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NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD 
 

 

 Vážení přátelé, 

 druhé číslo Zpravodaje se ve velké míře týká březnového výročního sněmu 

Společnosti. Na jeho stránkách sice nelze předat osobní dojmy a zážitky přímého 

účastníka, přesto se pokusíme alespoň zprostředkovaně informovat o jednotlivých 

příspěvcích. Je potěšitelné, že letos ještě ve větším počtu přijali naše pozvání 

zástupci několika občanských sdružení a informovali nás o své činnosti i 

problémech, s nimiž se potýkají. 

 Z unesení, které jsme na Sněmu přijali, vyplývá plán činnosti na nejbližší 

období. S tím souvisí i anketa, jež je přiložena jako volná příloha ke Zpravodaji.  

Obracíme se na vás s žádostí o její vyplnění. 

 Smyslem ankety je zejména zmapování potřeb, možností a zájmu členské 

základny o další dění v našem sdružení. Informace, které vyplynou z vašich 

odpovědí, by měly zefektivnit a zlepšit naši činnost. Dotazník by měl zejména 

odpovědět na otázku, jakým směrem by se měla činnost ubírat, jaké jsou možnosti 

a ochota členů se aktivně zapojit do jednotlivých aktivit. 

 Jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli se na vás s anketou obrátit, je také 

skutečnost, že se v příštím roce bude volit nový výbor Společnosti. Je nutné, 

abychom se již nyní začali na tento akt připravovat a sestavili kandidátku výboru 

z těch členů sdružení, kteří se chtějí aktivně podílet na práci Společnosti.  

 Anketa není anonymní, neboť současně slouží k aktualizaci údajů v seznamu 

členů Společnosti, zejména u těch, kteří nebyli na výročním sněmu, a také 

k rozesílání elektronické pošty podle požadavků zájemců k dané problematice (e-

Zpravodaj, rychlá komunikace prostřednictvím e-mailové pošty ap.).  

 Vyplněné anketní lístky, prosím odešlete na adresu členky výboru Moniky 

Fickové. Adresa je zveřejněna ve spodní části anketního lístku. Druhou možností, 

jak odeslat vyplněný dotazník, je využití jeho elektronické verze. Ta je rozesílána 

jako příloha e-Zpravodaje, rozesílaného prostřednictvím e-mailu 

(sopvc@seznam.cz). 

 Termín dodání vyplněných anketních lístků, papírových i elektronických, je 

do 20. května 2012. 

 

Ludmila Žlábková 
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INFORMACE Z VÝBORU SPOLEČNOSTI:        

 
Změna času jednání výboru 

Vzhledem k pracovnímu vytížení některých členů výboru Společnosti ochránců 

památek došlo ke změně termínů schůzek výboru. Od května se nebudeme scházet 

každé první úterý v měsíci, ale každou první středu v měsíci.  

Čas začátku schůzek se nezměnil, začínají v 17 hodin v kanceláři Společnosti 

v budově Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové - suterén, 

vchod ze dvora gymnázia, dveře vlevo (při pohledu na budovu). 

Termíny schůzek výboru v roce 2012: 2. května, 6. června, 5. září, 3. října, 

7. listopadu a 5. prosince. 

 

Výlet Barchov 
Díky pozvání členky naší Společnosti Ing. Součkové se v sobotu 12. května 

uskuteční  návštěva rekonstruovaného zámečku v Barchově na Hradecku.  

Účastníci budou seznámeni s pokračováním obnovy této památky, přítomný by měl 

být i památkář Miloš Buroň, který pohovoří o některých zajímavých 

architektonických detailech stavby. 

Sraz účastníků je ve 14 hodin před objektem zámku. Doprava je individuální buď 

automobilem (nejkratší trasa z Hradce Králové směr Hřibsko, Libčany, Homyle, 

Boharyně, Zvíkov a Barchov), nebo autobusem - odjezd z hradeckého terminálu 

ve 13.15 hodin z nástupiště E2. 

 

Předprázdninové setkání v Podorlickém skanzenu 

Ve středu 6. června se uskuteční tradiční předprázdninové setkání členů 

Společnosti, spojené s opékáním vuřtů a drobným občerstvením. Tentokrát jsme 

přijali pozvání našich přátel z Podorlického skanzenu v Krňovicích.  Doprava 

do skanzenu je individuální, začátek v 17 hodin. Srdečně zveme k posezení 

i prohlídce areálu skanzenu. Od naší poslední návštěvy v něm vyrostla řada nových 

budov, včetně nejnovější stavby - roubeného bělečského mlýna. 
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  XXIII. sněm Společnosti ochránců památek ve východních 

Čechách 

sobota 17. března 2012 
 

 

 Po několika letech se třetí březnovou sobotu vrátil výroční sněm naší 

Společnosti opět do auly budovy Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína 

v Hradci Králové. Potěšitelné bylo, že se tu sešlo 42 členů a osm hostů. Radost 

nám trochu kalí pouze skutečnost, že chyběli zejména zástupci mladší generace 

členské základny. 

 Sněm jak již je tradicí zahájil moderátor Václav Hovorka, jenž v úvodu 

požádal přítomné o tichou vzpomínku na zesnulého Ing. Josefa Příkaského. Letošní 

sněm nebyl volební, a tak první část, vyplněná nezbytnými procedurami, uběhla 

vcelku rychle. Šlo o volbu návrhové a mandátové komise, přednesení účetní 

a pokladní zprávy za rok 2011 a zprávy kontrolní a revizní komise. Nejvíce 

prostoru v první části bylo věnováno výroční zprávě, přednesené předsedou 

Rudolfem Kholem, jejíž text přinášíme v další části Zpravodaje. Poté již 

následovala přestávka vyplněná občerstvením a neformálními rozhovory. 

 Po přestávce využili hosté sněmu nabídnutý prostor k prezentaci činnosti 

svých sdružení. Jako první vystoupil Tomáš Šimůnek, místopředseda Sdružení 

pro záchranu hradu Kumburku, a připomněl dvacáté výročí založení jejich spolku. 

Zmínil jednotlivé etapy činnosti, kdy po fázi počátečního nadšení museli začít řešit 

například problém nevyjasněných majetkoprávních vztahů. Impulsem do další 

činnosti byl rok 2000, kdy dostali dotaci a na hradě bylo možné zahájit skutečné 

práce na obnově zdiva. Do té doby zde pouze udržovali a odstraňovali náletovou 

zeleň. Za největší úspěch, kterého sdružení dosáhlo, považuje Tomáš Šimůnek 

skutečnost, že i po dvaceti letech stále existuje a nezaniklo. 

 Poté následoval příspěvek architekta Martina Poura, majitele cihelny 

v Šárovcově Lhotě u Lázní Bělohrad. Na místě stávajícího areálu stála cihelna už 

od roku 1875, v roce 1903 však byla zbořena. Stávající objekt byl postaven roku 

1921, v roce 1925 zachvátil cihelnu první požár, který zasáhl první patro. Roku 

1926 vznikla přístavba dřevěného patra. Jak majitel připomněl, podařilo se už 

realizovat opravu sušárny pultového typu s prosvětlovacím otvorem nebo opravu 

domku správce cihelny. Majitel chce navrátit areálu co nejpůvodnější podobu 

a vytvořit zde technický skanzen se zaměřením na cihlářství.  

 Slovo dostali i Ladislav Šikut a Martin Mráz ze sdružení Zachraňme 

teplickou poustevnu. Díky nim jsme se dozvěděli o historii i aktuálním stavu této 

památky. Poustevna byla postavena v letech 1753-1754, ale protože má malé 

městečko Teplice nad Metují velký barokní kostel a faru, objekt dlouho unikal 

pozornosti. Přitom se jedná o možná jednu z největších pousteven v Čechách, navíc 

jednu z mála dochovaných do současnosti. Poustevna je bohužel v havarijním 

stavu, mnohá místa jsou zasažena dřevomorkou. Samo sdružení působí dva roky, 

rok bojovalo s legislativou, aby bylo vůbec možné začít se záchrannými pracemi.  
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 I letošní sněm navštívil Bohumír Dragoun, ze sdružení Villa Nova Uhřínov, 

tentokrát, aby přítomné informoval o havarijním stavu kostela v Kačerově 

v Orlických horách a projektu na jeho záchranu. V letošním roce se na tento účel 

podařilo sehnat 200 tisíc korun. Celková oprava je však plánována na zhruba 

dvacet let, protože obec nemá dostatečné finanční zdroje. Navíc kostel je sice 

stavební dominantou obce, ale nejedná se o stavebně výrazný objekt a po 22 

případech vykradení je i interiérově chudý. Konají se zde ale krásné půlnoční mše, 

jedná se o kulturní centrum obce. Proto má záchrana kostela smysl.  

 V závěrečné části programu sněmu následovala diskuse. První se ujal slova 

místopředseda Společnosti Robert Müller a představil projekt Kozinka, spočívající 

v rekonstrukci a oživení sklepních prostor tří zbořených domů v historickém centru 

Hradce Králové. Konkrétní podobu projektu obnovy následně prezentoval Václav 

Havrda. Rozhodující hlas, zda projekt zahájit, či ne, bude mít skutečnost, jak 

k tomuto záměru přistoupí členská základna. Nejedná se o krátkodobý ani 

jednoduchý projekt, a proto se nelze, tak jako často v minulosti, spoléhat jen 

na úzkou skupinu členů sdružení, kteří by se tímto projektem zabývali a zajistili 

vše potřebné.  

 Dále nás Ing. Müller informoval o přípravě vydání historické veduty Hradce 

Králové jako pohlednice. Její prodej a následný zisk by sloužil pro pokračování 

projektu o hradeckých středověkých kostelech a klášterech.  

Do diskuse se přihlásil také místopředseda Jiří Němeček. Ten oznámil, že již není 

možné, aby se angažoval v činnosti Společnosti tak, jak tomu bylo dříve. Proto 

v příštím roce nebude kandidovat na funkci místopředsedy. A zároveň navrhl 

uspořádat výstavu k nedožitým narozeninám malíře Karla Kratochvíla, a to 

ve spolupráci s Muzeem Podkrkonoší v Trutnově.  

 Na závěr diskusních příspěvků upozornil předseda Rudolf Khol na nutnost 

rychlého řešení dalšího vydávání Zpravodaje. Na to, jakou formou bude 

v budoucnu vydáván a distribuován bude mimo jiné zaměřena i připravovaná 

anketa pro členskou základnu. Díky tomuto dotazníku získá výbor také informace 

o tom, jakou zpětnou vazbu má v členské základně. Ostatně nejen předseda Rudolf 

Khol, ale i místopředseda Robert Müller ve svých vystoupeních vyzvali členy 

k větší angažovanosti a zapojení do činnosti, protože úkoly, které před nás staví 

schválené usnesení, jsou nemalé.  

 

Pavel Bareš, Ludmila Žlábková 
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Výroční zpráva o činnosti Společnosti  

za období od 6. března 2011 do 17. března 2012 
 

 

Vážení členové Společnosti, vážení hosté, dámy a pánové,  

         dovolte mi, abych přednesl výroční zprávu o činnosti našeho sdružení 

za uplynulé období mezi sněmy, tedy od 6. března 2011 do 17. března 2012. 

 V loňském roce byl zvolen částečně obměněný výbor, který se hned 

od počátku zahájil práci na plnění úkolů, schválených na minulém sněmu. Většinu 

se podařilo splnit a já se je nyní pokusím shrnout. Jednou z dlouhodobých akcí je 

projekt Putování po hradeckých středověkých kostelech a klášterech, který zdárně 

pokračoval další etapou. Konkrétně se pracuje na přípravě dokumentace projektu, 

byly vytipovány první lokality, kde by mohly být umístěny památníky jednotlivých 

kostelů a klášterů, ve spolupráci se studenty kamenické a sochařské školy 

v Hořicích se zrodily i návrhy vizuální podoby těchto památníků. Publikace, která 

vznikla ze spolupráce Muzea východních Čech, hradeckého biskupství a našeho 

sdružení, byla přeložena do německého, francouzského a polského jazyka.  

 Realizovány byly i další projekty. Zapojili jsme se například do pasportizace 

drobných památek a pamětních desek v Hradci Králové. Což byl úkol velice 

náročný a vyžádal si značné množství času všech zúčastněných. Děkuji proto všem, 

kteří se na něm podíleli. Díky aktivitě místopředsedy sdružení ing. Roberta Müllera 

pokračuje práce na projektu obnovy bývalé Císařské cesty v Hradci Králové.  

 Ani v minulém roce neustaly naše aktivity na hradě Frymburk u Nového 

Hrádku na Náchodsku, tentokrát ve spolupráci s novými majiteli památky. 

Uskutečnilo se několik brigádnických víkendů, bylo zrealizováno částečné 

geodetické zaměření areálu. V září jsme se již potřetí stali lokálními garanty Dnů 

evropského dědictví, během nichž byl hrad Frymburk zpřístupněn veřejnosti.  

 Na jaře loňského roku jsme po dohodě s Klubem českých turistů (KČT) 

vydali výroční turistickou známku ke stému výročí odboru klubu v Hradci Králové. 

Tento projekt byl mimořádně úspěšný, a to díky obrovskému úsilí našeho člena 

Pavla Bareše, který zařídil nejen výrobu známky, ale především i její odbyt 

a prodej. Díky jeho snaze bylo vyrobeno a prodáno 2000 kusů známky. To nejen 

přispělo k propagaci KČT, ale také přineslo do naší pokladny finanční prostředky. 

V této aktivitě budeme pokračovat i nadále. Byla dohodnuta spolupráce s Klubem 

vojenského opevnění Hradec Králové, který spravuje kulturní památku, objekt 

československého opevnění R-S87 „Průsek“ v Orlických horách. Společnost 

ochránců památek vydá číselnou turistickou známku, která jistě přitáhne pozornost 

návštěvníků k tomuto objektu, navíc bude mít určitý příjem z prodeje. Domnívám 

se, že toto je jedna z cest, jak si naše sdružení může zajistit trvalý příjem a vytvořit 

finanční rezervu pro realizaci plánovaných projektů či k řešení vnitřních problémů, 

které mohou nastat například s pronájmem prostor sídla sdružení. Turistická 

známka je obchodní artikl, o který je v současné době velký zájem.  
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 Také v loňském roce se uskutečnily tradiční výlety. Jednak dvoudenní zájezd 

do Polska, dále předvánoční výlet na Chrudimsko a výlet do obnoveného 

františkánského kláštera v Hostinném. Chtěl bych zde podotknout, že s realizací 

těchto zájezdů je spojena starost, zodpovědnost a samozřejmě práce. Pokud máme 

v této naší tradici pokračovat, pak bude nutné, aby bylo vždy předem jasné, kdo 

bude garantem jednotlivých výletů, a tím se předejde problémům s organizací.  

     Na počátku letošního roku jsme finančně podpořili aktivity dvou sdružení 

a obnovu jedné zničené památky. Finanční dar jsme zaslali na účet spřáteleného 

sdružení Spolek hradu Jenčov, kterému vandalové zničili část vybavení a odcizili 

nářadí. Druhou podpořenou organizací bylo občanské sdružení Zachraňme 

teplickou poustevnu, které se snaží revitalizovat roubený historický objekt 

v Teplicích nad Metují. Jako třetí jsme zaslali finanční dar na obnovu kulturní 

památky rozhledny Hýlačka u Tábora, která byla zničena ohněm. 

      

 V další části této zprávy bych se chtěl věnovat aktivitám, které by měly dle 

mého názoru nejvíce vystihovat podstatu našeho občanského sdružení. Tím je 

fyzická práce při záchraně a obnově kulturních památek. Jak jsem již zmínil, 

pokračuje spolupráce při záchraně hradu Frymburk. Dále spolupracujeme 

s občanským sdružením Má vlast - můj domov při záchraně historického objektu 

Hostince U Karla IV. v Záměli. Několik našich členů se již druhým rokem 

zúčastnilo pracovního kempu na hradě Jenčov na Berounsku.  

 V letošním roce budeme v těchto aktivitách pokračovat. V plánu je také 

pomoc při záchraně areálu historického objektu kruhové cihelny v Šárovcově 

Lhotě u Nové Paky či občanskému sdružení Zachraňme teplickou poustevnu. Je 

však potřeba, aby se do této činnosti zapojilo více mladších členů sdružení. Fyzická 

práce na konkrétních objektech, kontakty s dalšími občanskými sdruženími, 

vzájemná výměna zkušeností a informací, to by měla být jedna z nejdůležitějších 

aktivit našeho sdružení. Proto jsem rád, že na dnešní sněm i letos přijal pozvání 

zástupce jednoho spřáteleného sdružení, a tím je Tomáš Šimůnek ze Sdružení 

pro záchranu hradu Kumburku. V letošním roce si tento spolek připomíná dvacet 

let od svého založení. Za tu dobu vykonali jeho členové obrovský kus práce při 

revitalizaci zřícenin hradů Kumburk a Bradlec. Jejich práce, nasazení a vůle si 

nesmírně vážím a přeji jim za naši Společnost do dalších let jen to nejlepší. Budu 

velice rád, pokud bude naše vzájemná spolupráce pokračovat. Z tohoto sdružení 

bychom si v mnoha věcech měli vzít příklad a hledat v něm inspiraci. 

     Co se týká publikační činnosti, pak pro letošní rok nemáme v plánu vydání 

žádné nové publikace. Samozřejmě chceme dále vydávat publikace, budeme ale 

od letošního roku preferovat jejich písemné dokončení, a teprve následně podání 

grantu a vydání. Je potřeba se soustředit na distribuci a prodej již vydaných knih. 

Zejména považuji za důležité, abychom zjistili situaci ohledně možného prodeje 

publikace KIA, které máme na skladě velké množství, a zdůrazňuji, že každý 

prodaný kus je čistým příjmem pro Společnost. Budeme pokračovat ve vydávání 

tištěného Zpravodaje, ale je nutné, abychom dnes prodiskutovali jeho osud 



8 

a rozhodli, jakým způsobem bude dále tištěn. Mohu s potěšením a upřímnou 

radostí říci, že úroveň Zpravodaje stále stoupá. Jedním z důvodů je fakt, že se 

oproti minulým letům zvýšil počet přispěvatelů. Tímto chci poděkovat všem, kteří 

do našeho bulletinu přispěli. A především chci poděkovat dr. Ludmile Žlábkové, 

která se sestavování tohoto periodika neúnavně věnuje již mnoho let. 

 Další prezentací sdružení je internet, zejména pak webové stránky 

Společnosti. Zde bohužel musím konstatovat, že je počet přispěvatelů nízký 

a množství příspěvků i jejich rozsah neodpovídá našim možnostem i potřebám se 

takto prezentovat. Tento problém je potřeba vyřešit a základem řešení je zapojit 

i další členy společnosti do přípravy textů a informací o zajímavostech v regionu.  

 Naopak rád bych poděkoval Editě Šebestové, která se stará o profil 

Společnosti na sociální síti Facebook. Díky ní nás k dnešnímu dni registruje 

a sleduje naši činnost 107 sympatizantů, což je jistě pozitivní. Jako další příklad 

prezentace bych rád zmínil aktivní účast na konferenci Památková péče v občanské 

společnosti – Trosky 2011, každoročně konané v Koberovech. Díky naší účasti 

jsme představili dvacet let naší činnosti a také získali několik zajímavých kontaktů.  

         

 Tím jsem zhruba shrnul činnost Společnosti v uplynulých dvanácti měsících 

a nyní bych se stručně zmínil o zamýšleném programu na příští rok. Vše podstatné 

samozřejmě bude uvedeno v usnesení, které bychom měli schválit v druhé části 

sněmu. Ale chtěl bych se zde zmínit o tom, že bude potřeba připravit koncepci 

sdružení na delší časové období. 

 Prvním krokem musí být vnitřní stabilizace a vyřešení kompetencí členů 

výboru tak, aby bylo na příštím volebním sněmu jasné, kdo konkrétně odpovídá 

za jednotlivé činnosti a úseky a přebírá za ně odpovědnost. V příštím roce bude 

zvolen nový výbor sdružení a je potřeba, aby si jeho členové uvědomili, co toto 

členství ve výboru obnáší. 

      V závěrečné části bych rád poděkoval všem členům Společnosti, kteří se 

aktivně zapojili do činnosti sdružení a dále těm členům výboru, kteří pracovali 

na plnění jednotlivých úkolů. Rád bych vyzdvihl aktivitu Ing. Havrdy a dr. 

Gerstnera, kteří se pravidelně účastní prakticky všech zasedání výboru, ačkoliv 

jsou mimohradečtí, a toho si velice cením. 

 

      Vážení přátelé, následující rok nás čeká mnoho náročných úkolů a spousta 

práce při dalším pokračování započatých projektů. Proto vyzývám všechny členy, 

kteří jsou schopni jakoukoli formou přiložit ruku k dílu, aby tak učinili a pomohli 

splnit cíle, které si naše sdružení vytklo.  

 Zcela zásadním faktem pro nás stále zůstává ten, zda dokážeme oslovit 

a získat pro naši činnost další aktivní členy.  

  

Děkuji vám za pozornost 

Rudolf Khol,  

předseda občanského sdružení 
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Usnesení XXIII. sněmu 
 

XXIII. sněm schvaluje: 

- výroční zprávu o činnosti za období od XXII. sněmu, tj. od 6. 3. 2011 do 17. 3. 

2012, přednesenou předsedou Společnosti; 

- zprávu o hospodaření za rok 2011, přednesenou pokladníkem Společnosti; 

- revizní zprávu o kontrole hospodaření, přednesenou členem revizní komise. 

 

XXIII. sněm zavazuje a žádá členy Společnosti: 

- získávat zájemce z řad občanů i mládeže o členství a činnost ve Společnosti 

a trvale rozšiřovat členskou základnu; 

- propagovat vhodnými způsoby a dle vlastních možností a příležitostí činnost 

Společnosti; 

- přispívat do bulletinu Zpravodaj články s tematikou ochrany a historie památek, 

především z vlastního regionu, využívat při tom zkušeností z vlastního oboru, 

případně informovat o stavu památek, o jejich akutním ohrožení v místě bydliště či 

v nejbližším okolí; 

- přispívat na webové stránky Společnosti příspěvky z dění v oblasti památkové 

péče; 

- navazovat spolupráci s ostatními občanskými sdruženími a neziskovými 

organizacemi, jejichž zájmy se dotýkají památkové péče, včetně odborných 

pracovišť státní památkové péče, dále se školami, státní správou a samosprávou; 

- pokračovat spolupráci s občanským sdružením Villa Nova Uhřínov, centrem 

experimentální archeologie a ekologické výchovy;    

- spolupracovat se členy občanského sdružení Zachraňme teplickou poustevnu 

na obnově objektu historické poustevny v Teplicích nad Metují;  

- propagovat a dle možností též zajišťovat prodej publikací vydávaných 

nakladatelstvím Společnosti Balustráda, a tím posilovat finanční situaci 

Společnosti. Získané prostředky využívat k rozšiřování činnosti jak v publikační 

činnosti, tak při záchraně památek; 

- formou anketního lístku se vyjádřit k dalšímu směřování činnosti Společnosti 

ochránců památek, k možnosti zapojení do jednotlivých projektů. Anketní lístky 

budou přiloženy do příštího Zpravodaje.  

 

XXIII. sněm ukládá Společnosti: 

A) v publikační a osvětové činnosti: 

- vydávat ve čtvrtletních intervalech bulletin Zpravodaj, hledat další zdroje 

financování vydávání Zpravodaje; 

- v případě zájmu uskutečnit vlastivědný výlet; připravit tradiční předvánoční výlet; 

- podporovat aktivní působení Společnosti i jednotlivých členů proti neuváženým 

zásahům do památek či jejich okolí i případům, které evidentně památky poškozují; 

- pokračovat ve spolupráci se Střední průmyslovou školou kamenickou 

a sochařskou Hořice a navrhovat obnovu drobných památek, jež nejsou vedeny 
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v ústřední evidenci a chráněny podle zákona, jako maturitní práce restaurátorské 

třídy; 

- pokračovat v projektu realizace turistické naučné stezky po stopách zaniklých 

kostelů na území města Hradec Králové, a to ve spolupráci s městem Hradec 

Králové a občanským sdružením Katedrála 2008; 

- vydat pohlednici s motivem historické veduty Hradce Králové; 

- vydat turistickou známku objektu R-S87 "Průsek" v Orlických horách; 

- ve spolupráci s Muzeem Podkrkonoší v Trutnově uspořádat výstavu k nedožitým 

stým narozeninám malíře Karla Kratochvíla. 

 

 

B) na úseku aktivní péče o památky: 

- podporovat aktivity Ing. arch. Martina Poura, majitele areálu kruhové cihelny 

v Šárovcově Lhotě, včetně uspořádání brigády v případě zájmu ze strany vlastníka; 

- ukončit a vyúčtovat veřejnou sbírku na záchranu hradu Frymburk. Nadále 

v mezích možností pokračovat v brigádnické pomoci při záchraně hradu; 

- pokračovat v přípravě projektu rekonstrukce a využití dochovaných suterénních 

prostor tří zbořených domů v prostoru Kozinky v Hradci Králové; 

- ve spolupráci se Statutárním městem Hradec Králové, Muzeem východních Čech, 

Univerzitou Hradec Králové a Střední průmyslovou školou stavební v Hradci 

Králové participovat na projektu Obnova Císařské cesty v Hradci Králové; 

- podílet se nadále brigádnicky na záchraně historické lidové architektury – 

Hostince U Karla IV. v Záměli; 

- pokračovat v brigádnické pomoci v Podorlickém skanzenu v Krňovicích. 

 

*   *   *   *   * 
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Pokladní zpráva o hospodaření 

za rok 2011 
 

 

Příjmy: 

Příjem z prodeje publikací                                                           51 368,- Kč 

Příjem z členských příspěvků                                                           5 750,- Kč 

Granty                                                                                             72 250,- Kč 

Příjmy celkem                                                                           129 368,- Kč  

 

Výdaje: 

Grafické a tiskárenské práce                                                         99 324,- Kč  

Poštovné a kancel. potřeby                                                              3 378,- Kč 

Občerstvení                                                                                           2 439,- Kč 

Dohody o provedení práce                                                             22 500,- Kč   

Odvody daně FÚ Hradec Králové                                                     3 600,- Kč 

Výdaje celkem                                                                             130 741,- Kč 

 

Výsledek hospodaření za rok 2011                                                       - 1 373,- Kč 

 

Stav bankovního konta k 31. 12. 2011                                     40 605,12 Kč 

Pokladní hotovost ke dni 31. 12. 2011                                             3 243,00 Kč 

 

V Hradci Králové 17. ledna 2012 

                                                                                                                               

Monika Ficková, pokladní 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                   Kontrolní a revizní zpráva 

za rok 2011 
 

Ke dni 13. února 2012  byla provedena kontrola hospodaření Společnosti ochránců památek 

ve východních Čechách se sídlem v Hradci Králové.   

Byla provedena kontrola následujících ekonomických dokladů: 

 výpisy z účtu č. 1016000618 vedeného u Raiffeisenbank, a. s.  

 příjmové pokladní doklady  

 výdajové pokladní doklady  

 peněžní deník - období 1. 1. 2011 – 31. 12.2011 

 faktury přijaté čísla 1–24, včetně soupisu faktur 

 faktury vydané čísla 1-18, včetně soupisu vydaných faktur 

 

Revizní komise konstatuje, že v hospodaření a ve vedení povinných dokladů nebyly shledány 

žádné závady.  

 

V Hradci Králové 13. února 2012             

                                                                               Ing. Libor Pospíšil, předseda revizní komise            
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         ___                                                                                                         

ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI:                                         
 

Deštivá zima a mráz se podepsaly na hradbách Moravské Třebové. 

K vyboulení a zřícení kamenné ohradní zdi došlo na jaře na východní straně 

moravskotřebovského zámku vedle objektu bývalého mlýna. Rozpad kamenného 

zdiva, tvořícího zeď v současnosti nevyužívaného dětského hřiště se týká plochy 

cca 12 metrů čtverečních. Vlivem tajícího sněhu došlo k zatékání vody zejména 

do vnitřní části zdiva, které je vystavěno z nasákavé opuky. Kámen byl přes 

metrovou sílu zdi letošními mrazy střídanými s obdobím oblevy poškozen natolik, 

že se při současném oteplení rozpadl na drobné kousky a soudržnost zdi byla místy 

zcela porušena. Jedná se o část hradeb, které byly rekonstruovány v roce 2008. 

Přivolaný statik konstatoval, že se jedná o havárii a že narušení zdi vedoucí 

k jejímu zřícení nemá spojitost s pracemi provedenými v roce 2008. Nařídil 

okamžité zabezpečení prostoru ohrazením a vzepření narušené části robustními 

vzpěrami o průměru 20 cm, aby nedošlo k dalšímu zřícení zdi. Odbor rozvoje 

města požádal o okamžité zajištění hradby dodavatele původní rekonstrukce 

a statika o zpracování projektové dokumentace na opravu a statické zajištění. 

SOCHY PŘIŠLY O KOROUHVE A 

KŘÍŽE. Sousoší Panny Marie na náměstí 

v Sobotce na Jičínsku se stalo v dubnu 

terčem útoku neznámého vandala. U pěti 

soch ohnul svatozáře a kříže a z dalších 

pak odcizil pozlacené korouhve, kříže 

a ratolest. Celková škoda byla vyčíslena 

na bezmála 50 tisíc korun. 

Zkoumání historických staveb.  
Národní památkový ústav vydal loni publikaci editorů Vladislava 

Razíma a Petra Macka Zkoumání historických staveb. První část 

představuje hlavní druhy průzkumů, jejich postupy a metody. Druhá, 

objemnější část je sestavena z bezmála sedmdesáti praktických 

příkladů, poskytujících bohatou a živou představu o tom, v jakém 

prostředí a za jakých okolností průzkumy probíhají, seznamuje 

s „denním chlebem“ stavebního historika, který musí být nejen odborníkem, ale 

také člověkem schopným improvizace, se smyslem pro dobrodružství. Čtivě 

podané „příběhy“ jsou doprovázeny množstvím současných i historických 

obrazových příloh, jež ilustrují široké téma průzkumů a rozmanitost jejich 

dokumentace. Svým pojetím ojedinělá publikace patří k závěrečným výstupům 

jednoho z projektů vědy a výzkumu Národního památkového ústavu (2005-2011). 

Prodejní cena 470,- Kč. 

http://www.npu.cz/download/1332201653/np120319-stc-zkoumani-staveb.jpg
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Pavel Bareš: 

 

GOTICKÉ TVRZI V HRADENÍNĚ SVÍTÁ 

PO LETECH BEZNADĚJE JISKRA NADĚJE 

 

 Obratu k lepšímu v kauze hradenínské tvrze však osobně uvěřím, až bude 

vypracován projekt na záchranu a začnou samotné rekonstrukční práce. Ale 

nepředbíhejme. V minulém čísle Zpravodaje jsem popisoval úsilí ředitele 

Regionálního muzea v Kolíně Mgr. Vladimíra Rišlinka zachránit gotickou tvrz 

v Hradeníně nedaleko Kolína. To vyústilo ve spásný návrh, aby areál unikátní 

památky odkoupilo 

muzeum. Samotná 

tvrz by byla po 

opravě otevřena 

veřejnosti s expozicí 

popisující život nižší 

šlechty, která na 

tvrzích sídlila.  

V přilehlých 

hospodářských 

objektech by 

po úpravách vznikl 

centrální depozitář 

pro Regionální 

muzeum v Kolíně. 

To má v současnosti své depozity na osmi různých místech v krajně 

nevyhovujících podmínkách. Takže tento návrh měl samá pozitiva, ale zastupitelé 

Středočeského kraje ho při prvním hlasování smetli ze stolu.  

Nebyla by to ale česká politika, krajskou nevyjímaje, aby za čas nebylo vše jinak. 

V pondělí 19. března letošního roku totiž krajské zastupitelstvo hlasovalo znovu 

a tentokrát zakoupení hradenínské tvrze pro potřeby Regionálního muzea v Kolíně 

schválilo. 

 Pominu-li politické tlaky, které za tím stály, jde o investici do budoucna 

a zároveň se tím vyřeší dvě palčivé otázky. Navíc tvrz zůstane v rukou státu, 

respektive krajské samosprávy, čímž pominou obavy z aktivity spekulantů, kteří by 

mohli tuto kulturní památku ještě více poškodit. Přitom její stav je již nyní velmi 

vážný. Stačí jen připomenout, že už v roce 2008 byla tvrz zařazena mezi 

nejohroženější památky v České republice. Přitom tvrz v Hradeníně představuje 

unikátní ukázku výstavného venkovského zemanského sídla a jedno z nejlépe 

dochovaných středověkých sídel drobné šlechty v českých zemích.  

Více o tvrzi na webu http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/hradenin/tvrz, který se 

na památky na Kolínsku specializuje. 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=2190560943&to=http%3a%2f%2fwww%2ecestyapamatky%2ecz%2fkolinsko%2fhradenin%2ftvrz
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Rudolf Khol: 

Dvacet let Sdružení pro záchranu hradu Kumburku 

 

 

         Dne 3. března jsme přijali pozvání na výroční schůzi našich přátel 

ze Sdružení pro záchranu hradu Kumburku, která se konala v hostinci Na Klepandě 

v obci Syřenov. Jednalo se o velmi výjimečnou a vzácnou akci, jelikož toto 

sdružení v letošním roce slaví dvacet let své činnosti.  

 

 Schůzi zahájil v 15 hodin předseda sdružení Milan 

Dostál, když přivítal přítomné členy a hosty. Hned poté 

byly předány pamětní listy zástupcům několika subjektů 

a jednotlivcům, kteří s výše uvedeným sdružením 

spolupracují nebo patří k jejich příznivcům. Společnost 

ochránců památek byla jedním z těch, kteří tento pamětní 

list obdrželi (viz obr. na str. 9). Osobně si tohoto ocenění 

velice vážím a věřím, že vzájemná spolupráce bude 

nadále pokračovat.  

Sdružení pro záchranu hradu Kumburku jsme do dalších let popřáli, ať se mu 

i nadále daří plnit vytčené cíle a hlavně, ať ve své snaze vydrží. Jedině díky 

obrovskému úsilí členů sdružení a dalším dobrovolníkům, kteří s nimi spolupracují, 

se dnes nacházejí hrady Kumburk a Bradlec v takovém stavu, v jakém jsou 

a návštěvníci tak mohou obdivovat jejich postupně obnovovanou krásu.  

      V další části schůze nás místopředseda sdružení Tomáš Šimůnek seznámil 

s plánem brigádnických a kulturních akcí pro tento rok. Postupně Vás s nimi 

budeme seznamovat prostřednictvím Zpravodaje a elektronické pošty. Jako první 

přinášíme přehled pracovních víkendů na hradě Kumburk: 5.-6. května, 26.-27. 

května, 16.-17. června, 7.-8. července, 28.-29. července, 18.-19. srpna, 8.-9. září, 

29.-30. září, 13.-14. října, 27.-28. října.  

Nejbližší kulturní akcí je Kumburské vítání léta II, které se uskuteční dne 9. 6. 

2012. Jedná se o akustický festival hudby, divadla a autorského čtení. (více 

na www.kumburk.cz). V září pak bude následovat již 8. ročník tradiční akce 

Kumburské svítání. Jako další součást oslav je připravována výstava o činnosti 

tohoto sdružení, která bude postupně představena na několika místech (např. 

Lomnice nad Popelkou, Hradec Králové). K tomuto jubileu bude také vydána 

výroční turistická známka, kterou budou moci zájemci získat při návštěvě hradu.  

       Schůze pak byla zakončena přátelským posezením s občerstvením.  

 Na výroční sněm Společnosti ochránců památek přijal pozvání 

místopředseda Sdružení pro záchranu hradu Kumburku Tomáš Šimůnek, který zde 

vystoupil se svým příspěvkem. Ale o tom již více v jiné části Zpravodaje.  
 

 

 

http://www.kumburk.cz/


15 

                                                                                

ČLÁNKY:                                                                       
 

Václav Pražák:  

Jak město přichází o památky 
 

 Pokud někomu připomíná titulek název filmu Jak svět přichází o básníky, tak 

v tomto případě nejde o veselohru ani o legraci. Konkrétně se jedná o Hradec 

Králové. Přijal jsem nabídku na spolupráci při zpracování plánu Ochrany městské 

památkové zóny, který zpracovává SÚRPMO a.s. Hradec Králové. Součástí tohoto 

dokumentu bylo i podrobné posouzení hodnot památkové zóny, včetně 

památkových objektů, i když výsledný materiál se bude týkat usnadnění údržby 

domů, které za kulturní památky prohlášeny nebyly. 

 Zapracování podkladů znamenalo ověřit si na místě současný stav nejen 

všech památek, ale i staveb, které jsou mimo tuto kategorii, ale tvoří zároveň 

základní architektonické hodnoty zóny, zahrnují historicky významné stavby 

a v neposlední řadě i objekty, jež jsou výraznými dominantami tohoto velkoplošně 

chráněného území. 

 Zjistil jsem přitom několik nesrovnalostí a bohužel i jeden alarmující 

investiční počin, který již nelze ovlivnit natolik, aby nedošlo k degradaci významné 

kulturní památky. Bohužel je již druhou v pořadí, která byla takto postižena 

a působí jako doklad necitlivého přístupu k posledním pozůstatkům někdejší 

josefinské pevnosti. První na řadě byla bývalá zbrojnice, centrální budova bývalých 

Nálepkových kasáren, přestavěná na hotel. Kritická zmínka o této nepodařené 

snaze využít nově a účelně kulturní památku byla publikována ve dvou článcích 

v minulém čísle Zpravodaje, zejména v příspěvku Ing. Starého. K tomu je třeba 

dodat, že původní návrh naší Společnosti, podložený fundovanou studií, aby 

do areálu kasáren, především zbrojnice, byla soustředěna veškerá výuka Základní 

umělecké školy, jejíž jednotlivé obory jsou roztroušeny na několika místech 

po městě, vyzněla jako volání žíznivého na poušti. Hotel Tereziánský dvůr, 

ve který se zbrojnice přetransformovala, zeje zatím prázdnotou a nic nenasvědčuje 

tomu, že prostředky vynaložené na rekonstrukci budovy (památkářský termín 

obnova památky nelze v tomto případě použít), se jen těžko a efektivně brzy vrátí. 

 Druhý zásah do pevnostních památek dopadl nedávno, když byla instalována 

lávka pro pěší přes Orlici z Jiráskových sadů na levý břeh řeky. Tam se autorům 

projektu tohoto monstrózního ocelového skeletu podařilo strefit přímo 

do památkového objektu, nazývaného v odborných popisech jednotlivých částí 

pevnosti jako koridor, což byla jedna z výchozích postranních cest z pevnosti. Tato 

část opevnění sahá od zemního valu s brankou přes stezku pro pěší a zdí až 

po samotný vodní tok a je po 50 metrech zdvojena. Ve vzdálenosti 5 m od přední 

části koridoru ční nyní koncová část lávky. Škoda, že odpovědní činitelé 
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památkové péče tomuto znehodnocení nedokázali zabránit. Základna lávky 

na levém břehu Orlice dosedá na hliněný val, který byl silně rozrušen, a to i 

na druhé straně, kde je připraveno navázání nově vytvářené stezky. Veřejnost může 

zatím situaci posoudit jen z dálky, neboť lávka není zatím funkční, chybí ji 

podlážka a staveniště je nepřístupné. Přesto je však třeba položit příslušným 

orgánům otázku. Proč bylo pominuto původní umístění lávky, které bylo 

v minulosti vzdáleno asi 50 m po proudu řeky od této novodobé vymoženosti 

a žádnou památku nelikvidovalo? 

 Při hodnocení městské památkové zóny vyšly najevo i některé další 

nesrovnalosti. Zatímco busta nacisty popraveného profesora Obchodní akademie 

Jiřího Purkyně, instalovaná na památkově chráněné budově této školy (nyní 

Pedagogická fakulta UHK), je vedena jako další samostatná kulturní památka, tak 

socha Štursova Vítěze, oproti bustě sochařské veledílo, umístěné před budovou 

sousední kulturní památky, Gymnázia J. K. Tyla, se mezi zákonem chráněné 

památky nedostala. O hodnotě této plastiky svědčí, že v 50. letech minulého století 

Národní galerie v Praze nechala pracně zhotovit pro své sbírky její kopii. Obdobná 

situace je v případě sochy T. G. Masaryka, která je neodmyslitelnou součástí 

památkového areálu tří Gočárových domů na Masarykově náměstí a rovněž 

za kulturní památku dosud prohlášena nebyla, o soše Pospíšilově a B. Němcové 

nemluvě. 

 Labská elektrárna, zvaná Hučák, má jako kulturní památka uvedenu v popisu 

dvě budovy, a to v Křižíkově ulici čp. 788, ve které je mj. zajímavé informační 

centrum, a čp. 233 vlastní provozovnu elektrárny. Avšak secesní most přes Labe, 

který je nedílnou součástí této technické památky, ochranu podle zákona postrádá. 

U elektrárny na Orlici je situace přesně opačná. Jako kulturní památka je veden 

Moravský most spolu s elektrárnou, která není označena ani číslem popisným, 

ačkoliv je nepostrádá. 

 Obdobně lze posuzovat i budovu bývalého sborového velitelství čs. armády 

v Šimkově ulici, nyní teoretické ústavy Lékařské fakulty UK, dílo předního 

hradeckého architekta Jana Rejchla. Její součást tvoří dvě sousední 

funkcionalistické vily čp. 879 a 878, původně využívané jako obydlí generálů 

a dosud jako generálské nazývané. Hlavní budova bývalého velitelství je kulturní 

památkou, oběma vilám stejného projektanta, ačkoli dotvářejí ucelený areál, se této 

pocty nedostalo. 

 Zato v Gajerových kasárnách došlo k nebývalému posunu památkových 

hodnot. Areál kavalíru č. 33, rejstříkové číslo 583, podle dosavadních dokumentů 

(státní seznamu a ústřední evidence) tvořily tři objekty - západní kasemat 

r.č. 583/1, fortna či také zásobárna (nyní Tržnice) r.č. 583/2 a východní kasemat 

r.č. 583/3. Podle posledních podkladů z Národního památkového ústavu, územního 

odborného pracoviště v Josefově, budova Tržnice památkou není. 

 Při podrobnějším zkoumání architektonických hodnot MPZ lze uvažovat 

i o dalších objektech, jež by si památkovou ochranu pro své mimořádné hodnoty 

z několika odborných hledisek zasloužily. Snad se tohoto aktu již konečně dočká 
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Viplerova vila čp. 376 na Orlickém nábřeží, ačkoli souběžně s ní by neměla být 

opomenuta sousední vila čp. 374 v Plácelově ulici a tzv. Hobzekova vila čp. 447, 

dílo architekta Josefa Fanty v Balbínově ulici. 

 Na nároží ulic Nezvalovy a Jana Koziny stojí další potenciální adept pro 

zapsání do ústřední evidence památek, vila čp. 826, příklad ryzího funkcionalismu 

s typickými znaky tohoto slohu - řadovými okny. Kousek od ní na nároží 

Nezvalovy ulice a Hradební se nachází rodinný dům, jediný doklad novogotického 

slohu v Hradci Králové, pomineme-li náhrobní kapli v témže slohu na kuklenském 

hřbitově. Objekt má bohužel zanedbanou a místy havarijní fasádu. Zachránit by jej 

mohl zřejmě jedině zápis do seznamu památek. 

 Toto je jen menší příklad či návrh námětů, jak by mohla respektive měla 

naše Společnosti ochránců památek iniciovat prohlášení dalších důležitých 

a hodnotných objektů za nemovité kulturní památky. Nemuseli bychom potom, 

jako tomu bylo v případě vily Aničky, podnikat záchranné akce pět minut 

po dvanácté hodině, až nenasytná bestia triumphans roztáhne své pařáty na další 

doklady minulosti v našem městě. 

 

*   *   *   *   * 
 

 

 
Exteriér a interiér objektu bývalé synagogy v Dobrušce.  

Foto Petr Slavík. 
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Petr Slavík: 

Obnovená dobrušská synagoga slouží veřejnosti 
 

 

 Jedním z dobrušských objektů, které prošly v minulých letech obnovou, je 

stavba na Šubertově náměstí, v minulosti sloužící jako synagoga. 

 Objekt, který lze zachovalými architektonickými články v interiéru zařadit 

do počátku 20. let 18. století, se nachází na východní straně náměstí. Navenek se 

projevuje přísně vyhlížejícím novogotickým průčelím. Uvnitř ale budova skrývá 

zajímavý interiér, tvořený vysoce zaklenutým prostorem, vstupní chodbou 

a místnostmi v patře. Klenutý sál sloužil od roku 1954 jako křesťanská modlitebna 

církve Českobratrské evangelické, staletí předtím jako židovská synagoga.  

 Vznik židovské čtvrti - ghetta na dnešním Šubertově náměstí v Dobrušce, je 

datován k roku 1721. Do tohoto vyčleněného prostoru bylo přesídleno židovské 

osídlení, sahající do 16. století. Nacházelo se tu pět obytných domů, z nichž jeden 

plnil funkci rabinátu s rituální očistnou lázní (dnešní Městské muzeum). Synagoga 

se nacházela uprostřed mezi nimi. Její interiér tvoří tři klenebná pole a je bohatě 

zdoben architektonickými články. V minulosti byl sál o jedno klenebné pole kratší. 

Po ničivém požáru města roku 1866 byl totiž prostor s celou budovou prodloužen. 

Západní průčelí bylo upraveno do tehdy oblíbeného novogotického stylu. 

 Poté, co objekt získal v roce 2006 do svého vlastnictví současný majitel, tj. 

město Dobruška, začala se od roku 2008 připravovat celková oprava. I proto, že 

stavba nebyla řadu let technicky udržována. Synagoga je kulturní památkou, proto 

bylo nutné v průběhu zpracování projektové dokumentace jednat také s pracovníky 

památkové péče. 

 Oprava realizovaná v roce 2010 byla uskutečněna tak, aby bylo možné 

objekt využívat pro kulturní aktivity dobrušského muzea. Cílem dalších fází 

obnovy je propojení synagogy s budovou Městského muzea prostřednictvím 

spojovací uličky téměř středověkého rázu. Oba objekty budou tvořit jeden 

kulturně-historický celek. Oprava objektu Městského muzea je naplánována na rok 

2012.  Realizaci opravy synagogy provedla stavební firma Štěpánek z Opočna 

s účastí stavbyvedoucího Ing. Miroslava Vencla. Počátkem června byly odstraněny 

nepůvodní keramické dlaždice z prostoru sálu a dožilá prkenná podlaha. 

Demontována byla původní pískovcová dlažba z východní části sálu, dlažba byla 

očíslována a připravena k opětovnému osazení. V souvislosti s odkrýváním 

jednotlivých vrstev podlah a zeminy byl zahájen i archeologický průzkum. Tyto 

průzkumy jsou prováděny u takových staveb, u kterých budou realizovány výrazné 

zemní zásahy a kde je předpokládán výskyt archeologického dědictví. Povinnost 

stavebníka oznámit zahájení zemních prací a umožnit archeologickému pracovišti 

provedení patřičného výzkumu, je dána platným památkovým zákonem. Zde byli 

k této vědecké práci přizváni pracovníci archeologického pracoviště Muzea 

a Galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. 
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 Během odkrývání konstrukcí podlah byly Mgr. Bohumírem Dragounem 

z jednotlivých souvrství postupně vyjímány prvky movitého archeologického 

dědictví. Pro vytvoření nové podlahy, která byla navržena z pískovcových dlaždic, 

bylo nutné postupně odkrýt patřičnou vrstvu zeminy. V nejníže položené vrstvě 

došlo v prostoru sálu k zajímavému nálezu nemovitého charakteru – k pozůstatkům 

opukových zdí. První část zdiva byla nalezena u první dvojice pilastrů na pravé 

straně sálu. Další prvky byly objeveny v západní části lodi. V centrální části 

hlavního sálu byly identifikovány také zčernalé vrstvy zeminy, které svědčily 

o požárech města v 19. století. Pracovníci archeologického pracoviště zaměřovali 

postupně jednotlivé odkryté prvky a nálezy dokumentovali. V průběhu další 

stavební fáze oprav byly provedeny opravy inženýrských sítí, omítky v interiéru 

a celkového opláštění. Oprava zahrnovala opravu omítek v interiéru, odstranění 

vlhkosti, pokládku nové podlahy, nátěry ve vápenných barvách a opravu 

novogotické fasády se znovuvytvořením historicky doložitelných 

architektonických článků. Původní vystupující články v průčelí fasády nad 

vchodem byly obnoveny. Zde byla z pohledu památkové péče odvedena velmi 

precizní štukatérská práce. Oprava zahrnovala také výměnu nepůvodních oken 

za nová s vitrážemi, zhotovená podle vzoru archivních fotografií z počátku 20. 

století. Okna byla provedena firmou Truhlářství Richard Hajzler z Opočna, vitráže 

dodala firma Zilvar Opočno. Kovářské prvky (kování, madla zábradlí, lustry, 

židovskou hvězdu na průčelí, podlaze aj.) byly zhotoveny uměleckými kováři pány 

Hartmanem a Pfeiferem z Atelieru Hefaistos z Hronova. Na projektové 

dokumentaci se podíleli Ing. Ludmila Fléglová, která zhotovila dokumentaci 

ke stavební části a inženýrským sítím, a Petr Dušek, který vytvořil architektonický 

návrh fasád, interiéru včetně budoucího stylového vybavení, výmalby, návrhy 

prvků a detailů. Vzhledem k hodnotě kulturní památky a k vytyčenému záměru 

na využití objektu, byla projektové přípravě věnována patřičná pozornost. Inspiraci 

k výtvarnému provedení interiéru a celkového pojetí si tvůrci přivezli z okolních 

staveb židovského původu, např. ze synagogy v Rychnově nad Kněžnou či z Prahy. 

 Dodávku nátěrových materiálů zajistil Ivo Bednář, zástupce německé firmy 

Keim farben. Pečlivá práce byla odvedena také při náročné výmalbě vápennými 

nátěry v několika barevných kombinacích v členitém interiéru. Stavební dozor byl 

vykonáván zástupci památkové péče MÚ Dobruška a Národního památkového 

ústavu, ú.o.p. v Josefově. Pozitivem je skutečnost, že se objektu dostalo ze strany 

hlavního dodavatele ve spolupráci se subdodavateli pečlivého přístupu k obnově 

každé dílčí části nemovitosti. Bývalá synagoga tak působí po obnově mimořádným 

estetickým dojmem. Opravou došlo nejen ke zlepšení technické části objektu, ale 

i ke zvýraznění pohledové části v panoramatických souvislostech. Z pohledu 

památkové péče je provedená oprava této kulturní památky vnímána velmi 

pozitivně s vědomím, že obec získala po technické stránce ojedinělý historický 

objekt, který svým výrazem ctí charakter původní židovské synagogy, zároveň 

obohacuje město o hodnotný architektonický prvek a nabízí obyvatelům města 

a okolí nevšední interiér pro bohaté kulturní vyžití.          
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Jiří Němeček:  

Josef Hudec – zakladatel odborné zámečnické školy 
 

     V letošním roce uplyne 170 let od narození Josefa Hudce, který stál u zrodu 

odborné zámečnické školy založené v roce 1874 v Třebechovicích pod Orebem, 

přemístěné v roce 1880 do Hradce Králové. 

     Tento průkopník odborného školství u nás se narodil 15. března 1842 

v Třebechovicích. Jeho otec byl místním zámečníkem, a tak celkem logicky se syn 

Josef vyučil tomuto řemeslu u svého otce. Později se vyučil řezbářem a poté 

navštěvoval vídeňskou akademii výtvarných umění. Následně, jak bylo tehdy 

zvykem, se vydal na vandr po Evropě, aby získal zkušenosti ve svém oboru. 

     V roce 1874 se C. k. ministerstvo obchodu rozhodlo zřídit v Třebechovicích 

odbornou školu. Ve městě bylo rozvinuté hrnčířství a kamnářství, a to mělo 

předurčovat její zaměření. O co byl honosnější název školy: C. a k. ministerstvem 

obchodu zřízená odborná škola pro kreslení a modelování, průmysl a průmyslové 

umění o to chudší kolébka. V prvním školním roce se podle oborů přihlásilo 

nejvíce zámečníků (26 žáků) a tento trend pak pokračoval i v následujících letech. 

     Teoretická výuka probíhala v bytě Josefa Hudce v domě čp. 35 v rohu náměstí, 

kde byla i zámečnická dílna.  Převažovala výuka večerní, v celodenní bylo pouze 9 

žáků. Dvaatřicetiletý správce a učitel v jedné osobě se potýkal s materiálními 

problémy a nezájmem místních radních. Škola žila z prostředků, získaných 

z placených zakázek. Přesto již v roce 1878 na Světové výstavě v Paříži, na kterou 

poslala několik výrobků z kovu, obdržela zlatou výstavní medaili. Škola se již 

orientovala na umělecké zámečnictví. Ale i po zmíněném úspěchu škola spěla 

k zániku. Město nebylo schopné vytvořit podmínky pro rozvoj školy a počet žáků 

stále klesal. Na  tuto situaci zareagovalo městské zastupitelstvo v Hradci Králové 

v čele se starostou Carlo Collinem a nabídlo ministerstvu obchodu prostory 

v nedávno postavené budově reálného gymnázia v Komenského ulici (dnes 

zdravotnická škola). Zřizovatel souhlasil, a tak se v r. 1880 stěhovala škola 

se správcem Josefem Hudcem a chudičkým inventářem do nabídnutých prostor. 

Zastupitelstvo v té době usilovalo o zrušení vojenského statutu pevnostního města, 

což mělo umožnit stavební rozvoj Hradce Králové. 

     Následující rok škola získala druhého učitele. Byl jím umělecký zámečník 

z Vídně Jan Horek, který vyučoval dílenskou praxi. V roce 1883 měla škola již pět 

učitelů, z nichž Ladislav Haněl byl jmenován ředitelem. Josef Hudec dále působil 

jako učitel a jeho zásluhy o školu vyzdvihl ředitel ve výroční zprávě školního roku 

1884/85. 

     Josef Hudec umírá ve svých sedmačtyřiceti letech 22. listopadu 1889. Zůstala 

po něm vdova s pěti nezaopatřenými dětmi. Byl pohřben na pouchovském hřbitově 

a škola se souhlasem zřizovatele vyrobila pseudorenesanční kříž, který dodnes 

zdobí jeho náhrobek. 
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Jaroslav Tobiáš: 
Josef Mrňák a Hospodářské družstvo v Chlumci n. C. 

aneb Jak to chodilo za 1. republiky 

 

 Josef Mrňák (nar. 1871) byl vysoký mohutný sedlák z Lučic, jehož stálým 

doplňkem byla hůl (sám Mrňák bývá někdy zaměňován se svým synem Františkem 

Mrňákem, starostou spojených osad Lučic, Kladrub a Pamětníka, popř. se  svým 

dalším synem Josefem Mrňákem ml.).  

 Snad tento jeho 

zevnějšek zapříčinil, 

že se málokoho bál. 

Ve své době patřil 

k významným osobám 

chlumeckého, později 

bydžovského okresu. 

Pro své schopnosti byl 

respektován i svými 

protivníky. Ostatně již 

jeho otec se významně 

angažoval, když od 

roku 1887 až do své 

smrti 23. 10. 1901 

zastával funkci ředitele Občanské záložny v Chlumci n. C.  

 Mrňák rovněž vedl několik kronik. Jedna z nich, kronika Hospodářského 

družstva
1
, se dochovala dodnes. Je zajímavá i proto, že se její autor nenechal 

spoutat tehdejšími pravidly pro psaní kronik, ale psal věci podle pravdy nebo 

alespoň tak, jak je viděl on. Jako každá výrazná osobnost měl i on své nepřátele. 

Zejména, když vytrvale a nebojácně prosazoval požadavky zemědělců. Veřejného 

života se účastnil již od svých 22 let, a proto lze říci, že jistě dobře věděl, co píše. 

  

 Hospodářské družstvo v Chlumci bylo vytvořeno pro lepší hospodářskou 

obranu zemědělců. Do této doby byli zemědělci závislí na nabídce překupníků 

s obilím, což vytvořením hospodářského družstva odpadlo. Výkup obilí do té doby 

ovládala zejména obchodnická rodina Kleinů z Nového Bydžova. Zemědělci 

prodávali na trzích bez jistoty, že svou úrodu prodají. Přičemž již se samotným 

transportem úrody měli velké výdaje. Jednak museli platit mýto a rovněž i tzv. 

tržné z vozu, nazývané též dlažebné. Nejprve byla v Chlumci založena v roce 1921 

filiálka Skladištního družstva v Novém Bydžově v budově někdejšího hotelu 

Liverpool. V roce 1924 ovšem tehdejší místostarosta Mrňák zjistil, že starosta 

družstva Alois Řehák si nechává proplácet z každého 1 q prodaného obilí 3 Kč 

provize. A aby toho nebylo málo, zjistil také, že družstvu v Novém Bydžově bylo 
                                                 
1
 K 7. únoru 1943, když Mrňák ve věku 72 let zemřel, zaměstnávalo Hospodářské družstvo již 56 lidí. 
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vydáno ministerské povolení k vývozu 5 vagonů jetelového semene do Německa. 

Družstvo ovšem o tom nic nevědělo, neboť povolení bylo prodáno firmě Schick 

z Nového Bydžova za 10 tisíc Kč, které si Řehák ponechal. Řehák byl později 

donucen vzdát se starostenství i členství v představenstvu. Posléze na popud 

Mrňáka byla filiálka zlikvidována a založeno 4. května 1924 Rolnické skladištní 

družstvo v Chlumci n. C.
2
, které i nadále sídlilo v hotelu Liverpool. Družstvo 

prosperovalo a již 5. října roku 1926 si mohlo koupit v dražbě za 280 tisíc Kč 

od někdejšího majitele Arnošta Hřídele mlýn v Lužci n. C. Nutno říci, že družstvo 

mělo mocného přímluvce, poslance Josefa Černého, rodáka z Nepolis. Na jeho 

zákrok poskytlo ministerstvo zemědělství družstvu příspěvek 150 tisíc Kč, z čehož 

bylo na přání poslance Černého koupeno 40 akcií cukrovaru Syrovátka za celkem 

46 tisíc korun. Peníze se družstvu později vrátily, když cukrovar akcie prodal
3
. 

 Již samotné založení družstva bylo obtížné. Budova někdejšího hotelu 

Liverpool i s areálem patřila hraběti Kinskému, který se jí nechtěl vzdát. Aby 

mohlo areál získat, potřebovalo Hospodářské družstvo politickou podporu. Tu mělo 

právě v poslanci a pozdějším ministrovi vnitra za agrárníky Josefu Černém. Ten 

v roce 1927 domluvil s Kinským, že se Liverpool i s parkem prodá družstvu za 180 

tisíc
4
. Mimo Hospodářské družstvo byly ještě dva vážní zájemci o tento areál. 

Firma Stutz, která zde chtěla postavit novou velkou pletárnu, a Dělnická 

tělovýchovná jednota [ DTJ], kterou zastupoval dlouholetý radní a starosta 

Chlumce František Jiroutek.  Zájmy Stutze zastupoval ředitel velkostatku Karnet. 

 Karnet se ovšem jednou v hostinci U Doležalů neudržel. Začal se agrárníkům 

veřejně vysmívat, že to již „prošustili“. Hned druhého dne po této hospodské 

debatě byl Mrňák na toto upozorněn. Následně se mu podařilo zjistit, že nešlo jen o 

plané vychloubání [Stejným nedostatkem trpěli ovšem i někteří funkcionáři 

družstva, kteří nedodržovali mlčenlivost a po hostincích se zmiňovali o výši dluhů 

jednotlivých členů družstva, což u postižených způsobovalo „rozladění“
5
]. Karnet 

měl již celou věc u Státního pozemkového úřadu [dále SPÚ] s radou Fialou 

domluvenou, že se jen čekalo na vhodný okamžik k podepsání předsedou SPÚ. 

Mrňákovi se pomocí známého Doležálka podařilo dohledat podací čísla těchto 

spisů. Poté odjel Mrňák ihned do Prahy za poslancem Černým s žádostí o zákrok. 

Ten se jej nejprve zkoušel odbýt. Poté, když vytáhl tato podací čísla, dožadoval se 

poslanec Černý, aby mu Mrňák řekl, odkud je má. Protože mu však odmítl sdělit 

zdroj, došlo mezi nimi k prudké roztržce
6
. Poté se šel Mrňák uklidnit ven a Černý 

si ověřil jeho tvrzení. Zjistil, že se zakládá na pravdě. Rozešli se opět jako přátelé.  

 Asi po měsíci, dne 7. září 1926, odjel na pozvání Černého do Prahy, kde měl 

ve sněmovně schůzku s poslancem Černým a sociálně demokratickým poslancem 

Biňovcem. Ti mu sdělili, že se domluvili s SPÚ, že hotel i s parkem obdrží 

družstvo, ale vyplatí DTJ v Chlumci 150 tisíc, a to se již nebude ucházet o hotel a 
                                                 
2
 Pamětní kniha Hospodářského skladištního a výrobního družstva v Chlumci n. C., s. 7. 

3
 Tamtéž, s. 16-17. 

4
 Tamtéž, s. 20. 

5
 Tamtéž, s. 160. 

6
 Tamtéž, s. 22 
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vezme svou žádost zpět. Jednání netrvalo ani 10 minut a poslanci byli již voláni 

k jednání. Mrňák dal souhlas a již ve dveřích stojícímu Černému položil otázku, 

kolik bude družstvo platit Kinskému. Na což mu Černý odpověděl, že snad by to 

družstvo nechtělo zadarmo, přeci těch 180 tisíc, nebude-li to víc. Mrňák se brzy po 

vyjití ze sněmovny vzpamatoval a řekl si, že až přijde domů, kamarádi vezmou 

hole a nařezají mu. Vrátil se tedy do sněmovny, ale k poslancům se již nedostal a i 

vyvolání mu bylo odepřeno. Odjel tedy domů a poslanci napsal dopis, že svůj 

původní souhlas ruší a aby DTJ jednala ohledně 150 tisíc přímo s Kinským. Jeho 

rozhodnutí poslance Černého znovu rozlítilo a silně na něj zanevřel
7
. Naopak 

Biňovec návrh přijal. Dne 19. března 1927 byl hotel družstvu za 180 tisíc odprodán 

a rovněž Jiroutek Mrňákovi sdělil, že oněch 150 tisíc již obdrželi [Mrňák bohužel 

neuvádí, kdo DTJ těchto 150 tisíc vyplatil]. 

 Po převedení hotelu 

na družstvo jej noví 

majitelé změnili. Starou 

opukovou budovu zbourali 

a místo ní postavili 

betonovou s větší nosností 

a vlečku umístili vedle zdi, 

aby se vagóny daly dobře 

vykládat a nakládat. 

Rovněž přilehlý park se 

vzrostlými duby a kaštany 

vykáceli
8
. 

 Již brzy se ukázalo, 

že zrušit původní návrh bylo správně. V roce 1929 vypukla aféra poslance Chalupy 

a správce dvora Levína Františka Kloučka. V dobovém tisku se pak psalo, že 

družstvo dalo DTJ 150 tisíc. To se poslanci Chalupovi ovšem podařilo brzo 

vyvrátit. Oba byli zatčeni, ovšem Chalupa byl brzy propuštěn. Naopak Klouček 

trestu neunikl. Zatčeni byli v den, kdy se konal na Chlumu u Hradce Králové tábor 

lidu, kde mimo ministra Srdínka
9
, promluvil také poslanec Černý. Po ukončení 

akce přišel k Mrňákovi Václav Novotný, aby šel do auta k panu poslanci. Mrňák se 

nemohl rozhodnout, ale nakonec za poslancem šel. První co mu Černý řekl, bylo: 

„Pane starosto, měl jste pravdu, když jste se postavil proti mému ujednání 

s Biňovcem na K 150 tisíc, dnes jsme bez odpovědnosti. Dnes, kdy se celá záležitost 

dostala do časopisů, těžko bychom se hájili“.
10

  Dodejme, že Mrňák si mohl své 

chování vůči jednomu z nejmocnějších mužů této doby dovolit. Jako poslední 

okresní starosta okresu Chlumec n. C. byl jeho blízkým spolupracovníkem Václav 
                                                 
7
 Tamtéž, s. 24. 

8
 Do této doby měl Chlumec n. C. tři parky. Zámecký, který ovšem nebyl běžně přístupný. Druhý u kostelíka 

Nejsvětější Trojice, který zde byl vybudován místo zaniklého městského hřbitova. Třetí u hotelu Liverpool. 

Vykácení tohoto třetího parku místní velmi želeli, neboť zde bývalo v létě velmi pěkné posezení. 
9
 Otakar Srdínko, ministr zemědělství. 

10
 Pamětní kniha Hospodářského skladištního a výrobního družstva v Chlumci n. C., s. 25.  



24 

Černý, otec Josefa Černého. Takže se s jeho rodinou dlouho a dobře znal. 

 Představenstvo Hospodářského družstva dostávalo mnoho nabídek 

k zakoupení nejrůznějšího zboží či využití různých služeb, popř. žádosti o finanční 

podporu. Takto např. redakce Chlumeckých listů podala návrh na celoroční inzerci 

družstva za 2000 Kč ročně. Družstvo to odmítlo, neboť bylo přesvědčeno, že 

v těchto novinách se píše o zemědělcích velmi často urážlivě
11

. Místo toho byla 

stálá inzerce zadána novinám Pokrok v Hradci Králové. Naopak, když bylo 

družstvo vyzváno volební župou v Hradci Králové o příspěvek na volební výdaje 

do poslanecké sněmovny a senátu ve výši 10 tisíc Kč, bylo vyhověno. Taktéž na 

výzvu poslance Rudolfa Berana úředníci družstva přispěli na volební fond 

agrárníků
12

 dvě procenta z měsíčního platu
13

. Družstvo rozdávalo i dary, např. 

v roce 1935 rozdali 41100 Kč, a to 1500 na selskou jízdu
14

, 4000 republikánské 

organizaci nebo 14 550 Kč sekretariátu
15

. 

 Družstvo se rovněž muselo i společensky angažovat. Například vyhovělo 

žádosti obce Olešnice a věnovalo 15 q cementu na výstavbu památníku zakladatele 

agrární strany Antonína Švehly. Na valné hromadě družstva v roce 1937 bylo 

konstatováno, že již třetí rok trvá vzájemné přeplácení mezi agrárníky, lidovci a 

židovskými obchodníky, z nichž vynikal zejména Žid Stránský z Městce Králové. 

Všichni vykupovali obilí nad cenu stanovenou Obilní společností, a to vzájemným 

přeplácením zemědělců při výkupu. To bylo způsobeno mezerou v zákoně, která 

dovolovala vykupovat mlynářům obilí pro vlastní spotřebu nad stanovenou 

výkupní cenu. Tomu se muselo přizpůsobit i chlumecké družstvo a zemědělce také 

„pod rukou“ přeplácet. Peníze na výkup získávalo z výnosů družstva. Toto se 

samozřejmě nesmělo objevit v účetnictví
16

.  Již v roce 1936 využilo družstvo 

amnestie, dle níž nebylo zatajení zdanitelných výnosů trestným činem, bylo-li jich 

použito na upsání půjčky na obranu republiky a utajených 60 000 korun použilo na 

tuto půjčku
17

. Dne 14. července roku 1939 pak uvítal Mrňák v Hospodářském 

družstvu tehdejšího ministra zemědělství Ladislava Feierabenda [v r. 1940 uprchl 

z protektorátu a stal se členem exilové vlády v Londýně] s doprovodem, ve kterém 

se nacházeli např. vrchní ředitel Kooperativy Trčka nebo vysocí protektorátní 

úředníci, jako Rudolf Raschka či vrchní vládní rada H. Steiner. 

 Mrňákovým štěstím bylo, že zemřel již 3. února 1943 ve věku 72 let. Kdyby 

žil o pár let déle, jistě by si prošel pravým očistcem jako jeho spolupracovníci. V 

lepším případě by mu byl po roce 1948 v období „socializace vesnic“ zabaven 

rodný statek a on byl vystěhován mimo kraj, v horším by byl uvězněn. [Protože 

zemřel, postižena byla jeho rodina, kterou komunisté vystěhovali r. 1953 z Lučic]. 

Již v r. 1945 museli agrárníci očišťovat svá jména, neboť KSČ prosadila zákaz 
                                                 
11

 Tamtéž, s. 126. 
12

 V originále uvedeno Republikánské strany, což je ovšem název, který se příliš neujal. 
13

 Pamětní kniha Hospodářského skladištního a výrobního družstva v Chlumci n. C., s. 146. 
14

 Tělovýchovná organizace agrární strany. 
15

 Pamětní kniha Hospodářského skladištního a výrobního družstva v Chlumci n. C., s. 148. 
16

 Tamtéž, s. 161-162. 
17

 Tamtéž, s. 154. 
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agrární strany, jako strany údajně kolaborující s nacisty. V skutečnosti šlo o to, že 

za 1. republiky byla na venkově díky první pozemkové reformě agrární strana 

nejpopulárnější a KSČ se jí obávala. Že to nebyly plané obavy, dokumentují 

výsledky voleb do okresů z r. 1935. Agrárníci měli voličskou základnu převážně na 

venkově, proto ve městech byly jejich výsledky slabší než na venkově. V roce 1935 

dopadly volby takto:  Chlumec - agrárníci 290, komunisté 83, ostatní strany 2149 

hlasů; Končice -  agrárníci 172, komunisté 3, ostatní strany 94; Lučice – agrárníci 

210, komunisté 2, ostatní strany 236; Nepolisy – agrárníci 506, komunisté 7, 

ostatní strany 67. V okresu agrárníci vyhráli, když získali 51 % odevzdaných hlasů. 

 Není se proto co divit, že již 10. srpna 1945 byl Josef Černý zatčen na svém 

statku v Nepolisech a umístěn do vazby
18

. Občané Nepolis se ovšem svého rodáka 

zastali a minimálně dvakrát uspořádali podpisovou akci na jeho podporu. První 

byla odeslána již 24. srpna 1945, přičemž občané Nepolis potvrdili Černému, že 

během okupace byla jeho činnost protiněmecká a výrazně sociální. Druhá 

podpisová akce byla zorganizována 2. března 1947. V ní se opětovně uvádělo, že 

se během okupace nezpronevěřil svému češství, jeho práce je obyvatelstvu dobře 

známa a pro obec přinášela povznesení (vyšetřováním bezpečnostních složek bylo 

zjištěno, že iniciátory podpisové akce byl synovec Černého Bohumil Moravec a 

předseda MNV v Nepolisech František Beneš)
19

. V procesu proti Rudolfovi 

Beranovi a spol. byl Černý označen za zrádce a kolaboranta, ale 21. dubna 1947 

byl zproštěn obvinění a mohl jít domů. Ale nedostal žádnou náhradu za dobu 

strávenou ve vazbě
20

. Krátce po únoru 1948 emigroval. 

 Rovněž rodině Mrňákova spolupracovníka Miroslava Miláčka z Končic se 

nevedlo lépe. Hospodářství jim bylo zabaveno, a jak si pochvaluje tehdejší 

předseda ONV Nový Bydžov ve svém hlášení z 19. května 1953 pro předsedu 

KNV Prokopa v Hradci Králové, byl díky vzorné přípravě vesnický boháč Miláček 

z Končic zlikvidován a vystěhován mimo kraj
21

. Vystěhování Miláčka mělo stejně 

jako v případě Mrňáka a ostatních rodin „kulaků“ napomoci k založení a rozvoji 

JZD v této obci
22

.  

 

 

 Mé poděkování patří potomkovi Josefa Mrňáka za zapůjčení kroniky 

Hospodářského družstva a Jaroslavu Rokoskému za cenné připomínky. 

 

 
                                                 
18

 Jaroslav Rokoský: Rudolf Beran a jeho doba. Vzestup a pád agrární strany, Praha 2011, s. 602. 
19

 Tamtéž, s. 603 a s. 801, poznámka 516. 
20

 Tamtéž, s. 743. 
21

 Státní okresní archiv Hradec Králové, Okresní národní výbor Nový Bydžov, inv. č. 545, k. 160. 
22

 Jen od ledna do července 1953 bylo z okresu Nový Bydžov vystěhováno mimo kraj 15 rodin kulaků. 
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