S novou fasádou 

vzaly za své i ojedinělé sluneční hodiny na východní straně vily.  Dovolil jsem 

si na tento nedostatek upozornit dopisem ze dne 15. dubna 2013 odbor 

památkové péče Magistrátu města. Zakrátko jsem dostal uspokojivou odpověď 

a byl ujištěn, že při vydání závazného stanoviska památkového orgánu 

k obnově fasády, vydaného 20. ledna 2010 (sic!) mají být a nyní cituji: 

„veškeré architektonické prvky na fasádě zachovány, včetně plastického 

pojednání slunečních hodin ve štítu. Sluneční hodiny byly během příprav 

rekonstrukce fasády zaměřeny a mají být na fasádu vráceny zpět. Vlastník 

předpokládá, že sluneční hodiny budou na fasádě rehabilitovány v roce 2013 

v další fázi obnovy fasády“. 

Skutečnost je ale taková, že na konci března 2014, kdy jsme šel znovu okolo 

vily, trčí v místě hodin z fasády kovová tyčka a nad ní šedivá girlanda. 

Číselník obnoven není a ani původní latinský nápis na girlandě FIAT 

VOLUNTAS TUA. Také není jasné, proč byla obnova hodin odsunuta až do 

druhé fáze obnovy fasády, a ta nebyla provedena ve stanovené době, když 

v magistrátním časopisu Radnice se každoročně objevuje výzva, aby majitelé 

památek podávali žádosti o příspěvek na jejich obnovu. Marně se vkrádá 

přirovnání o božích mlýnech meloucích pomalu. Jakou rychlostí asi melou 

ty památkářské? 
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