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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení přátelé, dostáváte do ruky první a také jediné číslo letošního 
Zpravodaje. Jistě se ptáte, proč tomu tak je. Odpověď je velmi jednoduchá. 
Museli jsme reagovat na celou řadu aktuálních problémů a situací a práce bylo 
opravdu mnoho. V rámci naplňování činnosti našeho spolku jsme absolvovali 
celou řadu jednání, setkání, odeslali jsme spoustu stanovisek. Ne všechna 
jednání byla příjemná a pozitivní, ale tak už to bývá. O všech nejdůležitějších 
akcích jsme Vás v průběhu roku informovali a nyní máte možnost dozvědět 
se o nich podrobněji na stránkách Zpravodaje.  

Osobně jsem velmi potěšen, že do tohoto čísla přispěl širší okruh autorů 
a jeho obsah je tím pádem mnohem pestřejší a zajímavější. Také mám velkou 
radost z toho, že náš spolek v průběhu roku získal nové aktivní členy, kteří se 
zapojili do jeho činnosti.  

Až budete číst tento Zpravodaj, věnujte, prosím, zvýšenou pozornost 
materiálu právě jednoho z našich nových členů Vlastimila Šimka. Jeho 
příspěvek se týká tzv. Hrčnířova mlýna v Českém Meziříčí. Celá problematika 
je v článku podrobně popsána. Zatím vše nasvědčuje tomu, že nás bude na 
nadcházejícím sněmu čekat zcela zásadní rozhodnutí, které do budoucna může 
velkou měrou ovlivnit činnost našeho spolku. Nechci však předbíhat a pokud se 
situace vyvine předpokládaným směrem, pak Vás s aktuálním vývojem včas 
seznámíme.  

Dalším důležitým mezníkem pro aktivity našeho spolku je skutečnost, že 
se po letech vyjednávání a marného hledání nevhodnějšího konceptu podařil 
nějakým způsobem zahájit provoz spolkového domu v Hradci Králové. Náš 
spolek získal v tomto objektu do pronájmu prozatímní prostory. V nich by mělo 
co nejdříve vzniknout pravidelné kontaktní místo pro veřejnost, kde se na nás 
budou moci zájemci obracet s žádostmi o konzultace v oblastech památkové 
péče a ochrany kulturního dědictví. 

Pevně věřím, že se Vám aktuální číslo Zpravodaje bude líbit a budete ho 
číst se zaujetím a pochopením. V letošním roce jsem se zúčastnil mnoha 
příjemných setkání a poznal spoustu zajímavých a pozitivních lidí, kterým stejně 
jako nám záleží na zachování památek a kulturního dědictví naší země. Ať už to 
bylo setkání s majiteli hradu Rabštejnek u Chrudimi, se členy Spolku cihelna 

v Jeníkovicích nebo se zástupci hradních spolků v Havlovicích při vzniku 
Svatomartinské aliance. Nejvíce mi však utkvěla v paměti slova Tomáše 
Šimůnka ze Sdružení pro záchranu hradu Kumburku: „Je důležité vědět, že 
existují i další spolky a že v tom nejste sami.“ Dle mého názoru se jedná 
o hlubokou myšlenku. Domnívám se, že to je nejen pro činnost našeho spolku, 
ale také dalších obdobných spolků pozitivní a zásadní věc vědět, že v tom nejsou 
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sami. Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, především klid a pohodu 
a do nového roku hlavně pevné zdraví, štěstí a lásku.  

Rudolf Khol 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRÁVY Z VÝBORU 

 

VOLBA MÍSTOPŘEDSEDŮ  
Na dubnové schůzi výbor spolku zvolil za místopředsedy spolku RNDr. Daniela 
Jezberu a PhDr. Ludmilu Žlábkovou.  
 

PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ 
Na základě řádně podaných přihlášek a následného rozhodnutí výboru spolku se 
novými členy stali Bc. Martina Kolinská, Mgr. Klára Zdechovská a Mgr. 
Vlastimil Šimek. Novým členům bylo písemně zasláno rozhodnutí o přijetí za 
člena spolku společně s platnými stanovami.  
 

JEDNÁNÍ NA MINISTERSTVU KULTURY ČR 
Zástupci spolku (Khol, Jezbera, Zdechovská) se v červenci zúčastnili jednání na 
Ministerstvu kultury ČR s Ing.Vlastislavem Ourodou, Ph.D., náměstkem řízení 
sekce kulturního dědictví. Předmětem schůzky byla diskuse o aktuálních 
kauzách v oblasti památkové péče ve východních Čechách a problematice tzv. 
památek místního významu. 
VÝSTAVA PAMÁTKY A JEJICH OSUDY  
Výstavu Památky a jejich osudy se zaměřením na Trutnovsko náš spolek 
připravil ve spolupráci s Fotoklubem Omega z Hradce Králové. Po úspěšné 
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prezentaci v Muzeu v Podkrkonoší v Trutnově byla poté v letních měsících 
výstava umístěna ve foyer Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Děkujeme 
všem zainteresovaným stranám za spolupráci. 
 

HRNČÍŘŮV MLÝN V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ 
Výbor spolku kontaktoval Mgr. Vlastimil Šimek ohledně hrozící demolice tzv. 
Hrnčířova mlýna v Českém Meziříčí. Došlo k několika schůzkám a jednáním 
a na základě aktuálního vývoje situace byl spolkem podán podnět na prohlášení 
objektu mlýna za kulturní památku. Ministerstvo kultury ČR následně v této 
věci zahájilo správní řízení. Zástupci spolku nyní jednají s majitelem mlýna 
o možnostech jeho záchrany, postupné opravy a následného využití. 
 

JAKÝ BUDE DALŠÍ OSUD DŘEVĚNKY V HRADCI KRÁLOVÉ? 
Na konci léta se předseda spolku společně s Ing. arch. Václavem Hájkem 
zúčastnili setkání s poslanci ČSSD v Hradci Králové, na kterém vznesli dotaz 
týkající se dalšího osudu tzv. Dřevěnky. Místopředseda ČSSD Jan Birke uvedl, 
že otázka její demolice není v tuto chvíli vůbec aktuální a objekt bude zachován 
i v případě, že nebude prohlášen za kulturní památku (k čemuž také následně 
došlo v listopadu na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR). 
 

SPOLKOVÝ DŮM V HRADCI KRÁLOVÉ 
Po letech planých vyjednávání a nejrůznějších setkání se podařilo zahájit činnost 
spolkového domu v Hradci Králové v Tomkové ulici. Společnost ochránců 
památek, z.s. získala do pronájmu prozatímní prostory, ve kterých bude zřízeno 
pravidelné kontaktní místo pro veřejnost. Od ledna 2018 bude možné toto 
kontaktní místo navštívit každé pondělí od 15 hodin do 18 hodin. Vchod do 
kanceláře je z Tomkovy ulice. Je možné zde zakoupit publikace a materiály 
vydané Společností. 
 

NÁVŠTĚVA CIHELNY V JENÍKOVICÍCH 
V obci Jeníkovice stojí unikátní areál tzv. Ludvíkovy cihelny s kruhovou pecí 
z roku 1884. O jeho záchranu a oživení usiluje Spolek Cihelna, který ho má ve 

správě. Zájemci si měli možnost prohlédnout celý areál cihelny, dozvědět se 
informace o jeho historii a o aktivitách Spolku Cihelna. Děkujeme jeho členům 
za ochotu a čas, který nám věnovali. 
 

BYLI JSME U ZALOŽENÍ SVATOMARTINSKÉ ALIANCE 
Zástupci spolku (Khol, Bareš) navštívili druhé setkání správců hradních 
zřícenin, které se letos konalo v Havlovicích. Této akce se zúčastnili zástupci 15 
spolků z celé republiky. Předseda našeho spolku pozdravil jednající a popřál jim 
hodně sil do dalších aktivit.  
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Společnost ochránců památek ve východních Čechách 

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

Facebook: www.facebook.com/sopvc  

 

 

 

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

 

Datum konání:  5. března 2017 od 9.30 hodin 

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

Přítomno členů:  22 členů   (sněm byl usnášení schopný) 
       hosté:  5 
 

1.  Předseda spolku Bc. Rudolf Khol přivítal přítomné členy a hosty 

2.  Volba zapisovatelky sněmu – PhDr. Ludmila Žlábková (schváleno 
jednomyslně) 

3.  Vzpomínka na zesnulé členy spolku. PhDr. Jiří Němeček připomněl dva naše 
členy, kteří zemřeli v roce 2016. Ing. Libora Pospíšila a Mgr. Oldřicha 
Boháče. Památku na ně uctili přítomní minutou ticha. 

4.  Schválení programu sněmu (schváleno jednomyslně) 
5.  Volba návrhové komise ve složení: 

prom. hist. Václav Pražák, RNDr. Daniel Jezbera, PhDr. Ludmila Žlábková 
(schváleno jednomyslně) a volba mandátové a volební komise ve složení: 
Pavel Bareš, Ing. Josef Havrda, Ing. Robert Müller (schváleno jednomyslně) 

6. Předseda spolku přednesl výroční zprávu o činnosti za uplynulé období 
(Příloha č. 1) Současně zmínil plány a vize do příštích let, včetně úkolů získat 
do nájmu prostory ve vznikajícím Spolkovém domě v Hradci Králové a zřídit 
zde kontaktní místo. Dále uspořádat prezentaci spolku pro studenty UHK 
a UPa, nadále spolupracovat se Sdružením pro Vízmburk (akce k výročí 45 
let od zahájení archeologického výzkumu dr. Hejny a 15 let od činnosti 
Sdružení pro Vízmburk), založit edici „Zapomenuté (ne) památky východních 
Čech“ (např. by mohly být takto zpracovány a vydány publikace o zámku 
v Barchově, letohrádku v Rohoznici, o Fajfrově hospodě v Záměli, vodních 
mlýnech na řece Bystřici nebo o historických náhrobcích v našem regionu). 

7.  Pokladní spolku Monika Ficková přednesla Účetní a pokladní zprávu za rok 
2016 (Příloha č. 2) 
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8. Volba nových stanov spolku – se změnami seznámila Ing. Růžena Divecká. 

Jedná se zejména o změnu názvu spolku (v názvu musí být obsaženo slovo 
spolek či alespoň zkratka z. s.), zrušení revizní a kontrolní komise (každý člen 
spolku má nadále právo kontrolovat hospodaření a činnost spolku), volební 
období výboru spolku (výkonný orgán spolku) a funkce předsedy (statutární 
orgán) se prodlužuje ze dvou na tři roky (schváleno jednomyslně - Příloha 
č. 4) 

9. Vystoupení hostů a členů Společnosti: 
a) Mgr. Klára Zdechovská – kauza Hajnišův mlýn v Třebechovicích pod 
Orebem. Prezentace historie Dotřelova/Hajnišova mlýna, jeho kulturně 
historický a architektonický význam, aktuální stav úsilí o jeho záchranu.  
b) Roman Kuzník, Sdružení pro Vízmburk, z. s. seznámil přítomné 
s novinkami na hradě Vízmburk a s informacemi o událostech roku 2016. 
c) PhDr. Čestmír Brandejs, CSc. Seznámil přítomné se snahou o záchranu 
a nové využití historické školy v Krčíně v Novém Městě nad Metují. Více 
http://zachranmeskolu.cz/spolek-krcin/co-s-ni/. 

10. Volba předsedy a výboru Společnosti 
Navržen výbor společnosti ve složení: Bc. Rudolf Khol (předseda), Pavel 
Bareš, Ing. Růžena Divecká, Monika Ficková, Ing. Josef Havrda, RNDr. 
Daniel Jezbera, PhDr. Jiří Němeček, PhDr. Ludmila Žlábková.  

 

11.15 - 12.00       přestávka s občerstvením 

 

11. Seznámení s výsledkem voleb.  
Člen volební komise Pavel Bareš seznámil s výsledky voleb. V tajné volbě 
volilo 22 přítomných členů Společnosti. Volba byla jednomyslná. Předsedou 
spolku byl zvolen Bc. Rudolf Khol. Za členy výboru byli zvoleni: Pavel 
Bareš, Ing. Růžena Divecká, Monika Ficková, Ing. Josef Havrda, RNDr. 
Daniel Jezbera, PhDr. Jiří Němeček, PhDr. Ludmila Žlábková. 

12. Vystoupení hostů a členů Společnosti – II. část 
a) Ing. arch. Jiří Krejčík 

Seznámil přítomné se studií revitalizace návrší Chloumek u Habřiny. Jedná se 
opravu kulturní památky kostela sv. Václava, zvonice a domu hrobníka, 
úpravu jejich okolí a o stavbu rondelu, který bude využíván ke kulturním 
akcím na tomto místě. V závěru vystoupil dr. Němeček a připomněl, že 
iniciátorem oprav kostela v minulosti byl strýc Ing. Josefa Havrdy, který po 

http://zachranmeskolu.cz/spolek-krcin/co-s-ni/
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jeho smrti převzal tento úkol. Díky Ing. Havrdovi bylo provedeno odvodnění 
základů kostela, statické zajištění zdí a oprava střechy kostela. 
b) Tomáš Šimůnek, Sdružení pro záchranu hradu Kumburku, z. s.  

Seznámil přítomné s pětadvacetiletou činností spolku (1992–2017), o plánech 
a akcích na letošní rok. Informoval o vzniku Svatomartinské aliance 
(neoficiální sdružení spolků zabývajících se péčí o hradní areály). 
c) Bc. Martina Kolinská – Chlumec nad Cidlinou, kauza domu č.p. 61/I 

Prezentace historie měšťanského domu č.p. 61/I, jeho kulturně historický 
a architektonický význam, aktuální stav úsilí o jeho záchranu, které však 
bohužel nemá kam směřovat, protože dům byl již zbořen. 

13. Diskuse s příspěvky, reakce a odpovědi. 
a) Ing. Růžena Divecká informovala o Světovém dnu vody, během něhož 
státní podnik Povodí Labe  uspořádá den otevřených dveří se zpřístupněním 
vodních děl. Více na www.pla.cz.  

b) Dr. Daniel Jezbera poděkoval Bc. Martině Kolinské, že připomněla 
obecnější problém významu památek místního významu. 
c) Dr. Jiří Němeček informoval o aktuálním stavu vzniku Spolkového domu 
v Hradci Králové a zájmu Společnosti o pronájem jedné kanceláře a zřízení 
kontaktního místa pro veřejnost. 
d) Prom. hist. Václav Pražák upozornil na proces vzniku nového 
památkového zákona a navrhl, aby se Společnost tématu věnovala 
a v případě, že zjistí, že návrh odporuje zájmům památkové péče, aby výbor 
na kompetentní místa reagoval svým stanoviskem. 

14. Členka návrhové komise PhDr. Ludmila Žlábková přednesla návrh na 
usnesení XXVIII. sněmu Společnosti (schváleno jednomyslně - Příloha č. 3). 

15. Předseda spolku Bc. Rudolf Khol ukončil XXVIII. sněm Společnosti. 
 

Zapsala: PhDr. Ludmila Žlábková     
Ověřili: Bc. Rudolf Khol 

RNDr. Daniel Jezbera                                              4. 3. 2017 
 

PŘÍLOHA Č. 1 
 

Výroční zpráva o činnosti Společnosti ochránců památek ve východních 
Čechách za uplynulé období mezi sněmy od 13. 3. 2016 do 4. 3. 2017 

 

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

abych přednesl výroční zprávu o činnosti našeho spolku za uplynulé období 
mezi sněmy, tedy od 13. března 2016 do 4. března 2017. 

http://www.pla.cz/
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Velká část naší práce byla v loňském roce věnována podpoře aktivit na 
záchranu tří objektů, které si dle našeho názoru tuto podporu zasloužily. Jednalo 
se postupně o Hajnišův mlýn v Třebechovicích pod Orebem, poté o tzv. 
„Dřevěnku“ v Hradci Králové a nakonec o dům č.p. 61/I v Chlumci nad 

Cidlinou. Všechny tři kauzy vykazovaly v jistém směru velmi podobné rysy. 
Vlastníkem objektů je buď město, nebo v případě „Dřevěnky“ politická strana 
a zastupitelé či politici rozhodli o jejich demolici. O vývoji situace jsme vás 
informovali prostřednictvím Zpravodaje a zápisů ze schůzí výboru Společnosti. 
Dnes budete mít i možnost seznámit se přímo s těmi, kteří byli hlavními 
iniciátory snah o záchranu výše uvedených objektů, a dozvíte se informace 
o aktuální situaci. 

V průběhu loňského roku pokračoval projekt výstavy Památky a jejich 

osudy ve spolupráci s hradeckým Fotoklubem Omega a NPÚ Josefov. Výstava 
byla po Knihovně města Hradce Králové nejprve prezentována ve foyer 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Potom byla díky práci fotografů 
doplněna o další fotografie památek z oblasti Trutnovska a ve spolupráci 
s Muzeem Podkrkonoší v Trutnově prezentována od října roku 2016 v jeho 

prostorách.  
Co se týká aktivní péče o památky, zúčastnili jsme se alespoň závěrečné 

fáze konzervace nejvyšší části obvodové zdi paláce zříceniny hradu Rabštejnek 
u Chrudimi.  

Každý rok pořádáme návštěvy zajímavých památek a objektů. V loňském 
roce se nám podařilo domluvit prohlídku Centra andragogiky v Hradci Králové 
ve Svobodných Dvorech, které vzniklo revitalizací torza bývalé Komárkovy 
cihelny a spojením s novou přístavbou. Dále jsme uspořádali exkurzi na 
zříceninu hradu Vízmburk, kde nás provedl předseda Sdružení pro Vízmburk 
Mgr. Jan Balcar. Cenné poznatky k dějinám hradu, jeho stavebnímu vývoji 
a také vzpomínky na dr. Antonína Hejnu přidal prof. Vladimír Wolf.  

Mezi naše další aktivity patřila snaha o záchranu náhrobku z bílého 
mramoru z roku 1878, kdy se na nás s žádostí o pomoc v této věci obrátil 
architekt Tomáš Dittrich. Tato drobná památka se dodnes povaluje na hřbitově 
v Bystrém v Orlických horách a naše snaha směřuje k jejímu vyzvednutí 
a umístění v Muzeu a Galerii Orlických hor, na čemž spolupracujeme 
s ředitelem muzea Bohumírem Dragounem. 

Dále jsme zorganizovali přednášku, vztahující se ke 185. výročí narození 
dr. Julia Grégra, který pocházel z Hradce Králové – Březhradu. Přednášky se 
ujal dr. Josef Břečka, který byl hostem na předešlém sněmu Společnosti. 
Bohužel musím konstatovat, že i přes zařazení realizace této přednášky do 
usnesení sněmu a přes její včasnou propagaci, se jí nakonec nezúčastnil nikdo ze 
členů Společnosti. Je pak na zvážení, jestli takové akce vůbec pořádat.  
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Jméno Společnosti mnohokrát zaznělo v médiích, a to zejména 
v souvislosti s kauzami, do kterých se zapojila. Členové výboru se zúčastnili 
mnoha jednání a schůzek a dr. Jezbera také vystoupil v televizní reportáži 
s komentářem ke kauze Hajnišova mlýna.  

Myšlenka vzniku spolkového domu v Hradci Králové byla opět oživena 
a naše snaha bude směřovat především k získání pronájmu a stálé kanceláře 
v jeho prostorách. Samozřejmě se budeme i nadále věnovat kauzám, ve kterých 
dochází k ohrožení památek nebo k jejich nevhodnému využívání. To ale patří 
mezi stálé povinnosti našeho spolku. Rádi bychom také nějakým způsobem 
zahájili spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, což se loni nepodařilo. 
 

V Hradci Králové 4. března 2017                                Bc. Rudolf Khol, předseda 
 

PŘÍLOHA Č. 2 
 

Účetní a pokladní za rok 2016 
 

Pohyby na bankovním účtu 

Zůstatek na účtu vedeném u Raiffeisenbank č.ú. 734 165 3001/5500 k 1.1. 2016 

činil 8 103,91 Kč. 
Příjmy za rok 2016: 
za prodej publikací:        1 894 ,- Kč  
členské příspěvky na rok 2016 /poukázané na účet/:   1 300 ,- Kč 

Příjmy celkem:         3 194 ,- Kč 
 

Výdaje za rok 2016: 
za údržbu webových stránek :          578 ,- Kč 

za tisk Zpravodaje:        2 325 ,- Kč 

za tisk fotografií/ dvě výstavy/:      2 768 ,- Kč  
za předplatné odborného tisku:          791 ,- Kč  
za vedení bankovního účtu:            91 ,- Kč 

Výdaje celkem:         6 553 ,- Kč 
 

rekapitulace: 

zůstatek k 1.1. 2016 :        8 103,91 ,- Kč 

příjmy za rok 2016:        3 194 ,- Kč 

výdaje za rok 2016:        6 553 ,- Kč 

zůstatek na účtu:        =   4 744,91 ,- Kč 
 

Zůstatek na běžném účtu č. 734 165 3001/5500 k 31.12. 2016  4 744,91 ,- Kč. 
Pohyby v pokladně 

Zůstatek v pokladně k 1.1. 2016 činil      4 551,- Kč. 
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Přijmy za rok 2016 

doklad č. 1 -7         4 242,- Kč 

Výdaje za rok 2016 

doklad č. 1 - 10         4 164,- Kč 

zůstatek v pokladně:        =   4 629,- Kč 
 

Zůstatek v pokladně k 31.12. 2016 činil     4 629,- Kč. 
Nejvyšší příjmová částka 4 200,- Kč za členské příspěvky. 
Nejvyšší výdajová částka 2 000,- Kč za pronájmy. 
 

V Hradci Králové 15.1. 2017     Monika Ficková, pokladní 
 

PŘÍLOHA Č. 3 
 

Usnesení XXVIII. sněmu Společnosti ochránců  
památek ve východních Čechách (dále Společnost) 

 

XXVIII. sněm schvaluje: 
1. výroční zprávu o činnosti za období od XXVII. sněmu, tj. od 13. 3. 2016 

do 4. 3. 2017, přednesenou předsedou Společnosti; 
2. zprávu o hospodaření za rok 2016, přednesenou pokladníkem Společnosti; 
3. nové stanovy Společnosti upravené dle platné legislativy; 
4. volbu předsedy Společnosti a členů výboru Společnosti ve složení:  

Bc. Rudolf Khol (předseda), Pavel Bareš, Ing. Růžena Divecká, Monika 
Ficková, Ing. Josef Havrda, RNDr. Daniel Jezbera, PhDr. Jiří Němeček, PhDr. 
Ludmila Žlábková. 
 

XXVIII. sněm zavazuje a žádá členy Společnosti: 
1. získávat zájemce z řad občanů i mládeže o členství a činnost ve 

Společnosti a trvale rozšiřovat členskou základnu; 
2. propagovat dle vlastních možností vhodnými způsoby činnost 

Společnosti; 
3. přispívat do informačního bulletinu Zpravodaj, na webové stránky 

Společnosti a facebookový profil Společnosti články z oblasti památkové 
péče, informovat o stavu památek, o jejich akutním ohrožení; 

4. navazovat spolupráci s ostatními spolky a neziskovými organizacemi, 
jejichž zájmy se dotýkají památkové péče, včetně odborných pracovišť 
státní památkové péče, dále se školami, státní správou a samosprávou; 

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

 

XXVIII. sněm ukládá členům Společnosti: 
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A) v publikační a osvětové činnosti: 
1. vydávat informační bulletin Zpravodaj, hledat další zdroje financování 

jeho vydávání; 
2. pořádat návštěvy památek, uskutečnit exkurzi na Zelenou bránu 

v Pardubicích; 
3. jednat o nájmu prostor ve Spolkovém domě v HK s cílem otevřít tu 

kontaktní místo; 
4. reagovat na aktuální průběh schvalování a znění nového památkového 

zákona; 
5. podporovat aktivní působení Společnosti i jednotlivých členů proti 

neuváženým zásahům do památek a proti případům, které evidentně 
památky poškozují; 

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

7. v případě volného termínu uspořádat výstavu fotografií ve spolupráci 
s Fotoklubem Omega ve foyer Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 
případně najít jiné prostory; 

8. pokračovat ve spolupráci s obcí Velichovky při úpravě prostoru kolem 
stromů, vysazených k příležitosti 25. výročí založení Společnosti.  

 

B) na úseku aktivní péče o památky: 
 zúčastnit se dle svých možností v roce 2017 brigádnických akcí při 

záchraně památek; 
 spolupracovat nadále se spolkem Má vlast – můj domov a podílet se 

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

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

 

PŘÍLOHA Č. 4 
 

Společnost ochránců památek ve východních Čechách, z. s. 
 

Stanovy spolku 
 

Čl. I 

Základní údaje 
Název:           Společnost ochránců památek ve východních Čechách, z. s. 
                      (dále jen „spolek“)  
Sídlo:            Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 

IČ:                 15062627 

Spolkový rejstřík:  u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. L 509  
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Čl. II 

Účel spolku 
Účelem spolku je přispívat k záchraně, ochraně a poznání památek všeho druhu, 
jakožto součásti národního kulturního dědictví. Spolek za tímto účelem usiluje o 
vytvoření podmínek, ve kterých by se do úsilí o jeho zachování zapojil široký 
okruh občanů. 

 

Čl. III 

Hlavní činnost spolku 
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II. jako společného 
zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: 

 Pomoci při záchraně a údržbě památek, prováděním údržby a oprav 
památek. 

 Sledování stavu a využití památek. 
 Poskytování aktuálních informací o dění v oboru členům spolku. 
 Propagací, organizací a pořádáním veřejných akcí na záchranu 

ohrožených památek, jejich souborů a pozitivních hodnot jejich prostředí. 
 Všestranné podpory orgánů státní památkové péče na jedné straně 

a podílením se na veřejné kontrole jejich činnosti na straně druhé. 
 Podílením se na nezávislé odborné oponentuře u plánovací, organizační, 

výzkumné, dokumentační, projekční, stavební a restaurátorské činnosti za 
účelem zajištění veřejné kontroly památkové péče. 

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

 Usilování o prohloubení odborných znalostí a o rozvoj osvětové, 
propagační, vědecké a publikační činnosti členů spolku. 

 Spolupráce s obdobnými spolky a organizacemi, orgány státní památkové 
péče, státní správou a samosprávou na území České republiky. 

 Podáváním zdůvodněných návrhů na prohlášení objektů a věcí movitou 

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

 Vydávání informačního bulletinu Zpravodaje. 
 

Čl. IV  
Vedlejší činnost spolku 

Za účelem naplnění hlavní činnosti spolku provozuje jako vedlejší činnosti 
vydávání publikací a propagačních materiálů a jejich prodej a pořádání 
kulturních, vzdělávacích a společenských akcí. 

 

Čl. V  
Členství ve spolku 
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1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku 
vzniká na základě rozhodnutí výboru spolku, který o přijetí či nepřijetí člena 
rozhodne na první schůzi následující po doručení přihlášky. Rozhodnutí 
výboru spolku zašle předseda spolku na adresu uvedenou v přihlášce 
bezprostředně po jednání výboru. Ke vzniku a trvání členství je také nutné 
zaplacení členských příspěvků. 
2. Člen spolku má právo: 

a)  účastnit se jednání sněmu a podílet se na rozhodování hlasováním,  
b) volit předsedu spolku a další orgány spolku, 
c) má právo být volen do orgánů spolku,  
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 
e) kontrolovat hospodaření a činnost spolku,   
f) účastnit se všech akcí, které spolek pořádá, 
g) obdržet informační bulletin vydávaný spolkem tzv. Zpravodaj. 

3. Člen spolku má povinnost: 
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, 
b) aktivně hájit zájmy spolku, napomáhat k plnění účelu spolku, 
dodržovat vnitřní pravidla a nepodnikat žádné kroky, které by byly 
v rozporu se zájmy spolku, 
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání sněmu a přispívat ke zlepšení 
práce, 
d) aktualizovat v případě změny své kontaktní údaje, 
e) řádně a včas platit členské příspěvky, a to vždy nejpozději do konce 
daného kalendářního roku. Výše členských příspěvků podléhá schválení 
sněmu. 

4. Členství ve spolku zaniká: 
a) doručením písemného oznámení o ukončení členství předsedovi 
spolku, 

b) úmrtím člena, 
c) zánikem spolku, 

d) neplacením členských příspěvků po dobu dvou po sobě jdoucích let, 
e) vyloučením člena v případě, že i přes písemné napomenutí ze strany 
orgánu spolku porušuje stanovy spolku a vyvíjí činnost, která je rozporu 
s cíli a účelem spolku. O vyloučení rozhoduje sněm a o této skutečnosti 
informuje bývalého člena písemně předseda spolku bezprostředně po 
rozhodnutí, 
f) z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

Seznam členů spolku vede výbor a je neveřejný. Členům spolku je k dispozici 

v sídle spolku. 
V případě zániku členství ve spolku se vklady, dary a jiné hodnoty, které člen 
spolku převedl na spolek, nevypořádávají a zůstávají majetkem spolku. 
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Čl. VI  
Orgány spolku 

1. Sněm (členská schůze) 
2. Výbor spolku 

3. Předseda 
 

Čl. VII. 
Sněm 

1. Nejvyšším orgánem spolku je sněm, který rozhoduje o všech důležitých 
věcech týkajících se spolku, zejména: 
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 
b) volí předsedu a odvolává jej,  
c) volí a odvolává členy výboru spolku, 
d) volí a odvolává členy čestných a pomocných orgánů spolku, pokud jsou 

zřízeny, 

e) schvaluje zprávu o činnosti a o hospodaření spolku za předcházející rok  
f) určuje a schvaluje usnesení sněmu, plán činnosti a rozpočet na daný rok 

a cíle spolku na příští období, 
g) schvaluje výši členských příspěvků, 
h) schvaluje vnitřní předpisy spolku, 
i) rozhoduje o vyloučení člena spolku,  
j) rozhoduje o vstupu spolku do jiných právnických osob, 
k) rozhoduje o zániku či sloučení spolku. 

2. Zasedání sněmu je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však 
jednou ročně. Předseda je povinen svolat sněm do jednoho měsíce, pokud 
o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání 
zasedání sněmu zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou 
poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na 
členem spolku aktualizovanou kontaktní adresu uvedenou v seznamu členů, 
a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh 
programu zasedání. V případě potřeby zasílá předseda členům spolku před 
konáním zasedání sněmu návrhy dokumentů, které budou projednávány. 

3. Sněm může na svém nejbližším zasedání změnit rozhodnutí předsedy. 
4. Sněm je usnášeníschopný na každém zasedání, je-li přítomna alespoň pětina 

členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li 
v těchto stanovách uvedeno jinak. Není-li na počátku zasedání sněmu 
přítomen dostatečný počet členů, je náhradní sněm zahájen o 15 minut 
později. 

5. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy všech členů si jsou rovny.  
6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání sněmu lze rozhodnout jen 

se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku. 
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7. O rozhodnutích přijatých na zasedání sněmu pořizuje pověřený člen spolku 
zápis. Zápis svým podpisem ověřují další dva členové přítomní na zasedání 
sněmu. 

 

Čl. VIII 

Výbor spolku 

 Výkonným orgánem je výbor spolku, který zabezpečuje činnost mezi 
jednotlivými sněmy spolku. Výbor sestavuje rozpočet spolku a nakládá 
s rozpočtovými prostředky spolku v souladu se stanovami. Navrhuje 

usnesení sněmu a cíle spolku na příští období. 
 Výbor spolku tvoří předseda spolku a další členové výboru, které volí 

sněm spolku na svém zasedání. Ostatní funkce ve výboru spolku, zejména 
funkce pokladníka spolku a místopředsedy spolku jsou obsazovány na 
nejbližší schůzi výboru spolku, která následuje po zasedání sněmu spolku. 
Funkční období předsedy i výboru spolku jsou tři roky.  

 Výbor spolku se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Jeho 
zasedání svolává předseda nebo místopředseda spolku. 

 Výbor spolku zajišťuje informování členů spolku v období mezi 
jednotlivými sněmy, zejména prostřednictvím informačního bulletinu 
(Zpravodaje). 

 Výbor spolku je oprávněn přijímat závazná rozhodnutí v rámci stanov 
a usnesení sněmu za předpokladu, že pro ně na jeho zasedání hlasuje 
nadpoloviční většina přítomných členů výboru spolku. Každý ze členů 
výboru spolku má při hlasování jeden hlas, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy spolku. Výbor spolku také rozhoduje o přijetí či nepřijetí za člena 
spolku, schvaluje přihlášky nových členů a vede seznam členů. 

 Pokladník spolku se jako člen výboru spolku účastní jeho zasedání. 
Odpovídá za vedení účetní a finanční evidence majetku a prostředků spolku, 
dále odpovídá za hospodaření s majetkem a prostředky spolku v souladu 

s právními předpisy, s účelem spolku a v souladu s konkrétním účelem, na 
který byly spolku prostředky poskytnuty. 

 Místopředseda spolku se jako člen výboru spolku účastní jeho zasedání. 
Pomáhá předsedovi spolku ve výkonu jeho funkce. Místopředseda přebírá 
pravomoci a působnost statutárního orgánu v plném rozsahu dle čl. IX odst. 
1 v případě, že předseda v průběhu volebního období odstoupí nebo není 
schopen vykonávat svou funkci. Na požádání předsedy spolku ho také 
zastupuje ve vedení zasedání sněmu či jednání výboru spolku. 
 

Čl. IX 

Předseda 

 Předseda je statutárním orgánem spolku a je oprávněn za něj jednat ve 
všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených 
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s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku 
nemovitého. Za spolek může jednat na základě zmocnění i jiný člen spolku. 
 Předseda je volen sněmem na dobu tří let a funkce se ujímá následující 
den po dni volby. 

 Předseda se za spolek podepisuje tak, že k nadepsanému nebo 
vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis. 
 Předseda je povinen zejména: 

 svolávat zasedání sněmu v souladu s čl. VII. odst. 2. těchto stanov, 
 připravovat zprávy o činnosti, 
 vést řádně agendu sněmu a archivovat veškeré zápisy ze zasedání 
sněmu, 
 svolávat a vést zasedání výboru spolku, 
 vést řádně agendu výboru spolku a archivovat veškeré zápisy ze 
zasedání výboru spolku, 
 zajišťovat plnění usnesení sněmu, 
 informovat členy o přijetí či vyloučení.  

 

Čl. X 

Hospodaření spolku 

1. Příjmy spolku tvoří:  
    a) členské příspěvky členů spolku 

    b) finanční a věcné dary od fyzických a právnických osob 

    c) dotace, granty a podpory z veřejných rozpočtů 

    d) výnosy z vedlejší činnosti a z majetku spolku 

2. Výdaje spolku tvoří: 
    a) finanční prostředky a dary použité v souladu s účelem a činností spolku 

a schváleným rozpočtem 

3. Zásady hospodaření spolku: 
Vyúčtování výsledků hospodaření se provádí nejpozději do 3 měsíců po 
skončení kalendářního roku. Spolek vede účetnictví v souladu s právními 
předpisy. Výsledek hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným 
způsobem dostupný všem členům spolku v jeho sídle. Členové spolku k němu 
mohou vznášet připomínky nejpozději během zasedání sněmu spolku. Spolek 
může spravovat cizí majetek, který mu byl svěřen do trvalého nebo dočasného 
užívání či pronájmu. 
 

Čl. XI. 
Zánik spolku 

Spolek, kromě případů uvedených v zákoně, může rozhodnout o zániku na 
základě usnesení sněmu o rozpuštění spolku nebo o sloučení spolku s jiným. 
O rozpuštění či sloučení spolku může rozhodnout více než třípětinová většina 
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přítomných členů na zasedání sněmu spolku. V případě zániku spolku zaniká 
členství všech členů spolku. 

 

Čl. XII. 
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek převeden na jinou 
právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké účelu spolku. 
 

Čl. XIII. 
Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy nabývají platnosti schválením na zasedání sněmu dne 4. března 
2017 a nahrazují původní stanovy Společnosti ochránců památek ve východních 
Čechách z roku 2015. 
 

V Hradci Králové dne 4. 3. 2017 
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ČLÁNKY:             
                                                           

Rudolf Khol: Workshop Praktický úvod do 
památkové péče v Jaroměři-Josefově 

 

Cyklus Škola pro památky  
Smyslem a cílem cyklu Škola pro památky je představit vybrané obory 

a činnosti z oblasti památkové péče. Ukázat funkční a praktická řešení a postupy 
obnovy, představit systém památkové péče v ČR a zviditelnit činnosti, kterými 
se památkáři, správci, majitelé a spolky zabývají při řešení obnovy památek. 
Cílem není určovat jediné správné řešení a cestu, ale přispět k eliminaci slepých 
cest a nikam nevedoucích pokusů při obnově památek.  
 

Workshop Praktický úvod do památkové péče  
Workshop je určen členům spolků a podobných organizací, které se věnují 

záchraně a obnově památek v ČR, vlastníkům historických staveb, studentům 
posledních ročníků vysokých škol oborů dotýkajících se ochrany památek či 
historie umění, kteří uvažují o pracovním uplatnění v oblasti památkové péče, 
ale i dalším zájemcům.  

Workshop organizuje v rámci projektu Škola pro památky spolek 
Omnium ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným 
pracovištěm v Josefově. Program bude veden zkušenými odborníky z Národního 
památkového ústavu, restaurátory a odborníky na digitalizaci památek. 
 

Tolik anotace workshopu. A nyní něco málo z mých zkušeností s touto 

akcí, kterou již poněkolikáté pořádal spolek Omnium, z. s. ve spolupráci s NPÚ, 
ÚOP v Josefově. Letošní ročník se uskutečnil ve dnech 20.-22. dubna 

v Jaroměři-Josefově, a to v prostorách NPÚ. 
První den dopoledne přednášel o metodice Stavebně historických 

průzkumů a Operativní dokumentace Mgr. Miloš Buroň. Odpoledne pak 
o základech sanací poruch historických budov Ing. Jan Chaloupský. Jeho 
realizace jsou v našem kraji velmi známé. Byl například vedoucím projektantem 
obnovy františkánského kláštera v Hostinném. Navečer jsme se pak v městském 
muzeu v Jaroměři zúčastnili přednášky PhDr. Viktora Blažka na téma Drobné 
památky v krajině – nedoceněné bohatství i ohrožený druh, která byla velmi 
zajímavá a podnětná. Den byl zakončen krátkou prohlídkou budovy muzea – 

Wenkeova obchodního domu, čerstvě prohlášeného  Národní kulturní památkou.  
Druhý den začal přednáškou ředitele NPÚ, ÚOP v Josefově Ing. Jiřího 

Balského o systému památkové péče v ČR v praxi, možnostech a povinnostech 
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vlastníků kulturních památek, dále o evidenci a dokumentaci kulturních památek 
a o prohlašování věcí za kulturní památku. Po obědě workshop pokračoval 
vystoupením Mgr. Jolany Dioszegi z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 
která nás seznámila s funkcí památkové péče na úrovni kraje a práci úředníka 
výkonného orgánu památkové péče. Jaké jsou možnosti financování záchrany 
a obnovy kulturního dědictví bylo tématem Ing. Jakuba Děda ze spolku Ominum 
z. s. Spolek se věnuje nejen záchraně a obnově zničených, ohrožených nebo 
nevyužívaných památek, ale také dotačnímu a projektovému poradenství. 
Je nám známý také jako partner projektu Pro život kostelů Broumovska, dále 
pořádáním vzdělávacích a osvětových seminářů, konferencí, workshopů pro 
širokou i odbornou veřejnost se vztahem k památkové péči pod názvem 
Monumenta VIVA. Odpoledne bylo zakončené prezentací Mgr. Barbory 
Větrovské o moderních metodách dokumentace památek s praktickou ukázkou 
3D skenování.  

Poslední den workshopu začal přednáškou a praktickými ukázkami 
vybraných restaurátorských zásahů restaurátora a památkáře Mgr. Pavla Macha. 
Následovala prohlídka objektu bývalé prachárny stojící v areálu NPÚ 
s výkladem Ing. Jiřího Balského. Celá akce byla zakončena praktickou částí 
semináře v prostorách bývalé vojenské nemocnice v Jaroměři-Josefově. Pod 
vedením Mgr. Miloše Buroně si účastníci mohli vyzkoušet monitoring stavu 
památek. Jedná se o zhodnocení stavu jednotlivých částí a konstrukcí stavby 
např. střešní krytiny, oken, omítek, které se následně zaznamenává do 
jednoduchého formuláře a dále zpracovává. 

Průběh celé akce byl velice příjemný, oceňuji jak náplň semináře se 
zajímavými příspěvky, praktické části, tak jeho organizací. Workshop mohu 
jednoznačně doporučit všem zájemcům o památky a památkovou péči, kteří 
chtějí v této oblasti získat přehledné a srozumitelné informace, poznat práci 
profesionálních pracovníků v tomto oboru a nebo se třeba seznámit s lidmi, 
které tyto věci zajímají.  
 

Rudolf Khol: Pomohli jsme na Rabštejnku 

 

Také v letošním roce pokračovaly konzervační práce na zřícenině hradu 

Rabštejnek u Chrudimi. Nejprve bylo při jarní brigádě v dubnu nasbíráno za 
pomoci mnoha dobrovolníků velké množství kamene, který tím byl připraven na 
další opravy hradu. Na začátku léta (30.6., 1.7. a 5.-8.7.) byly hlavní práce 
tentokrát zaměřeny na konzervaci jihovýchodního nároží hradního donjonu.  

Na Rabštejnku se opět sešli jeho majitelé (Mirek Gregor, Vít Novák 
a Aleš Sýkora), aby pokračovali v práci započaté před čtyřmi lety. Jako každý 
rok jim i tentokrát pomáhalo několik nadšenců, mezi které jsme se 8. července 
přidali i my (Vlastimil Bína, Rudolf Khol, Jiří Kvapil). Moc rádi jsme opět 
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alespoň trochu pomohli. Další konzervační práce pak následně pokračovaly 
v měsíci září. 

 

 
 

 

 

Jiří Balský: Výklenková kaplička 
u Semonic 

 

Semonice, výklenková kaplička a dvě lípy, pozemek parc. č. 736/1 (?), 
katastrální území Semonice, při levém okraji silnice č. II/2858 vedoucí 
ze Semonic do Rožnova.  
 

Projekt dálnice D11 počítá v prostoru u Semonic s křížením stávající 
silnice č. II/2858 formou nadjezdu nad dálnicí, což si vyžádá výškové úpravy 
terénu, se kterými je stávající umístění kapličky a doprovodných stromů 
v kolizi. 

Kaplička se nachází při silnici Semonice – Rožnov po levé straně. Jedná 
se o výklenkovou kapličku, vrcholně či pozdně barokního architektonického 
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tvarosloví v prostším, lidovém provedení. Pro kapličku je charakteristický 
relativně neobvyklý mělký půdorys s mírně předstupujícím středním rizalitem, 
završeným trojúhelníkovou atikou. Oltářní část výklenku je prázdná, výklenek je 
uzavřen kovovými mřížovými dveřmi. Nad nimi je upevněn dřevěný trojúhelný 
profilovaný fronton natřený černou barvou. Stavbička je kryta pálenou krytinou 
bobrovkou, nátěr omítaných stěn je bílý, kterým prosvítá starší, zřejmě světle 
okrový. Kapličku po obou stranách doplňují dvě mohutné lípy. Celek je velmi 
působivý pro blízké i dálkové pohledy a má ve svém místě silnou krajinotvornou 
funkci, která by měla být zachována.  
 

 
 

Kaplička ani obě lípy nejsou památkově chráněny. Jedná se v pravém 
slova smyslu o tzv. památku místního významu, která podstatným způsobem 
dlouhodobě doplňuje otevřenou zemědělskou krajinu v okolí Semonic. Sakrální 
objekt je v tomto místě doložen již v mapě I. vojenského mapování (Čechy, 
mapový list č. 79, 1764-1768 a 1780-1783 rektifikace) a dále potvrzen na mapě 
císařského povinného otisku Stabilního katastru, mapování k roku 1840. Podle 
architektonického provedení lze vyslovit předpoklad, že v uvedených mapách je 
zaznamenána stávající stavba kapličky.  
 



22 

 

Doporučení možného způsobu záchrany kapličky: 
 

Dle dostupných informací dojde v místě kapličky k vybudování náspu 
a navýšení terénu cca o 1m. Přesné údaje a souvislosti budou známy až po 
zahájení projekčních prací na dokumentaci pro stavební povolení. Nyní již 
můžeme říci, že po proběhlých jednáních mezi zainteresovanými stranami počítá 
Ředitelství silnic a dálnic ČR se zachováním kapličky buď na svém dosavadním 
nebo náhradním místě.  
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Pro zachování barokní stavby výklenkové kapličky, vzhledu a paměti 
místa a rovněž silného krajinotvorného prvku v jinak relativně prázdné 
zemědělské krajině jednoznačně doporučujeme stavbu kapličky zachovat na 
svém místě, anebo ji přemístit na co nejbližší vhodné místo, opět při silnici, 
nejlépe se stejnou orientací a doplněnou o dva kulisové stromy, lípy. 

Stavba dálnice je důležitá, nezpochybnitelná, neměla by však být 
realizována na úkor historické stavby, která má navíc i aktuální význam pro 
místní lidi. Nabízí se proto například posunutí směrem k technické stavbě 
regulační plynové stanice, která se nachází cca 80 m od kapličky směrem 
k Rožnovu, a to někam mezi tuto stanici a začátek náspu nadjezdu přes dálnici. 
Výsledkem by měla být obdobná kulisa krajinného prvku. V navrhovaném 
umístění by také obnovená kulisa kapličky a stromů mohla v delším časovém 
horizontu mírně potlačit spíše negativní působení sousední technické stavby. 
U vybraného místa je samozřejmě třeba prověřit trasování sítí a další obvykle 
řešené věci.  

Přesunutí je možné provést bez rozebírání stavby na předem připravený 
nový základ. V každém případě je žádoucí stavbičku zaměřit, odebrat profily 
římsy a v případě nezbytného rozebrání ji pak opět sestavit na novém místě při 
použití originálního stavebního materiálu, vápenocementové malty a finálního 
vápenného nebo silikátového nátěru v barvě bílé nebo jiné, na kapličce 
doložené.  
 

stávající umístění:  
 pozemek parc. č. 736/1 (?), k.ú. Semonice, vlastník: Královéhradecký kraj 

(SÚS) 
 šířka pozemku v místě kapličky dle KN cca 5,3m  
 vzdálenost zadní stěny kapličky od bílé čáry krajnice cca 5,1 m  
 vzdálenost stavby kapličky od bílé čáry krajnice 4,2 m  
 vzdálenost středů kmenů od bílé čáry krajnice 2,7 m (kraje kmenů cca 2,4 m 

od krajnice)  

 

navrhované umístění:  
 pozemek parc. č. 736/1, k.ú. Semonice, vlastník: Královéhradecký kraj 

(SÚS) 
 umístění kapličky a stromů ve vztahu ke komunikaci obdobné, stromy lze 

odsadit dál od krajnice  
 šířka pozemku v navrhovaném místě kapličky dle KN cca 5,2 – 5,3 m  

 přesun cca 65 – 75 m, trasa přesunu bez překážek  
 

(stav poznání ke dni 10.5. 2017)  
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Podporu zachování kapličky vč. případného přesunu na jiné vhodné místo, 
pokud to bude nezbytné, jednomyslně vyjádřili i členové Osadního výboru 
Semonice na schůzi konané dne 1. května 2017.  
 

 
 

Záchrana zajímavé historické stavby, která není památkově chráněná, 
bude projevem citlivého a zodpovědného přístupu všech, kteří se mohou 
o záchranu zasadit a přispět tak k udržení paměti místa, krásy a plnosti zdejší 
kulturní krajiny. V opačném případě se zbytečně o to samé ochudíme. 
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Jaroslav Balcar: Na svatého Martina 
vznikla v Havlovicích Svatomartinská 
aliance 

 

Od 10. do 12. listopadu se konalo v havlovickém kulturním domě již 2. setkání 
správců hradních zřícenin. Setkání se zúčastnilo 30 představitelů 15 spolků 
z celých Čech a Moravy. 

Jednání v sobotu dopoledne navštívil náměstek ministra kultury Ing. 

Vlastislav Ouroda, Ph.D., který pohovořil především o tvorbě Zákona 
o památkové péči, problematice památkové péče o lokální památky 
a možnostech financování péče o památky bez statusu „národní“ v době, kdy 
Evropská unie tento směr péče o národní kulturní dědictví nepodporuje. Na 
závěr svého vystoupení vyjádřil podporu vzniku nového spolku, který by měl 
zastřešovat zájmy organizací, pečujících o památky lokálního významu.  

 

 
 

V průběhu odpoledne pak byly schváleny stanovy vznikající 
Svatomartinské aliance – Asociace správců památkových objektů, a následně 
byla zvolena Výkonná rada a Revizní komise aliance. Cílem aliance bude 
prosazovat a medializovat zájmy spolků, obcí i soukromých vlastníků hradních 
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zřícenin a menších památkových objektů, které dnes stojí na okraji zájmu 
Ministerstva kultury i Vlády ČR. Dále byly projednávány problémy spolků 
v oblasti památkové péče, účetnictví i financování.  

V neděli si účastníci setkání prohlédli hrad Vízmburk, kde byli seznámeni 
s probíhající etapou záchrany této, státem dlouhá léta zanedbávané, památky. Po 
obědě se účastníci rozjeli do svých domovů plni inspirací, námětů a dobrých 
dojmů ze společného jednání. 
 

Mgr. Jaroslav Balcar Havlovice 154, 54232 Úpice, tel.: 777005790 

 

Zápis ze setkání Svatomartinské aliance  

ve dnech 10. - 12. 11. 2017 v Havlovicích 
 

Sobota 11. 11. 2017 
 

10.00  

Jednání zahájil Radek Kocanda. Přednesl návrh programu jednání. Za 
organizátory setkání pozdravil zástupce spolků Jaroslav Balcar a omluvil 
nepřítomné zástupce spolků. Všichni přítomní zástupci památkových objektů 
krátce představili sebe i své spolky.     
 

10.30  

Náměstek ministra kultury Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. přednesl referát 
o přípravě Zákona o památkové péči a spoluúčasti asociace při přípravě nového 
zákona. Vyjádřil podporu nově vznikajícímu spolku správců památkových 
objektů. Nabídl prostory MK ČR k případným dalším jednáním. Na základě 
dotazů z pléna konstatoval nejednotnost přístupu památkové péče k památkám 
UNESCO, NKP a menším KP v majetku obcí, spolků a soukromých osob. 

Konstatoval také nejednotný přístup MK, MPR, MŽP a MZE ke kulturním 
památkám obecně. Přislíbil podporu ve změně výzvy na pořízení muzejních 
expozic na snížení minimální výše dotace (nyní je 1 mil. Kč). Závěrem 
poděkoval všem účastníkům setkání a pozval zástupce Aliance k oficiálnímu 
představení na MK ČR. 
 

12.00 Oběd 
 

12.30  

Jednání pozdravil Rudolf Khol, předseda Společnosti ochránců památek ve 
východních Čechách, z. s.  a představil činnost spolku. 
  

12.45   

Radek Kocanda navrhl vznik spolku Svatomartinská aliance – Asociace správců 
památkových objektů. Záměr byl všeobecně schválen. Všichni zástupci spolků 
a soukromí majitelé památek se poté vyjádřili, zda mají zájem vstoupit do nově 
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vzniklé aliance ihned, či na základě schválení valnými hromadami spolků (viz 

níže).   
Na základě elektronického připomínkování zaslaných stanov byl zpracován 
návrh. Tento návrh byl připomínkován a upravován na základě připomínek 
z pléna. Výsledná podoba stanov je přílohou tohoto zápisu. 
 

15.00  

Ustavující schůze členů Svatomartinské aliance a volba orgánů (viz níže). 
 

16.00  

Návštěva expozice hradu Vízmburk v obci Havlovice 

17.00  

Jiří Holík přednesl referát o činnosti spolku a provozu hradu Lukov v režimu 
EET. Radek Kocanda přednesl referát k provozu spolku Hrady na Malši mimo 

režim EET. Jaroslav Balcar přednesl referát na téma „Problémy v provozu EET“ 
a David Krämer přednesl referát o provozu EET na hradě Cimburk, kde EET 
provozují bez přívodu elektřiny.  
 

18.30 Večeře 
 

19.00     

Volná diskuze na téma financování, dotace, granty, projekty....  
  

Neděle 12. 11. 2017 
  

10.00     

Návštěva hradu Vízmburk, prohlídka konzervačních prací, sklepů a expozice. 
 

V rámci setkání byly vystaveny prezentační panely následujících hradů: 
Blansko, Brandýs, Cimburk, Frymburk, Fulštejn, Pořešín, Velelšín, Louzek, 
Sokolčí, tvrz v Tiché, Jenčov, Kumburk, Rabštejnek, tvrz Kestřany, Vízmburk, 
Volfštejn, Zlenice 
 

Svatomartinská aliance – Asociace správců památkových objektů 
 

Zakládající členové: 
Hrady na Malši, z.s. 
Sdružení pro záchranu a obnovu tvrze Kurovice , z.s. 

Spolek přátel kestřanských tvrzí, z.s. 
Sdružení pro Vízmburk, z.s. 
Sdružení pro záchranu hradu Kumburku, z.s. 
Sdružení pro záchranu kulturního dědictví - Zlenice, z.s. 

Vít Novák, hrad Rabštejnek 

Zdeněk Procházka, tvrz Lštění u Domažlic  
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Výkonná rada:  
Radek Kocanda – Hrady na Malši, z.s.  – předseda 

Vladimír Havelka – Sdružení pro záchranu kulturního dědictví - Zlenice, z.s. – 

místopředseda 

Pavel Halada – Spolek přátel kestřanských tvrzí, z.s. 
Jaroslav Balcar – Sdružení pro Vízmburk, z.s. 
Tomáš Šimůnek – Sdružení pro záchranu hradu Kumburku, z.s. 
Revizní komise: 
Vít Novák, hrad Rabštejnek – předseda 

Zdeněk Procházka, tvrz Lštění u Domažlic  
Martin Malina – tvrz Kunovice 
 

V Havlovicích dne 15. 11. 2017 
 

Zapsal: Jaroslav Balcar 
 

 
 

Dopis potencionálním členům 
 

Vážení kolegové, 
 

na sv. Martina, v sobotu 11. 11. 2017 proběhlo již druhé setkání správců 
hradních objektů na území ČR. Jak bylo předem avizováno, došlo k založení 
Svatomartinské aliance – Asociace správců památkových objektů. Velmi nás 
těší, že se jednání tentokrát zúčastnily spolky, zástupci obcí či soukromí majitelé 
ze všech koutů České republiky.  
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Jak pronesl při svém projevu náměstek ministra kultury Ing. Vlastilav 
Ouroda, Ph.D.: “Je zajisté kvitováno širokou i odbornou veřejností obrovské 
množství odvedené práce na jednotlivých objektech. Partnerem pro jednání se 
státními institucemi a ministerstvy v závažných záležitostech, které se vás přímo 
týkají, však může být pouze subjekt sdružující větší množství zástupců 
jednotlivých objektů. Pouze tento subjekt bude mít dostatečnou váhu tak, aby 
dokázal prosadit své zájmy.“ 

Nyní není naším cílem nic menšího než dlouhodobá snaha o zavedení 
možnosti pro soukromý podnikatelský sektor věnovat neziskovým organizacím 
2% z odvedených daní, tedy věc, která již několik let úspěšně funguje na 
Slovensku a jež dovoluje tamním spolkům a dalším institucím opravovat 
a věnovat se hradním objektům v míře u nás neviděné. V tomto ohledu Česká 
republika zaspala, a rozdíl mezi Českou republikou a Slovenskem je dnes již 
výrazně patrný. 

Bylo také jasně řečeno, že prioritou aliance bude ekonomický přínos jejím 
členům. Aliance se bude snažit získávat finance k naplňování svých cílů, tedy ve 
prospěch svých členů. 

V neposlední řadě jsme byli na tomto setkání přizváni k spoluúčasti při 
budoucí tvorbě novely Zákona o památkové péči tak, aby byl zákon výrazně 
přátelštější právě k nám, kteří jsme ti nejmenší, a na které se tak často zapomíná. 
Není třeba zde připomínat, na co všechno mají po finanční a servisní stránce 
nárok Národní kulturní památky, památky UNESCO nebo objekty ve správě 
NPÚ. I když se jedná o běh na dlouhou trať, pokud nevyběhneme, k cíli 
nedorazíme. 

Svatomartinská aliance tedy byla založena. Vyzýváme proto všechny 
spolky, které nehledí jen na vlastní krátkodobý a nejistý prospěch, aby 
projednali na svých valných hromadách otázku přistoupení do společné 
organizace, která bude hájit zájmy všech. Tím, že zvolíte společnou cestu, 
podpoříte váhu aliance a pravděpodobnost úspěchu naší věci, která měla před 10 
dny, v listopadu 2017 svůj počátek. 

Příští schůze aliance se uskuteční před začátkem další sezony v březnu 
2018, geograficky uprostřed republiky (kvůli stejným dojezdovým vzdálenostem 
– místo bude upřesněno), a jejím programem bude přijetí dalších členů 
a stanovení konkrétního plánu činnosti k naplnění našich cílů. 

V mailu jsou dále přiloženy stanovy aliance a zápis z druhého setkání 
správců památkových objektů. Přejeme Vám příjemné prožití nadcházejících 
Vánoc a těšíme se na viděnou v novém roce 2018!  
 

Výkonná rada: 

Radek Kocanda   Jaroslav Balcar   Pavel Halada 

Vladimír Havelka   Tomáš Šimůnek 

Na hradě Vízmburk 21. 11. 2017 
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Václav Pražák: Stavebně významné 
a historicky pozoruhodné objekty okresu 
Hradec Králové 

 

 Tento přehled většiny obcí Královéhradeckého okresu vznikal v poslední 
dekádě minulého století. Tehdy se vědělo, že okresy jako samosprávná složka 
zaniknou. Právě proto došlo k záměru vytipovat a zdokumentovat cenné stavby, 
plastiky a technické památky, jako doklad stavu památkového fondu, který není 
chráněn ze zákona a přetrvává na konci 20. století na území okresu před jeho 
zrušením. 
 Tehdy jsem pracoval jako památkář na okresním úřadě. Kromě běžných 
pracovních povinností jsem si při cestách po okrese, často i na kole, všímal 
každé zajímavé stavby, od kostelů a kaplí, roubených staveb lidové architektury, 
domů postavených v historizujících slozích až po drobné památky zejména 
plastiky, které přetrvávaly z minulých století. Mnohé z nich připadaly v úvahu, 
aby po stavebně historickém průzkumu byla navržena k prohlášení kulturní 
památkou. U některých jsem proto připojil písmeno N, tj. návrh na památku. 
 Dospěl jsem k názoru, že tento přehled by mohl být zajímavou pomůckou 
i pro členy naší Společnosti ochránců památek jako vodítko při cestách v okrese 

či návštěvách jednotlivých obcí a posloužit k porovnání současného stavu. Jsem 
si vědom, že za další léta v jedenadvacátém století se leccos změnilo, bohužel ne 
k lepšímu, ale také, že v některých případech je možné napomoci k záchraně. 
Pokud tento seznam poslouží k iniciativním opatřením k údržbě a záchraně 
některých objektů, pak splnil svůj účel. 
 Pro lepší orientaci jsem tento přehled rozčlenil na dílčí území okresu 
podle významných městských center. U některých objektů lidové architektury je 
poznámka v řízení. Jedná se o ty, které připadaly k užšímu výběru pro 
památkovou ochranu. Ty byly následně předány odborným orgánům památkové 
péče k dalšímu posouzení a eventuálnímu řízení. Do zrušení okresu výsledky 
nebyly známy. 
 

 HRADEC KRÁLOVÉ - MĚSTO 
 

- dům č.p. 349 v ulici bratří Čapků byl postaven podle projektu J. Gočára 
a vyzdoben jím osobně sgrafity 

- secesní dvojdomek v Machovcově ulici v Kuklenách, poslední zachovalý 
z celé kolonie z roku 1911, další domky v ulici Kubištově a Kalendově 

- selská usedlost č.p. 28 ve Velké ulici na Pouchově, zděná lidová architektura 
s prvky zlidovělého klasicismu v průčelí obytného stavení, dochovaná dispozice 
hospodářství, výměnek, stodola 
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- rodinný domek v ulici Za kostelem na Pouchově, typ dokumentující zástavbu 
z minulého století, ozdobený v průčelí sgrafitem a volutami 
- Červený dvůr – barokní usedlost ve Farářství – v současné době již byla 

vyhlášena za kulturní památku 

- kaple Panny Marie na Rožberku, ojedinělá novorománská architektura se 
sochou evangelisty sv. Marka u jižní zdi (N) 

- pseudogotická náhrobní kaple na křížení hřbitovních cest v Kuklenách, 
mimořádně zdobený objekt (N) 
- pseudogotická nárožní vila v Nezvalově ulici při křížení s ulicí Hradební, 
ojedinělý objekt, nedávno dokonale obnovený (N) 
- budova secesní sokolovny ve Svobodných Dvorech 

- Nový Hradec Králové vodárenská věž, funkcionalismus (N) 
- Svinary řada zděných stavení se štíty č.p. 24, 25, 40, 23, 33, 22, 21, 19, 18, 

roubenky č.p. 2, č.p. 27 i se stodolou 

- Svinárky bývalý hostinec, založen 1774 

- hřbitov Kukleny, moderní náhrobek Vojtěcha Kulhánka poblíž obřadní síně 
a protější náhrobek s nadživotní postavou Krista se vzpaženýma rukama na 
masivním kříži (N) 
- tamtéž náhrobek Františka Cyrila Kampelíka a hradeckého sochaře Martina 
Ježka a náhrobek rodiny Nejedlých se sochou Ježíše Krista, náhrobek Jana 
Hostivíta Pospíšila 

- plastiky a další drobné památky: socha sv. Václava v Plotištích (autor 

Sucharda z Nové Paky), socha Mistra Jana Husa v Malšovicích (autor Josef 
Škoda), Ukřižování u letiště směrem do Správčic, Ukřižování se zvoničkou 
v Plačicích, socha sv. Jana Nepomuckého na Novém Hradci Králové, přenesená 
sem při stavbě pevnosti, nejstarší socha tohoto světce na území města, historická 
zvonička na Novém Hradci Králové (u stanice MHD), Madona při výjezdu 
Pardubickou ulicí z Kuklen směrem na Plačice, pomník obětem první světové 
války ve Slatině, pomník obětem první světové války na Pouchově (autor 
Václav Škoda), Madona na vysokém sloupu v Březhradě, statika ohrožena, 
socha Panny Marie na rozcestí v Plačicích – zůstal jen sokl s dedikací, korpus 
zmizel, Ukřižování v Bezručově ulici, lokalita u zvoničky, zůstal rovněž pouze 
sokl bez krucifixu.    
 

 HRADEC KRÁLOVÉ - OKOLÍ 
 

- Lhota pod Libčany, škola a statek č.p. 55, paní Hana Voženílková (secese), 
kaple Nejsvětější Trojice 

- Všestary roubené stavení, původně škola (N) 
- Libčany zámeček pozdně barokní, pamětní deska malíře Vojtěcha Sedláčka 

- Praskačka kostel Nejsvětější Trojice 

- Předměřice Matějkova vila secesní (N) 
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- Stěžery socha sv. Marka, pomník obětem první světové války 

- Sedlice č.p. 42 doklad původní zástavby, pseudoklasicistní fasáda, novogotická 
hřbitovní kaple 

- Osice busta Františka Škroupa (N), č.p. 37 klasicistní fasáda,  
- Máslojedy statek č.p. 48 

- Čistěves socha polního myslivce na okraji lesa Svíbu, dále při cestě alej soch 
1866 

- Neděliště vjezdová brána u č.p. 48, objekt s empírovou fasádou členěnou 
pilastry 

- Černilov několik statků s hodnotnými vjezdovými branami, další průzkum 

- Újezd lidová architektura, objekty č.p. 23, 19, 50 – v návrhu 

- Skalička v řízení č.p. 24, č.p. 19 (N) 

- Bukovina, bývalá škola, pak samoobsluha, secesní objekt (N), zachovalé 
zařízení u kovárny u č.p. 42 

- Divec, řada stavebně hodnotných domů č.p. 39, 53, 29, 37, 7, 30, 11, 12 

- Librantice, řada hodnotných stavení č.p. 99, 97, 25, 29 

- Libřice – stavebně hodnotné objekty č.p. 1, 26, 100, 28, 12, 10, 8, 19, 86, 

kostel sv. Michala 

- Výrava kaple sv. Jana Křtitele, u ní Ukřižování se studánkou, stavebně 
hodnotné objekty, č.p 21, 71, 58, 109, 99, 54, 30; v obci byl opukový lom, 

materiál použit v řadě případů, např. špýchárek u č.p. 18, datovaný 1881, srub 
z opuky při č.p. 95, u č.p. 16 oplocení z opuky, č.p. 8 srub u silnice, kůlna 
z opuky při č.p. 109 
 

SMIŘICKO 
 

 -Smržov kaplička s křížovou cestou 

- Hněvčeves roubená chalupa proti kostelu kvalitní 
- Holohlavy špitálek (N) klasicistní náhrobek Václava Kutíka na hřbitově  
- Hubiles - dva smírčí kříže 

- Hořiněves kostel (N)  
- Račice vjezdová brána u č.p. 47 s plastikou na vrcholu brány 

- Rodov secesní budova školy (N) 
- Sendražice kovárna z r. 1900, původně funkční 
- Černožice secesní vila Sehnoutkova č.p. 34, pozdně klasicistní dům č.p. 37, 

hrobka továrníka Sehnoutky autorem O. Španiel, sokolovna, funkcionalistický 
obecní dům 
 

NOVOBYDŽOVSKO 
 

- Hlušice dvojité sochy, rarita nikde se neopakující, Panna Maria a sv. Barbora, 
další druhá sv. Jan Nepomucký a sv. Jan (František?) z Pauly 

- Hlušičky, roubená chalupa č.p. 38 s podloubím a podstávkou 
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- Měník na hřbitově ojedinělý secesní náhrobek 

- Prasek kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, pseudogotický (N), dále v obci 25 

objektů lidové architektury + čtyři roubené špýchárky 

- Libeň hospodářské budovy u č.p. 5, stodola, špýchar a ojedinělá sušárna ovoce 

- Zadražany chalupy č.p. 2, 11, 16, 23, 31, 33, 26, v řízení č.p. 40, 42, 48, 50 

- Ohnišťany kostel sv. Václava (N), zámek Podlesí, fara – v řízení 
- Smidarská Lhota statek č.p. 20 (N) 

- Smidary – lednice technická památka zbytek pivovaru (N), fara barokní 
- Skřivany řada hodnotných objektů, provést průzkum 

- Vysočany – v řízení č.p. 4, 13, 35, 56 

- Skochovice v řízení č.p. 1, 11, 49, 53, 60, 105, 109 
 

CHLUMECKO 
 

- Kratonohy fara barokní, neudržovaná 

- Stará Voda chalupy č.p. 43 a 4, statek č.p. 16, klasicistní (N) 
- Mlékosrby kostel sv. Filipa a Jakuba pseudorománský, zvonice odtržena od 
kostelní lodě, u kostela přistavěna hrobka rodu Kinských 

- Kosice dvě roubené chalupy č.p. 5 a 36, dále u bývalého rybníka lovcovna č.p. 

1 a č.p. 2, stodoly u č.p. 24 a 94 

- Kosičky řada stavení jako typy k navržení, č.p. 40, 46, 41, 39, 79, 80 106 

a kovárna u č.p. 65 

- Písek, budova původní kampeličky s nápisem ve štítě, dále hodnotné objekty 
č.p. 3 a 14, lovcovna u bývalého rybníka č.p. 32 

- Nové Město nad Cidlinou areál bývalé šlechtitelské stanice tzv. Malá koruna 
(N) 

- Luková stavení č.p. 1 (N), dále průzkum u č.p. 2, 5, 7, 8 

- Nepolisy objekty lidové architektury č.p. 12, 13, 157, 204, špýchar u č.p. 68 

- Klamoš rodinný domek z roku 1928 (N?) 

- Pamětník dvojdům u mlýna (N) 
- Lovčice v řízení objekty č.p. 8, 21, 70, 151, dále statek č.p. 8 a č.p. 70 

- Lišice dům č.p. 45 (N) 

- Lužec nad Cidlinou v řízení domky č.p. 57, 66, 138, 195 

- Lučice kostel odsvěcen, u něj robustní zvonice 
 

NECHANICKO 
 

- Probluz areál kostela Všech svatých, pomníky na hřbitově u kostela z války 
1866 

- Dolní Přím socha sv. Jana Nepomuckého v obci, za obcí socha sv. Aloise a zde 

pomníky 1866 

- Lubno dvě roubená stavení č.p. 9 (proti soše sv. Jana Křtitele), č.p. 26 se 

špýcharem 
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- Kunčice sochy sv. Jan Nepomuckého, sv. Václava, Ukřižování 
- Radostov dvě roubené chalupy 

- Popovice roubený mlýn u něj památný strom, původně památka, znovu (N) 
- Tůně, roubená stavení č.p. 2, 12, 23, 24 

- Sobětuš dvě roubené chalupy, socha sv. Václava 

- Střezetice roubené stavení a hodnotná roubená stodola 

- Třesovice budova bývalé kampeličky, nyní obecní úřad 

- Suchá kostel Nejsvětější Trojice zanedbaná údržba (N), za kostelem roubené 
chalupy, rovněž při výjezdu z obce do Tůně 

- Těchlovice stodola jako hangár, sušárna čekanky (N), č.p. 36 stará Ledvinkova 
hospoda, roubená chalupa Pacákových, zděná usedlost s vikýřem Komárkových 

- Nechanice dům č.p. 9 Macelových novoklasicistní patrový dům (N), vojenský 
hřbitov z války 1866 na okraji lesa Bažantnice (N) 
- Hrádek dvě kapličky jedna na kraji lesa při cestě od Nechanic, druhá při 
výjezdu od zámku 

- Dobřenice Loevensteinova hrobka v zámeckém parku 

- Dohaličky kostel sv. Jana Křtitele dominanta kraje, barokní fara s mansardovou 

střechou 

- Nerošov roubený mlýn, kulturní památka, v interiéru kompletně dochované 
mlýnské zařízení 
- Staré Nechanice lidová architektura č.p. 107, Šarounův statek klasicistní fasáda 

- Stračov pseudogotický kostel dominanta okolí, zámek původně harrachovský 
neudržovaný 

- Pšánky – na návsi tři zděná hospodářská stavení – hostinec, obytné stavení, 
statek 

- Mžany secesní budova školy (N) 
 

TŘEBECHOVICKO 
 

- Polánky nad Dědinou roubený špýchar u č.p. 10, řada dalších obytných 
a hospodářských stavení, č.p. 34 s vjezdovou bránou a stodolou, dále č.p. 1, 9, 

51, 12, 32, 80, 35 

- Krňovice kostel Nanebevzetí Panny Marie (N), technická památka lednice, 
u statku při vjezdu zděný klasicistní špýchar 
- Jeníkovice řada hodnotných stavení, nutný průzkum 

- Štěnkov areál statku č.p. 37 (N) 

- Libníkovice  roubená stavení č.p. 28, 16, 17, 34, 18, 19 
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ZoraVoženílková: Svatojakubská cesta 

 

V loňském roce vznikl projekt Poutníci Poutníkům - Východočeská 
trasa, která navazuje na poutní cesty z Polska (Křešov, Vambeřice) přes 
Broumov, Polici nad Metují, Hronov, Červený Kostelec, Ratibořice a Kuks, 
pokračuje dále na Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Kutnou Horu až do 
Vlašimi, kde navazuje na Jihočeskou trasu. Celková délka východočeské trasy je 
265 km a trasa začne být v nejbližší době značena. Díky dohodě o spolupráci 
s Klubem Českých Turistů, budou na turistických cedulích a rozcestnících malé 
žluté mušličky v modrém poli (mezinárodní symbol poutě do Santiaga de 

Compostela). 

 

 
Mapa svatojakubských tras v ČR, plnou čarou jsou naznačeny již existující trasy, vyznačené v terénu. 
 

Nadnárodní projekt by rád přiblížil široké veřejnosti Svatojakubskou cestu 
a oživil tak fenomén poutnictví. Českou republikou procházejí poutníci z jiných 
zemí a po českém území vedou tři páteřní trasy, které navazují na evropskou síť 
svatojakubských cest. Spolek Ultreia (www.ultrea.cz), který se dlouhodobě 
věnuje pomoci poutníkům, se snaží o zachování celé původní cesty, kterou dnes 

přibližně vytyčují kostely zasvěcené sv. Jakubovi. Díky Osobním záštitám 
a podpoře hejtmanů Pardubického i Královéhradeckého kraje bychom rádi do 
budoucna navázali spolupráci i s dalšími subjekty na trase. Potřebné bude zajistit 
možnost ubytování, občerstvení, zřízení odpočinkových míst a poskytnutí rad, či 
případné pomoci. 
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Cesta Svatého Jakuba - Camino de Santiago, je název poutních cest, které 
se z celé Evropy sbíhají směrem ke španělským hranicím a vedou pak ke hrobu 
sv. Jakuba, do katedrály ve španělské Galícii. Zájem o svatojakubskou pouť 
začal prudce vzrůstat koncem 80. let 20. století, kdy se na pouť vydal papež sv. 
Jan Pavel II. Cesta byla vyhlášena Evropskou kulturní cestou a v roce 1993 
zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Hlavním důvodem pro 

vykonání poutě dnes není jen náboženská motivace, tím impulzem může být 
aktivní odpočinek, architektura, příroda, památky, či sport. V rychlém 
a chaotickém životním rytmu je poutnictví vítanou změnou. Je svobodné, 
finančně nenáročné, určené pro jednotlivce, skupinu, ať již pěšky, na kole nebo 
na koni. A každého, kdo se na cestu vydá, cesta nějak obohatí. 
 

 

 

 

 

 

Vlastimil Šimek: Ve stínu cukrovaru 
 

„Objevená“ technická památka Hrnčířův mlýn v Českém Meziříčí.  
 

Nedaleko od Hradce Králové po silnici směr Orlické hory trasa přes 
Černilov – Dobruška stojí obec České Meziříčí dnes známá spíše rozsáhlým 
areálem cukrovaru a dominantou cukrovarnického sila, která je již z velké dálky 
zřetelně vidět. Někomu se možná ještě vybaví místní rodák a pozdější 
královéhradecký biskup ThLic. Karel Otčenášek. Pouze místní a někteří další 
zasvěcení vědí o existenci dnes již nefunkčního tzv. Hrnčířova mlýna. Ten se 
nachází na hranici areálu cukrovaru při ulici Osvobození směr Opočno. Mlýn se 
dochoval do dnešní doby včetně technologického vybavení tzv. uměleckého 
složení z 19. století.  

Historie tohoto mlýna byla zpracována a popsána regionálním historikem 
Josefem Hejzlarem v 60. letech 20. století v Kronice Mlýny na Zlatém potoce 
(Josef Hejzlar; pouze rukopis v držení potomků; kopie uložena v SOkA 
Rychnov nad Kněžnou), kdy autor využil písemné prameny. Z těchto 
dokumentů jsem čerpal informace k historii mlýna rovněž pro tento článek. 
 

Historie objektu 
Současný objekt mlýna dle J. Hejzlara v roce 1740 (současný farní kostel 

sv. Kateřiny byl založen v roce 1748). Proto se lze domnívat, že jádro objektu 
(přinejmenším přízemí mlýna) pochází z této doby. Zda mlýn vznikl na místě 
starší stavby, nebo snad starší budova byla přebudována, není v tuto chvíli jasné 
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(stavebně-historický průzkum nebyl doposud realizován) a zatím se mně 
nepodařilo získat informace z písemných nebo ikonografických pramenů.   

 

 
 

První zmínka o objektu panského mlýna je dochována v urbáři 
opočenského panství z roku 1598, ve kterém je zmíněn mlynář Pavel Šňorař 
s vyměřením odvodů ze mlýna („z mlejna ouroka svatojánského 31 grošů III. 
den, ouroka svatohavelského 29 grošů III. den. Mandalena mlynářka s rolí VII 
prutů, ouroka svatojiřského XVIII 1/2 grošů, ouroka svatohavelského XVIII 1/2 
gr.“). V soupise poddaných podle víry z roku 1651 je zmiňován Václav 
Havlanský, mlynář, 32 let starý. Ze zápisu z urbáře z roku 1655 se mimo jiné 
dozvídáme, že „V té vsi jest mlejn jeho excelence o třech kolách moučných, 
z kteréhož vychází platu stálého vejmelného: pšenice 6 korců [1 korec odpovídá 
cca 93 litrům; pozn. autora], směsnýho 122 korce 2 věrtele [1 věrtel odpovídá 
cca 23 litrům; pozn. autora], vepřů panských vykrmiti 5, na kteréž se platí do 
důchodu 50 tolarů rýnských.“ V roce 1714 je zmiňován jako mlynář Filip 
Matyáš. V mlýně se mlelo na třech složeních a roční výdělek činil 350 zlatých. 
Za následujícího pachtýře mlynáře France Matyáše byla v roce 1740 postavena 

současná budovu mlýna. Následujícími vlastníky mlýna byli Václav Chocenský 
(od roku 1744), Václav Král (zmiňován v roce 1788), Jan Maršán (zmiňován 
v roce 1806), František Šefelín (zmiňován v roce 1812). Mlynář František 
Šefelín kupuje v roce 1848 mlýn od opočenského panství náležejícího Colleredo 
- Mansfeldům do svého vlastnictví. V roce 1862 mlýn kupuje mlynář Jan Hrnčíř 
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z Nahořan za 22 tis. zlatých. Rodina Hrnčířů mlela ve zdejším mlýně až do 
50. let minulého století, kdy po Janu Hrnčířovi se majitelem stal jeho syn Karel 
Hrnčíř (známý jako Sivý sokol). Posledním panem otcem byl pak Oldřich 
Hrnčíř.  
 

 
 

Co se týče vybavení mlýna, to je z velké části z 2. poloviny 19. stol., kdy 

se začalo přecházet z jednodušších technologií (tzv. české složení) na tzv. 
umělecké (kdy prvky mlecího složení byly vyráběny již továrně). Mlýn byl 
původně poháněn až třemi koly na spodní vodu (spád vody z náhonu byl pouze 
2,1 metru). Mimo jiné se zde nacházely 3 česká složení, jahelka na výrobu jahel, 
holendr na výrobu krup. V roce 1872 byly zakoupeny tzv. francouzské kameny 
a rovněž tzv. Amerikán (nejstarší typ uměleckého složení). V roce 1893 byl 

mlýn opatřen první mlecí válcovou stolicí. Na počátku 20. stol. (v roce 1903) 

byl mlýn opatřen Francisovou turbínou o výkonu 24 HP. Za 3 roky došlo 
k instalaci dynama na výrobu elektrické energie pro osvětlení mlýna a okolních 
domů. Střecha mlýna byla původně opatřena doškami, dnes je z pálených 
bobrovek. Zdivo mlýna je alespoň v přízemí kamenné a až 1 m silné.  

Dne 29. 11. 2017 jsme mohli mlýn navštívit a porovnat stav a vybavení 
oproti fotodokumentaci pořízené před několika lety. Můžeme konstatovat, že za 
uplynulý čas nedošlo k výrazným destruktivním změnám, zřejmě díky stálému 
klimatu bez větší vlhkosti. Do současnosti se podařilo zachovat velkou část 
technologického vybavení uměleckého složení, jako jsou litinové válcové mlecí 
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stolice (jsou zde 3), vysévače (hranolový i rovinný), koukolník, archaicky 
vypadající reforma na výrobu krup, kapsové dopravníky atd. Rovněž je 
zachováno jedno české složení.  

V mlýnici v přízemí stojí zřejmě původní mlýnská hranice (dataci se nám 
nepodařilo nalézt, ale mohla by být z 20. Až 30. let 19. století) úctyhodných 
rozměrů. Hranice je přes celou délku mlýnice, což odpovídá tomu, že zde bylo 
několik mlýnských složení, jak je uváděno v pramenech.  

Poškození vybavení mlýna je s přihlédnutím k tomu, že mlýn není již 
dlouho dobu obýván, poměrně malé. V obytné části v prvním patře stojí za 
zmínku rovněž strop obytné místnosti, který je odzdoben zachovalým fabionem. 
V přízemí je pak poměrně zajímavá zaklenutá místnost s prkennou podlahou, 

která zřejmě plnila funkci šalandy.   
 

Jednání o záchranu objektu a možná budoucnost 
 

Objekt mlýna od ukončení provozu chvíli sloužil ještě jako nájemní byt, 
nicméně bez většího zájmu majitelů, obce nebo jiného subjektu. Technický stav 
se postupně zhoršoval. Po roce 2000 místní cukrovar potřeboval rozšířit 
pozemky kolem areálu z důvodu vybudování nové brány do areálu a došlo 
k odprodeji pozemků, které náležely k mlýnu včetně mlýna samotného 
společnosti Tereos TTD, a.s. (nadnárodní společnost zabývající se produkcí 
cukru a dalších produktů). Nový majitel mlýna nejevil zájem o objekt a tomu 
odpovídala i péče. Z bezpečnostních důvodů došlo alespoň k zajištění objektu 
zazděním oken. Stav objektu se nadále zhoršoval až do dnešní podoby. Jistý 
zájem o starý mlýn projevil bývalý starosta obce České Meziříčí pan Panenka, 
který měl zájem společně s cukrovarem vybudovat muzeum. Od tohoto záměru 
však bylo upuštěno (cukrovar se rozhodl investovat finance do historických 
objektů v sídle společnosti v Dobrovicích) a k žádné – ani dílčí – realizaci 

nedošlo.  
V roce 2015 jsem se s rodinou přestěhoval do Českého Meziříčí. O danou 

budovu jsem se začal zajímat a postupným shromažďováním informací jsem 
zjistil, o jak zajímavý a hodnotný objekt se jedná. V této věci jsem navázal 
komunikaci s Mgr. Janem Tlučhořem z NPÚ, ÚOP v Josefově a rovněž jsem 
oslovil odborníka v oblasti technických památek PhDr. Radima Urbánka 
z muzea ve Vysokém Mýtě. Na základě mnou shromážděných poznatků jsem 
zaslal dne 29. 3. 2016 dopis na vedení společnosti Tereos TTD, a.s., ve kterém 
jsem vlastníka objektu upozornil na historickou hodnotu objektu a možnost jeho 
využití v případě opravy. Zhruba po měsíci došlo k prvnímu setkání s tehdejším 
ředitelem cukrovaru v Českém Meziříčí Ing. Josefem Světlíkem. Řediteli jsem 
osobně prezentoval nutnost přistoupit k renovaci objektu s ohledem na jeho 

hodnoty. K další schůzce došlo v srpnu téhož roku. Na schůzce byl přítomen již 
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i pracovník NPÚ Mgr. Jan Tlučhoř. Řediteli jsme opětovně prezentovali 
historické hodnoty objektu a možnost čerpat dotace na jeho případnou renovaci.  

 

 
 

Výsledek setkání nebyl nijak konkrétní snad jen, že jsme se domluvili na 
vzájemné komunikaci, co se týče situace mlýna. Ze strany pana ředitele byl ještě 
vznesen požadavek, že by nebylo vhodné žádat o prohlášení mlýna za kulturní 
památku s tím, že by se situace zkomplikovala, nicméně že by bylo vhodné 
zapojit do jakékoliv případné akce obec.     
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S ohledem na časové možnosti jsem se tématu nevěnoval, až opět na jaře 
2017 jsem začal ověřovat možnosti využití objektu, jakým způsobem zapojit 

obec do podobného podniku atp. Z toho důvodu jsem mimo jiné kontaktoval 
Společnost ochránců památek ve východních Čechách, z. s. (dále jen SOPVČ). 
Se zástupci SOPVČ jsem se sešel během léta 2017 a osvětlil jim situaci a plán 
na zvýšení povědomí o daném objektu.  

Dne 28. 6. 2017 však došlo k poměrně zásadnímu zvratu v dané věci 
a zastupitelstvo obce odhlasovalo (10 členů pro, 2 se zdrželi, 0 proti) návrh 
majitele cukrovaru na demolici objektu Hrnčířova mlýna. Bohužel v oznámení 
na červnové zastupitelstvo nebyl tento bod v programu, proto nebylo možné se 
o projednávání tohoto bodu dozvědět s časovým předstihem a případně na 
zastupitelstvu prezentovat zatím nashromážděné informace k objektu a jeho 

hodnotám. O tomto hlasování jsem se dozvěděl s časovým odstupem dvou 

měsíců, kdy v místním obecním zpravodaji bylo otištěno usnesení z června. 
Hned po tomto zjištění jsem založil na Facebooku komunitu Hrnčířův mlýn 
České Meziříčí, kde jsem začal veřejnost informovat o tomto objektu 
a především současné situaci. Tato komunikace se ukázala jako poměrně dobrý 
komunikační kanál. Zároveň jsem se opět obrátil na SOPVČ a informoval jsem 
je o aktuálním stavu.  

V době, kdy jsme se poprvé potkali, (záměr demolice mlýna byl v té době 
již paradoxně zastupitelstvem odsouhlasen), jsem  SOPVČ informoval 
o poměrně dobrém stavu v jednáních, byť prozatím bez žádných hmatatelných 
výsledků, se zástupci cukrovaru. Z důvodu situace ohrožující existenci 
samotného objektu jsem požádal vedení cukrovaru (novým ředitelem byl již Ing. 
Petr Karkoš) o schůzku, na kterou byli tentokrát přizvání již i zástupci SOPVČ. 
Vedení cukrovaru bylo opět již potřetí informováno o hodnotách objektu 
a potřebě korigovat postup a zvolit nedestruktivní řešení. Výsledkem jednání 
bylo, že připravím a zašlu novému řediteli cukrovaru informaci k objektu 

k případnému posouzení. Toto však nemohlo mít reálnou šanci na to cokoliv 
změnit. Proto po dohodě s předsedou SOPVČ Rudolfem Kholem jsem se 
rozhodl podat podnět na prohlášení objektu za kulturní památku (datován 
12. 9. 2017) a to již jako člen SOPVČ. 

Aby se tématu dostalo větší publicity – znáte to, pokud se o problému 
nehovoří, tak často neexistuje –, rozhodli jsme se požádat novinářku 
z Rychnovského deníku paní Ilonu Dvořákovou, zda by byla možnost napsat 
něco o této aktivitě a o samotném objektu. To se povedlo a v sobotu 16. 9. 2017 

vyšel v Rychnovském deníku článek věnovaný tématu zde: 
https://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/hrnciruv-mlyn-kulturni-pamatka-

nebo-neopravitelna-ruina-20170916.html. V rámci článku byla zveřejněno 
vyjádření předsedy představenstva firmy Tereos TTD, a.s. Ing. Oldřicha 
Reinbergra, a sice „…pokud by aktivisté, kteří se snaží o záchranu, na to měli 

https://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/hrnciruv-mlyn-kulturni-pamatka-nebo-neopravitelna-ruina-20170916.html
https://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/hrnciruv-mlyn-kulturni-pamatka-nebo-neopravitelna-ruina-20170916.html
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jiný názor [myšleno na demolici, pozn. autora], tak naše společnost prohlašuje, 
že jsme schopni jim mlýn zadarmo předat, aby tam mohli realizovat záměry, 
o kterých si myslí, že jsou správné, jako majitelé.“ Jednalo se v tu chvíli 
o zásadní informaci. Proto jsme neprodleně požádali firmu Tereos TTD, a.s. 
o informaci, zda se jedná skutečně o oficiální stanovisko společnosti a čekali 
jsme na jejich vyjádření.   

V rámci osvěty a šíření informací o problematice jsem rovněž požádal 
starostu obce České Meziříčí pana Ing. Milana Žďárka, zda bych mohl alespoň 
ex post informovat zastupitele obce o daném objektu a situaci kolem něho na 
zasedání zastupitelstva dne 27. 9. 2017, což mně bylo umožněno. Výsledkem 
zasedání bylo to, že zastupitelstvo vzalo tuto aktivitu v potaz, bohužel však 
nebyla přijata podpora této akci, natož aby bylo revokováno usnesení z června 
2017 o demolici, o což byli zastupitelé požádáni. Celá akce na záchranu mlýna 
byla spíše zpochybňována včetně jakékoliv možné historické hodnoty objektu až 
na výjimky. Nicméně považuji za důležité, že zastupitelé byli o této akci 
informováni a bude nutné je dále informovat o případném progresu.      

V mezičase došlo ke dvěma událostem. Vlastník objektu podal žádost 
o stavební povolení (demoliční výměr) na odboru výstavby města Opočna 
(příslušný stavební úřad pro České Meziříčí) a MK ČR si vyžádalo od NPÚ, 
ÚOP v Josefově doplnění návrhu na prohlášení objektu za kulturní památku. 
K zahájení řízení pak došlo dne 8. 11. 2017.  

Po jisté době se podařilo nakontaktovat vedení cukrovaru a byla 
domluvena schůzka se zástupci vedení cukrovaru a SOPVČ. Na schůzku byl 
cukrovarem přizván rovněž starosta obce České Meziříčí Ing. Milan Žďárek. 
Schůzka proběhla dne 9. 11. 2017. Předsedou představenstva cukrovaru Ing. 

Oldřichem Reinbergrem bylo potvrzeno jeho vyjádření pro Rychnovský deník, 
a sice cukrovar je ochoten prodat objekt za cenu 1,- Kč za určitých předpokladů. 
Vedení cukrovaru nás informovalo, že nejsou ochotni do renovace objektu 
vkládat finanční prostředky. Jako jediná možnost je právě předání objektu 
jinému subjektu, který by nesl veškerou finanční zátěž včetně následného 
provozu. Rámcově se hovořilo o tom, že objekt by neměl být novým vlastníkem 
přeprodán, SOPVČ by měla představit záměr renovace a dlouhodobého provozu 
objektu atd.  

V tuto chvíli připravujeme záměr provozu objektu a financování renovace 
pro případ převzetí objektu do majetku SOPVČ. Záměr bychom chtěli představit 
na dalším setkání s vedením cukrovaru v prosinci 2017. A priori by však objekt 
měl plnit roli muzea věnovaného mlynářství (historie mlýna, zdejších 
mlynářských rodů – poslední mlynářská rodina stále žije v obci a okolí, 
zpracovávání obilných produktů ve mlýně aj.). Vedle toho by zde mohla 
vzniknout expozice věnovaná historii obce a jejím rodákům, především 
23. biskupovi královéhradecké diecéze ThLic. Karlu Otčenáškovi. Dalším 
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posláním by mělo být vytvoření zázemí pro komunitní a kulturní centrum, 
případně jiné spolky z obce a okolí.  

Během prosincového setkání s vedením cukrovaru by se mělo již 
konkrétně jednat o možném převodu nemovitosti do majetku SOPVČ. Aby celá 
akce měla smysl, je potřeba zvýšit povědomí občanů z místa a okolí o tom, že 
zde existuje takto hodnotný objekt a zároveň záměr na jeho renovaci a provoz. 
K tomu by měla mimo jiné směřovat veřejná přednáška s diskuzí pro občany 
České Meziříčí a další zájemce, kterou bychom chtěli uspořádat v lednu 2018. 
Informace o historii a současnosti objektu, jednáních se zástupci cukrovaru 
a jiné jsou nyní publikovány na Facebookovém profilu 
www.facebook.com/hrnciruvmlyn/. Za tímto účelem vzniknou rovněž webové 
stránky www.hrnciruvmlyn.cz. 

 

 
 

Na prozatímním průběhu akce na záchranu další z drobných památek 
regionálního významu se ukázalo, že možnosti na záchranu existují, i když 
startovní podmínky nejsou zrovna příznivé. Klíčová však není ani tak podpora 
obce nebo vlastníka k danému záměru, ale především zájem občanů, kteří jsou 
schopni vytvářet tlak na vedení obce a tím pádem i na vlastníka objektu. 
Nejednou jsem slyšel „vůle lidu, vůle boží“. Pevně však věřím, že se nám podaří 
v tuto chvíli vyhrát „bitvu“ o prohlášení objektu za kulturní památku, podaří se 
převzít objekt a následně vyhrát „válku“ renovace objektu a jeho dalšího 
rozvoje. 

 

 

http://www.hrnciruvmlyn.cz/
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Jiří Němeček: Kaple sv. Klimenta v Hradci 
Králové – 300 let od barokní přestavby 

 
V letošním roce 23. listopadu uplynulo 300 let od konání první mše 

v nově vystavěné barokní kapli sv. Klimenta. Nachází se v těsné blízkosti 
katedrály Svatého Ducha a je přímo spojena s Bílou věží. Vybudována byla na 
místě zbořené gotické kaple. Autorem návrhu byl s největší pravděpodobností 
Jan Blažej Santini. Tohoto v pravdě geniálního českého autora mnoha barokních 
staveb sakrálního i profánního charakteru si pro své záměry vybíral 
královéhradecký biskup Jan Adam Bernard Vratislav z Mitrovic (1677 – 1733). 

Na hradeckém biskupském stolci byl sice jen pouhých deset let (1711 – 1721), 

ale stačil dokončit některé stavby po svém předchůdci Tobiáši Janu Beckerovi 
(1702 – 1710) a vystavět nové. V Hradci Králové kromě kaple sv. Klimenta 
nechal vystavět kostel sv. Antonína na Mýtském Předměstí a kostel sv. Jana 
Nepomuckého. Byla také dokončena biskupská rezidence (jižní křídlo) 
a sjednoceny fasády kanovnických domů. 
 

 
 

Omyl Václava Hájka z Libočan v Kronice české, že první kostel 
v Čechách byl založen knížetem Bořivojem v Hradci, přijímali historici téměř 
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po tři staletí.1 Gotickou kapli, která byla v roce 1714 zbořena, nahradila barokní 
stavba.  

Původní kaple byla založena v první polovině 14. století, i když je 
pravdou, že první písemně doložená zmínka o ní pochází až roku 1514. V ní je 
zmiňována oprava střechy „Staré kaple“ lat. Capella antiqua. V té době již 
patrně nebyla využívána k bohoslužbám, což souviselo s ovládnutím Hradce 

Králové vyznavači kalicha po skončení husitských válek. K bohoslužbám 
postačoval chrám Sv. Ducha. V roce 1516 a 1517 je v záznamech použit název 
„Česká kaple“. To by svědčilo o původním užívání této sakrální stavby českým 
obyvatelstvem v předhusitském období, kdy děkanský chrám Sv. Ducha užíval 
německý patriciát. Po husitských válkách se to změnilo. Název „Solní kaple“ 
uvedený v roce 1606, vyjadřuje k jakému účelu město využívalo prostor kaple. 
V 17. století byla kaple sv. Klimenta využívána i jako sklad obilí, přestože 
město mělo sýpku v místě bývalého areálu hradu.

2
  

Změna nastala v roce 1680, když 29. června navštívil Hradec Králové 
císař Leopold I. (1657 – 1705). Představitelé města patrně s pýchou ukázali 
císaři „nejstarší kostel“ v Čechách. Jak se tvářil na stav a využívání „nejstarší“ 
české svatyně se dá odhadnout jen z následujících událostí. Již v srpnu byly 
z kaple odvezeny zbraně a lunty (doutnákové šňůry). Následující rok nechal 
hradecký kanovník a městský děkan Bernard Sartorius opravit kapli na vlastní 
náklady. Jednalo se o zasklení oken a vybílení kaple. Objekt se tak po dlouhé 
době vrátil ke svému původnímu účelu. 

Na tomto místě je třeba dodat, že gotická kaple doznala změn při výstavbě 
Bílé věže v roce 1574. Bylo zbořeno jižní průčelí kaple se třemi gotickými 
portály a vchod do ní byl možný renesančním portálem věže. Tak to zůstalo i po 
výstavbě barokní kaple. Viditelnou stopou původní gotické kaple je 
v jihovýchodní části Bílé věže opěrný pilíř a část původního portálu 
s nabíhajícím obloukem. 

Vzdělaný a uměnímilovný biskup Jan Adam Vratislav z Mitrovic se 
rozhodl již v roce 1713 zbourat chátrající kapli a vystavět novou.

3
 Tehdy se 

obrátil na město jako patrona kaple a také na východočeské šlechtické rody 
s žádostí o finanční pomoc. Tuto žádost zopakoval ještě následující rok. Na 
výstavbu kaple nakonec přispěly vedle města také některé šlechtické rody. Byl 
                                                 
1 Hájek zaměnil přemyslovské hradiště Levý Hradec, kde byl založen kostel sv. Klimenta, za hradecké 

hradiště. 
2 Sýpka byla zbořena a v letech 1851 – 1852 a na jejím místě vystaven dvoupatrový dům č.p. 230, dnes slouží 

se sousedním domem č.p. 90 Církevní základní škole Jana Pavla II. 
3 Biskup Jan Adam Bernard Vratislav z Mitrovic (1677 – 1733), královéhradeckým  biskupem ho jmenoval 

císař Josef I.  dne 12. 11. 1710, papežem Klimentem XI. byl potvrzen dne 12. 5. 1711. V roce 1721 byl na 
vlastní žádost jmenován císařem Karlem VI. Litoměřickým biskupem, v roce 1733 pak pražským 
arcibiskupem. Při cestě z Vídně, kde poděkoval císaři za jmenování ho ranila mrtvice a 2. 6. 1733 v 
Mödlingenu umírá.  
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to rod Morzinů, Nosticů, Piccollominiů, Šternberků a Trautmannsdorfů. Přispěli 
také hradečtí jezuité a v roce 1715 v době výstavby finančně přispěl papež 
Kliment XI. Hrubá stavba byla dokončena v roce 1716. Za zvuků bubnů a trub 
byly na vrchol lucerny vytaženy papežské insignie (tiára a zkřížené svatopetrské 
klíče). 

První mše se zde konala na svátek sv. Klimenta 23. listopadu 1717. Od 
roku 1719 zde byla zavedena kázání v německém jazyce pro německou menšinu 
obyvatel. Vysvěcení kaple provedl biskup Jan Adam Vratislav z Mitrovic až 
14. září 1721. Biskup Jan Josef Vratislav z Mitrovic (bratr Jana Adama) získal 
od papeže Klimenta XII. část ostatků sv. Klimenta, které v roce 867 do Říma 
přivezl Konstantin (Cyril) a Metoděj. Nejdříve byly ostatky provizorně uloženy 
v kostele sv. Jana Nepomuckého, později vloženy do nově zhotovené barokní 
ostatkové skříně. Ta pak byla slavnostně přenesena do katedrály Svatého Ducha, 
kde byla umístěna na boční oltář sv. Antonína. 
 

 
 

S nástupem biskupa Jana Leopolda Haye byla z katedrály odstraněna 
barokní výzdoba. Do kaple byla přenesena ostatková skříň sv. Klimenta 
a barokní soubor obrazů Křížové cesty. V době napoleonských válek sloužila 
kaple ke skladování sena a teprve v roce 1811 byla kaple vrácena k původnímu 
účelu. V roce 1854 byla šindelová krytina kaple nahrazena měděnou krytinou. 
V roce 1869 došlo k vnitřním úpravám, především byly všechny tři oltáře 
doplněny mramorovými menzami (oltářními stoly). Na další opravu čekala 
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kaple až do roku 1928. Bylo provedeno přesklení oken, nová výmalba a také 
byla zrestaurována Křížová cesta a relikviářová rakev s ostatky sv. Klimenta. 

V sedmdesátých letech minulého století se na kapli začaly objevovat 
závažné statické trhliny, což souviselo se sousední Bílou věží, do které je kaple 
konstrukčně zavázána. V roce 1977 byla vypracována studie statického zajištění 
Bílé věže a kaple sv. Klimenta. V té době byla odbourána sakristie a kaple již 
byla v havarijním stavu. Poslední mši zde sloužil současný děkan P. František 
Hladký 23. listopadu 1979. V roce 1985 se začal prosazovat návrh, aby kaple 
byla využita hradeckým muzeem pro expozici zvonařství. 

V roce 1996 byla kaple převedena do vlastnictví Římskokatolické farnosti 
v Hradci Králové I. V tomto roce také započala náročná oprava, která byla 
dokončena v roce 1998. Na financování oprav se vedle místní duchovní správy 
podílelo město Hradec Králové, Okresní úřad Hradec Králové (z fondu MK 

ČR), německé sdružení Kirche in Not z Königsteinu. Společnost ochránců 
památek ve východních Čechách zorganizovala veřejnou sbírku na opravu této 
památky a prostředky předala děkanství. 

Než se budeme věnovat stavebně historickému popisu barokní kaple, je 

třeba se stručně zmínit o původní gotické kapli. Bohužel její podoba není 
zachycena, až na jednu výjimku, na žádné z hradeckých vedut. Tou výjimkou je 
mědirytina Moritze Voita z roku 1712, kde je kaple zachycena jako jednolodní 
gotická stavba. Na základě stavebně historického průzkumu Bílé věže 
prováděného Františkem R. Václavíkem v roce 2010 byla vytvořena hypotetická 
podoba jižního průčelí, které muselo ustoupit výstavbě Bílé věže (roku 1574). 
Do půdorysu zbořené gotické kaple zkráceného výstavbou Bílé věže o 5 metrů 
navrhl J. B. Santini barokní kapli. Pro vnitřní prostor svatyně zvolil oválný 
půdorys zakomponovaný do obvodových zdí, které tvoří obdélník s okosenými 
rohy rozměrů 17,30 metrů délky a 12,70 metrů šířky. Vnitřní prostor kaple má 
rozměry 13,65 x 10,65 metrů. Na třech volných stranách navrhl relativně mělké 
rizality. V západním a v jižním jsou umístěna okna. Vstup do kaple je přízemím 
Bílé věže. Dnes se plně uplatňuje pouze západní fasáda směřující do 
Rokitanského ulice. Východní je částečně zakryta novodobou přístavbou 
provozní části Bílé věže z roku 2015 a sakristií. Úspornost architektonických 
prvků projevující se strohostí vnějších stěn je vystřídána malebností a členitostí 
střechy. Právě až v této části vystupuje kaple nad střechy okolních domů 
a uplatňuje se tak v siluetě města. Báň střechy je konstruována z obdélníku do 
podélně tvarovaného oktogonu. Na střešní kupoli kaple nasedá lucerna se 

štíhlým převýšeným tamburem, který odlehčuje osm štíhlých vysokých oken 
tvarově shodných s okny ve fasádě. Ta jsou umístěna mezi úzké pilířky pokryté 
rustikou. Nad nimi vystupuje nápadně vysazená korunní římsa. Na báňovou 
stříšku lucerny nasedají pozlacené papežské atributy – papežská tiára se 
skříženými svatopetrskými klíči. Princip půdorysného řešení kaple má své 
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předstupně na některých starších návrzích Jana Blažeje Santiniho. Především na 
kapli sv. Prokopa v Chotouni (okr. Kolín) z let  1708 – 1710. 
 

 
 

Interiér a zařízení kaple 
 

Hlavní oltář – menza a tabernákl (svatostánek) jsou ze šedého mramoru a jsou 

až z roku 1869. Retábulum (nástavec oltáře) včetně rámu oltářního obrazu jsou 
z první poloviny 18. století, řezbářská výzdoba včetně soch andělů je 
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připisována Ondřeji Deckerovi (1687 – 1752).
4
 Obraz sv. Klimenta je 

olejomalba na plátně, autor neznámý. Znázorňuje světce na břehu moře, na 
hlavě má papežskou tiáru a v ruce berlu. 
 

Boční oltář ostatkový – byl pořízen po roce 1788, kdy byla ostatková barokní 
skříň s rokokovými prvky odstraněna z katedrály. Oltář je doplněn čtyřmi 
schránkami s ostatky družek sv. Voršily, které sem byly rovněž přeneseny 
z katerály. 
 

Boční oltář Piety – je umístěn na evangelijní straně, menza i retábulum je ze 
dřeva mramorovaného do šedé barvy. V prosklené dřevěné skříni je umístěna 
barokní Pieta z první poloviny 18. století. Vzorem pro ni byla pozdněgotická 
Pieta v kostele sv. Jakuba Většího v Praze (kolem roku 1500). Po stranách 
skříně s Pietou jsou dva adorující andělé. Ve vrcholu oltáře je v rámečku 
s paprsky umístěn monogram Krista – IHS. 
 

Křížová cesta – původně byla pořízena do katedrály Sv. Ducha v roce 1766. 
V rámci proměny katedrál za biskupa J. L. Haye byl obrazy z katedrály 
odstraněny a uplatnění našly v kapli sv. Klimenta. Horní část rámů měla pěknou 
řezbu v rokokovém slohu. Křížová cesta byla při opravě kaple v letech 1996 – 

1998 odstraněna a po dokončení oprav již nebyla do kaple vrácena. 
 

Barokní kříž – byl součástí výzdoby kaple a podle dobové fotografie z roku 
1928 byl umístěn na pravé straně kaple před vchodem do sakristie. Při 
nedávném restaurování vnitřního zařízení kaple vzbudil pozornost duchovního 
správce P. Františka Hladkého. Po dohodě s restaurátorem Romanem Ševčíkem 
byl kříž zbaven novodobých nátěrů a citlivými zásahy byl uveden do původního 
barokního stavu. Kříž je kvalitním uměleckým dílem a podle určitých znaků by 
mohl být dílem chrudimského barokního sochaře Ignáce Rohrbacha (1691 – 

1747). 
 

Osm ramen svícnů – šest svícnů je původních a dva byly zhotovené při opravě 
kaple v roce 1998. Jsou bohatě tepané se stínidlem z čirého a z části 
pískovaného skla ve tvaru zvonce pro jednu žárovku. 
 

Kůr – je znám zhotovitel i datum zhotovení. V roce 1749 byl zhotoven 
z dubového dřeva hradeckým truhlářem Františkem Karlem Pešinským.

5
 V roce 

1998 v rámci opravy kaple byla zhotovena nová podlaha a zábradlí bylo 
zrestaurováno. 
                                                 
4 Vídeňský řezbář, usadil se v Hradci Králové, první zmínka o něm je z roku 1726, kdy dokončil práce na 

hlavním oltáři v kostele sv Antonína na Mýtském Předměstí po zemřelém sochaři Pavlu Cechpauerovi. Další 
jeho hradeckou prací byl  oltář Rodičky Boží  Škapulířské v katedrále Sv. Ducha z roku 1743. 

5 Jedná se o syna hradeckého truhláře Jana Ludvíka Pešinského, který se podílel spolu s řezbářem 
Maxmiliánem Grabnerem na zhotovení hlavního oltáře v kostele sv. Jana Křtitele Na Zámečku 
v Hradci Králové v roce 1691. 
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Nový oltářní stůl, ambon a sedes – dle potřeby současných liturgických 
požadavků byl dle návrhu akad. sochaře Stanislava Malého z Vysoké u Holic 
zhotoven z dubeneckého pískovce oltářní stůl, ambon a sedes. Tyto nové prvky 
velmi dobře zapadly do prostoru barokní kaple. 
 

Varhany – původní varhany byly v roce rekonstrukce 1998 v takovém stavu, že 
nemohlo dojít k restaurování (hniloba, červotoč). Nové varhany vyrobila 
krnovská varhanářská dílna Kánský - Brachtl. V červnu 2004  je posvětil 
tehdejší královéhradecký biskup Dominik Duka. Nebyly však umístěny na kůr, 
ale v lodi kaple pod oknem při západní stěně. 
 

Oprava kaple – probíhala v letech 1996 – 1998, prvním úkolem bylo statické 
zajištění kaple. Trhlina v kupoli byla způsobena pevným zavázáním kaple do zdi 

Bílé věže. Její výkyvy a sedání pak způsobovaly statické narušení kaple. Návrh 
sepnutí kopule předpínaným lanem po obvodu vypracoval Ing. Milan 
Dobrovolný z Brna. Zcela byla rozebrána ztrouchnivělá dřevěná konstrukce nad 
kupolí a nahrazena novou. Následně byla střecha pokryta měděným plechem. 
Papežské atributy byly nově pozlaceny. Následně byla vyměněna podlaha kaple, 
opravena okna s výměnou skel. Provedeny opravy omítek s restaurováním 
dvanácti konsekračních křížů umístěných na pilastrech kaple. Byla přistavěna 
sakristie se sociálním zázemím. Následně pak probíhaly restaurátorské práce na 
oltářích prováděné restaurátorem Romanem Ševčíkem. První mši sloužil 
22. 8. 1998 tehdejší biskup Karel Otčenášek. 

Autorem projektu oprav byl Ing. arch. Jiří Krejčík, statické zajištění 
dozoroval Ing. Bohumil Rusek, generálním dodavatelem stavebních prací byla 
firma Jaromíra Khaila z Hradce Králové. Celkové náklady na opravu kaple sv. 
Klimenta činily 8,5 miliónů Kč. 
 

Publikace, medaile, pohlednice a výroční turistická známka vydané 

300. výročí dostavby kaple sv. Klimenta 
 

V letošním roce 23. listopadu byla připomenuta dostavba kaple 
sv. Klimenta v Hradci Králové. Přesně na den byla v ní před 300 lety 
sloužena první mše tehdejším biskupem Janem Bernardem Adamem 
Vratislavem z Mitrovic, který na místě zbořené gotické kaple nechal podle 
návrhu J. B. Santiniho vystavět kapli barokní. Slavnostní mši po 300 letech 
celebroval kardinál Dominik Duka. K výročí kaple napsal náš bývalý 
předseda a zakladatel Společnosti Jiří Němeček publikaci Kaple 

sv. Klimenta v Hradci Králové. Fotografie v publikaci jsou od Miroslava 

Podhrázského. Reprezentativní publikaci vydalo Děkanství Hradec 
Králové I. Zájemci o zakoupení publikace, která může být hezkým 
vánočním dárkem, si mohou knihu zakoupit od naší Společnosti bez 
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obchodní marže za 280 Kč. Jinak za stejnou cenu je k dostání vždy 
v neděli v katedrále Sv. Ducha za stejnou cenu. S marží lze knihu zakoupit 
v Informačním centru na Eliščině nábřeží nebo v Knihkupectví na Velkém 
náměstí (vedle biskupské rezidence. 
 

           
              Přední strana knihy                                      Zadní strana knihy 
 

Naše Společnost zároveň k tomuto výročí vydala čtyři pohlednice, 
výroční turistickou známku a ve spolupráci s panem Jiřím Pípalem byly raženy 

pamětní medaile, které si rovněž můžete zakoupit. Stříbrné medaile (viz obrázek 
níže) jsou již k dispozici a ostatní vyobrazené na vedlejší straně jsou možné 
objednat (včetně případných dotazů k nim) na adrese pipjiri@seznam.cz. 
 

             
              Ag patina 315 Kč                                    Ag lesklá 280 Kč    

Medaile navrhl Jiří Pípal a PhDr. Jiří Němeček. Grafické zpracování a ražbu 
provedl medailér Petr Soušek. Žeton byl ražen ve stříbře o ryzosti 999/1000. 
Průměr žetonu je cca 26mm. 
 

mailto:pipjiri@seznam.cz
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Hranáč Ag 380 Kč             Hranáč Cu 180 Kč             Hranáč Sn 170 Kč     

                       
 

         
             Cu patina 165 Kč                                         Sn patina 170Kč 
 

Turistická známka byla vydána v počtu 300 ks. Známka je k dostání na 
informačních centrech v Hradci Králové (nádraží ČD, IC Eliščino nábřeží a IC 
Velké náměstí) nebo od ledna každé pondělí (15 – 18 hod) v naší kanceláři 
v Tomkově ulici. Zde bude také možné zakoupit i čtyři pohlednice kaple 
sv. Klimenta, které jsme k výročí vydali (možno také zakoupit v pokladně Bílé 
věže). 
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Josef Šrámek: Jepičí život monumentu aneb  
Zapomenutý pomník císaře Františka 
Josefa I. v Hradci Králové 

 

Ve fondech Muzea východních Čech v Hradci Králové se nachází nepříliš 
známá fotografie zachycující pomník císaře Františka Josefa I. Snímek 
zobrazuje bustu panovníka na vysokém soklu, ozdobeném v horní části 
císařovým osobním heslem „Viribus unitis“, ve střední části profilovanou 
girlandou a rakousko-uherským státním znakem a ve spodní části letopočty 
1830-1915, odkazující na životní data Františka Josefa (1830-1916). Lze tedy 

předpokládat, že pomník byl odhalen při příležitosti 85. narozenin zeměpána 

v roce 1915. Pomník stojí před budovou, které ovšem není zachycena v celku, je 

tedy obtížné rozklíčovat kde přesně busta stála. Fotografie je o to zajímavější, že 
soupis pomníků císaře Františka Josefa I., vypracovaný v letech 2012 a 2013 

Jiřím Daňkem a dostupný na webových stránkách Prvního internetového musea 
císaře Františka Josefa I., Wilhelma II. a první světové války (http://www.franz-

josef.cz), Hradec Králové jako místo, kde císařský monument stával, neuvádí.  
Více světla vnáší do této otázky časopis Ratibor, kde v čísle 29 z roku 1915 

čteme zprávu o oslavách jubilea císaře v Hradci Králové. Ty údajně proběhly 
„způsobem skvělým“ a město se již 1. prosince „odělo ve slavnostní háv, nebylo 
domu, kde by aspoň jeden prapor nehlásal radost jeho obyvatel.“ V předvečer 
panovníkova jubilea pak městská rada organizovala v Klicperově divadle 
slavnostní koncert, který se těšil hojné návštěvnosti. „Dvorana naplněna 
obecenstvem do posledního místa,“ napsal Ratibor. Díky tomuto periodiku se 

také dozvíme, že slaveny nebyly narozeniny panovníka, k čemuž sváděl na 
pomníku uvedený rok 1915, ale jeho nástup na rakouský trůn, k němuž došlo 
2. prosince 1848. V roce 1915 se tedy slavilo 67 výročí vlády Františka Josefa I. 
A právě při této příležitosti byl v Hradci Králové odhalen zmíněný pomník.  

Ratibor uvedl, že „Historicky památný 2. prosinec r. 1848 oslaven 
odhalením pomníku J. Veličenstva v zahradě měšťanských škol [tj. budova 
dnešního Gymnázia Boženy Němcové], kde tou dobou jsou umístěni 
rekonvalescenti našeho [tj. královéhradeckého] 18. p.[ěšího] pl.[uku].“ 
Monument, umístěný „na nejkrásnějším místě zahrady“, byl redakcí hodnocen 
jako zdařilý a periodikum také přineslo informaci, že jeho autorem byl 
akademický sochař J. Kunnert z Broumova. Pomník byl odhalen v 11 hodin 

dopoledne „za veliké účasti osobností úředních i civilních a žactva, které zapělo 
slavnostní sbor.“ Následovaly pak proslovy c. k. místodržitelského rady Josefa 
Smutného, starosty města Hradce Králové Františka Ulricha a velitele 

http://www.franz-josef.cz/
http://www.franz-josef.cz/
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královéhradecké vojenské posádky plukovníka Florianu. Pomník sám odhalil 
a požehnal královéhradecký biskup Josef Doubrava.  
 

 
 

Odhalení pomníku panovníka v závěru druhého roku světové války lze 
nejspíše vnímat optikou potřeby vyjádřit loajalitu monarchii v těžkém čase, 
zvláště když památník nebyl odhalen při příležitosti vladařových půlkulatých 
narozenin, ale při příležitosti nekulatého výročí nástupu na trůn. To pak 
předznamenalo i další osudy pomníku. Můžeme předpokládat, že byl odstraněn 
nedlouho po převratu a vyhlášení Československé republiky v závěru roku 1918. 
A pokud je známo, jediným dokladem jeho existence a podoby je zmíněná 
fotografie z fondů Muzea východních Čech. Doslova jepičí život 
královéhradeckého pomníku rakouského císaře Františka Josefa I. jej tak 

předurčuje k tomu, aby byl takřka modelovým příkladem „zapomínku“, řečeno 
slovy Zdeňka Hojdy a Jiřího Pokorného. Ve dvacátém století měl ovšem tento 
osud postihnout ještě celou řadu dalších pomníků…       
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Prameny                 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Negativy, inv. č. N-10281. 

Jubileum panovníka našeho, Ratibor, roč. 32, 1915, č. 29, s. 4.  
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Rudolf Khol: Vízmburská výročí 

 

V letošním roce uplynulo 45. výročí od zahájení archeologického 
výzkumu hradu Vízmburk PhDr. Antonínem Hejnou, CSc. a zároveň také 
Sdružení pro Vízmubrk, z.s. oslavilo 15 let své činnosti. U této příležitosti jsme 
pomohli uspořádat jednak výstavu Hrad Vízmburk – historie a současnost (6.11. 
– 8.12. 2017) a také Přednáškový večer o hradu Vízmburk (11.12. 2017).  
 

 
 

Vernisáž výše uvedené výstavy se uskutečnila 6. listopadu 2017 ve foyer 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Ten den si mohli zájemci nejen 
prohlédnout výstavu a nebo si popovídat se členy Sdružení pro Vízmburk, ale 
také mohli zhlédnout film mapující archeologický výzkum dr. Antonína Hejny 
z let 1972-1984. Reportáž o výstavě se objevila ve zprávách Východočeské 
televize V1 (http://vctv.cz/archiv/video/vychodoceske-zpravy-07-11-2017-18-

00, čas 4:18-5:55).  

 

 

http://vctv.cz/archiv/video/vychodoceske-zpravy-07-11-2017-18-00
http://vctv.cz/archiv/video/vychodoceske-zpravy-07-11-2017-18-00
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Tomáš Zaplatílek: Bývalá fara Sudslava – 

kulturní památka v rukou soukromého 
vlastníka 

 

Jedná se o areál bývalé barokní patrové fary postavené v roce 1692 

s hospodářskou budovou, kamennou ohradní zdí se vstupní brankou, sochami 
světců Jana Nepomuckého (1750), Krista na kříži (1781) a Panny Marie (1882). 
Součástí areálu byla také barokní kaplanka, dnes již nedochovaná, která stála 
v prostoru farní zahrady a dvě zcizené pískovcové sochy představující barokní 
trpaslíky, mužské a ženské postavy, umístěné mezi farou a hospodářskou 
budovou. 
     

 
Areál bývalé fary v obci Sudslava – objekt fary a hospodářské budovy. 

 

V roce 2006 byla dnes už bývalá fara v obci Sudslava v Pardubickém kraji 
prodána katolickou církví novému vlastníkovi, tímto krokem začala její 
dlouhotrvající a postupná obnova. Tato trvá po jednotlivých etapách za pomoci 
státních, krajských, nadačních a částečně i evropských dotací dodnes. Od 
začátku stavebních oprav je kladen vlastníkem památky ve spolupráci 
s památkáři a restaurátory důraz na citlivé zásahy do historického objektu, který 
následně dostal novou náplň a odstartoval její novodobou historii.  

V prvních letech se začalo nejprve se statickým zajištěním farní budovy 
z důvodu sedání a tvoření statických prasklin, dále bylo nutné v objektu vytvořit 
zázemí pro sezónní bydlení, tzn. vybudovat vhodné sociální zařízení a kuchyň, 
provést nové instalace vody, kanalizace a elektrického vedení. Po schválení 
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všech závazných stanovisek bylo přikročeno k obnově střešních krytin, a to 

objektu fary i hospodářské budovy, došlo také k revitalizaci farní zahrady 
a obnově kamenného sloupu se sochou Panny Marie. V posledních letech bylo 
přikročeno k restaurování dochované původní rokokové výmalby 

reprezentativního sálu v 1. patře a centrální chodby se secesními florálními 
ornamenty.  
 

 
Dochovaný zadní prospekt jedné z divadelních scén. 

 

Během roku 2010 došlo k založení spolku Genius loci Sudslava z.s. na 
podporu obnovy kulturní památky, který našel své uplatnění zejména v oblasti 

kulturních aktivit, pořádání pravidelných výstav, odborných přednášek, 
hudebních koncertů a divadelních představení. V prostorách budovy bývalé fary 
je umístěna trvalá expozice ochotnického divadla a sbírky historických 

divadelních kulis pocházejících z činnosti sudslavských ochotnických spolků 
činných v první polovině 20. století. Součástí expozice jsou též dochované 
písemné doklady dokumentující zajímavou historii bývalé fary. 

Farní areál v obci Sudslava, dříve Cuclav, byl vystaven nákladem 
hraběnky Terezie Eleonory z Ugarte, rozené ze Žďáru v roce 1692 současně 
s výstavbou nedalekého kostela Panny Marie Bolestné na Homoli (1692 – 

1696). Výraznou postavou v dějinách sudslavské farnosti byl děkan Antonín 
Kučera pocházející z bohaté kupecké rodiny z Hradce Králové, který zde 
působil v letech 1746-1788. Děkan Antonín Kučera byl uměnímilovný 
duchovní, který nechal postavit na zahradě barokní kaplanku s mansardovou 

střechou a věžičkou či sochu svatého Jana Nepomuckého. 
Reprezentativní prostory sudslavské fary prochází v současné době 

rozsáhlým restaurováním meziokenních špalet, ve kterých byla restaurátorským 
průzkumem doložena ornamentální rokoková výmalba znázorňující oválné 
kartuše s krajinnými motivy. Na restaurátorských pracích se podílí MgA. Lukáš 
Hrinda a BcA. Petr Šimánek, absolventi litomyšlské Fakulty restaurování. 
Restaurátorské práce jsou z části financovány z příspěvků Nadace barokního 
divadla zámku Český Krumlov a Státního fondu kultury ČR. 
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Zajímavostí bývalé fary v Sudslavě je bezesporu sbírka historických 
divadelních dekorací. Unikátní soubor zahrnuje 6 kompletních divadelních scén 
venkovského stavení, hradu, zámeckého interiéru, lesa, džungle a skalisek. 
Jedná se zhruba o 90 kusů historických divadelních kulis vzniklých během první 
poloviny 20. století. Bývalá fara je zpřístupněna veřejnosti po dohodě 
s majitelem po celý rok. 

V letošním roce 2017 také začaly opravy na vzlínajících částech fasády 
včetně barevného sjednocení venkovních omítek a okenních šambrán farní 
budovy. Realizace akce obnovy je podpořena finančním příspěvkem 
Ministerstva kultury ČR, předpoklad dokončení stavebních prací je plánován do 
konce příštího roku 2018. Jedná se o řešení dlouhotrvajícího problému vzlínající 
vlhkosti v soklových částech historického objektu. Na stavebních pracích se 
podílí firma Stating s.r.o., která zajišťovala už řešení statického zajištění budovy 
a obnovy střešní krytiny v předchozích letech. Stavební práce jsou prováděny za 
odborného dohledu státní památkové péče na základě vydaného závazného 
stanoviska. 
 

                
Rokoková výzdoba reprezentativního sálu bývalé fary v Sudslavě. 

 

Spolek Genius loci Sudslava z.s. vydal v nedávné minulosti dvě 
publikace, ve kterých seznamuje veřejnost s postupnou obnovou památkově 
chráněného areálu, s činností spolku a historií sudslavského ochotnického 
divadla v období let 1868 až 1948. Posledním již třetím literárním počinem je 
současné vydání sudslavských pověstí s ilustracemi regionálního malíře 
Vladimíra Plocka. Pro zájemce je možné získat všechny vydané tituly přímo na 
adrese bývalé fary v Sudslavě nebo nechat si zaslat na dobírku poštovním 
přepravcem. Rádi uvítáme návštěvníky přímo na bývalé faře!  
 

V článku jsou použity fotografie z archivu vlastníka kulturní památky Mgr. 
Tomáše Zaplatílka. Kontakt: Mgr. Tomáš Zaplatílek, tel.: 723 917 675, email: 

tomaszaplatilek@centrum.cz 

mailto:tomaszaplatilek@centrum.cz
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Jiří Němeček: Karel Kratochvíl – malíř 
a grafik (1912 – 1998) 
 

V pondělí 27.11.2017 proběhlo slavnostní zahájení výstavy díla Karla 
Kratochvíla v Galerii Na mostě v Hradci Králové. Narodil se 4. října 1912 
v Bohdašíně u Červeného Kostelce v učitelské rodině.  Jeho výtvarné nadání se 
projevilo již ve školních kresbách. Jeho strýc Jan Klos, malíř a pedagog, 
zasvěcoval ho při svých návštěvách do tajů malířského umění. O talentu svědčí 
práce, které se zachovaly z období jeho učení litografem. Při jeho dalším studiu 
ho vedly takové osobnosti výtvarného umění, jako byl profesor Karel Beneš 
a Jindřich Sitte a Vlastimil Rada. Základy figurální malby studoval u Miroslava 
Hégra, grafiku u prof. Klenera a jevištní výtvarnictví u prof. Richarda Landra. 
Absolvoval také tříleté studium estetiky na Karlově univerzitě v Praze. Svou 

profesní dráhu začal jako litograf v grafické firmě Doležal v Červeném Kostelci, 
kterou vykonával do roku 1945. Pak až do roku 1948 pracoval jako návrhář 
a grafik ve firmě uměleckého knihařství Martinec rovněž v Červeném Kostelci. 
Po únoru 1948 byl mimo jiné zaměstnán jako návrhář v textilním podniku 

Úpolen v Úpici a Texlenu v Trutnově, následně v tiskárně Jiskra.  
 

 
 

Jeho umělecká, pedagogická a organizační práce byla velmi rozsáhlá 
a pestrá. Nejen grafika, která byla jeho hlavní pracovní náplní, ale také ilustrace 
knih, jevištní tvorba nejen pro regionální ochotnická divadla, ale i pro hostující 
Národní divadlo, které hrálo v různých městech kraje. Jako milovník loutkového 
divadla založil v Radvanicích, kam se v roce 1960 přestěhoval, soubor 
loutkového divadla, pro který navrhoval scény a pro loutky kostýmy. Navrhl 
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více jak více jak sto plakátů a diplomů. Jako příklad může být uveden návrh 
diplomu pro prezidenta dr. E. Beneše a Olgu Scheinpflugovou v roce 1946 při 
příležitosti celostátních oslav Karla Čapka v Malých Svatoňovicích, kde také 
navrhl plakát a pohlednice. Obdobně se podílel na návrhu výstavy při oslavě 
B. Němcové v Červeném Kostelci, kde také navrhl úpravy domku, ve kterém 
Němcová žila. Byl členem Spolku výtvarných umělců Marold v Praze. 

V malířské tvorbě sice převažuje krajinářství, ale bohatě je zastoupena 
tvorba portrétní, motivy lidové architektury a také zátiší. Jeho láska ke 
Slovensku, především k Oravě a Tatrám, se promítla do jeho krajinářské tvorby. 
Z jeho ilustrátorské práce lze uvést ilustrace v knize Líbezná země autora 
S. Berana, sbírce básní J. P. Kratochvíla Souhvězdí krásy a Mých snění píseň. 
Ilustroval sbírku milostné poezie S. Řeháka pod názvem Čas zapadajících sluncí 
a pro sbírku básní Otmara Chvaliny vytvořil celou stovku perokreseb 
s hradeckými motivy. Pro nakladatelství Balustráda Společnosti ochránců 
památek ve východních Čechách (členem od 1990) vytvořil více než sto 
perokreseb pro náš informační bulletin. Navrhl několik vystřihovacích 
papírových betlémů, například s motivem Hradce Králové a vytvořil řadu 
barevných pohlednic. 
 

 
 

Karel Kratochvíl vedl mnoho let výtvarné kroužky v Červeném Kostelci, 
Úpici, Trutnově, Žacléři a v Malých Svatoňovicích.  Po odchodu do důchodu 
vedl dětský výtvarný kroužek v Radvanicích, kde založil i dětský loutkářský 
soubor. Přednášel o výtvarném umění na školách v trutnovském regionu. Svou 

vlastní tvorbu jako člen Maroldu prezentoval na mnoha společných výstavách. 
Zemřel 25. dubna 1998 v Červeném Kostelci. V říjnu letošního roku uplynulo 
stopět let od jeho narození.  
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