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NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD

Vážení přátelé,

     Každoroční březnový sněm našeho sdružení byl po dvou letech opět volebním. 
Nově zvolený výbor prakticky nedoznal změn, pouze s jednou výjimkou. Doktor 
Němeček se na vlastní žádost vzdal funkce místopředsedy Společnosti. Usnesení a 
podrobnou zprávu o sněmu naleznete na dalších stránkách Zpravodaje. 
Jak jsem již na sněmu avizoval a vysvětlil, došlo k výraznému zeštíhlení přijatého 
usnesení, a to takovým způsobem, aby bylo možné jej splnit. Stále se nám totiž 
nedaří získat do Společnosti nové aktivní členy, kteří by se zapojili do realizace 
projektů. Stejně tak se nám nedaří získat finanční prostředky na vydávání tištěné 
verze Zpravodaje, a tak je možné, že příští číslo vyjde již pouze v elektronické 
podobě. To ale v podstatě koresponduje s výsledky Ankety, kdy se pro tištěnou 
verzi Zpravodaje vyjádřila velmi malá část členů našeho sdružení. 
  Pozitivní  zprávou  je  skutečnost,  že  se  podařil  spustit  prodej  publikací  a 
propagačních  materiálů  Společnosti  na  aukčním  portálu  Aukro.  Zatím  nelze 
předvídat,  jaké budou výsledky  této aktivity,  ale  mohlo  by to  vést  k  vylepšení 
finanční  situace  sdružení,  která  je  prozatím  stabilizovaná.  Poděkování  v  této 
záležitosti patří Editě Šebestové a Robertu Müllerovi.
     Na stránkách Zpravodaje naleznete také zprávu o aktuální situaci automatických 
mlýnů  v Pardubicích,  které  patří  mezi  významné  industriální  památky  regionu. 
V tomto roce byla založena iniciativa Mlýny městu! Má pomoci otevřít diskusi o 
dalším  osudu  tohoto  areálu,  nyní  nabízeném k prodeji.  Z této  aktivity  vzešla  i 
výzva,  která má uvedenou diskusi  o možnostech zapojení areálu automatických 
mlýnů  do  struktury  města  Pardubic  a  jeho  života  podpořit.  Areál  je  v mnoha 
směrech jistě výjimečný a jako autor je pod některými z jeho staveb podepsán Josef 
Gočár. Město Pardubice by proto z mnoha důvodů jistě mělo usilovat o to, aby se 
automatické  mlýny  staly  jeho  majetkem.  Areál  má  velkou  hodnotu,  obrovský 
potenciál a nabízí se řada možností způsobu jeho revitalizace a využití. Domnívám 
se,  že by se Společnost  ochránců památek ve východních Čechách měla k výše 
uvedené výzvě připojit.  

  
                                                                                                            Rudolf Khol
                                                                                                        předseda sdružení
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INFORMACE Z VÝBORU SPOLEČNOSTI: 

PROHLÍDKA RADNICE 
V květnu se  uskutečnila  prohlídka objektu radnice č.p.  1  na Velkém náměstí  v 
Hradci Králové. Účastníci si mohli prohlédnout prostory budovy a poté následovala 
prezentace dokumentace objektu bývalého Zámečku na Novém Hradci Králové, 
kterou  zapůjčila  paní  Waldeková.  Akci  zakončila  tradiční  schůze  výboru 
Společnosti.

FINANČNÍ DAR
Výbor  Společnosti  schválil  finanční  dar  občanskému  sdružení  Má  vlast  -  můj 
domov v Záměli ve výši 1.500 Kč. Toto občanské sdružení se podílelo na realizaci 
slavnostní  vernisáže  výstavy  Putování  po  hradeckých  středověkých  kostelech  a 
klášterech. 

POKRAČOVÁNÍ PROJEKTU
Výbor  Společnosti  v  návaznosti  na  usnesení  Sněmu schválil  další  pokračování 
projektu Putování po hradeckých středověkých kostelech a klášterech. Na magistrát 
města  Hradce  Králové  byla  podána  žádost  o  grant  na  tisk  vícejazyčné  naučné 
brožury  v  polském,  německém,  ruském  a  francouzském  jazyce.  Žádost  byla 
schválena a Společnosti byl poskytnut grant ve výši 52.000 Kč. Spoluúčast našeho 
sdružení na tomto projektu činí cca 13.000 Kč.

ZÚČASTNILI JSME SE BRIGÁDY
Ve dnech 14. a 15. června se členové Společnosti (Hroneš, Khol, Müller, Němeček) 
zúčastnili brigády, při které byla odstraňována další část zchátralé střešní krytiny na 
historické  budově  bývalé  Fajfrovy  hospody  (č.p.  27)  v  Záměli.  Podařilo  se 
odstranit vrchní lepenku, staré laťování a sejmout historický krov. 

FINANČNÍ PŮJČKA
Výbor Společnosti schválil krátkodobou finanční půjčku občanskému sdružení Má 
vlast - můj domov ve výši 50.000 Kč. Půjčka bude použita na provedení dalších 
rekonstrukčních prací na budově bývalé Fajfrovy hospody (č.p. 27) v Záměli.

VÝLET ZA PAMÁTKAMI PARDUBIC
14.  září  se  uskuteční  poznávací  výlet  za  památkami  v  Pardubicích.  Člen 
Společnosti  dr.  Oldřich  Vaňura  z  NPÚ vyhověl  našemu přání  o  komentovanou 
prohlídku významných památek v centru Pardubic. Zároveň také zajistil návštěvu 
reprezentativních prostor zámku a areálu automatických mlýnů. Podrobnosti budou 
upřesněny  prostřednictvím elektronické  pošty.  Výletu  se  mohou  zúčastnit  nejen 
členové sdružení, ale také další zájemci a přátelé Společnosti.
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Uskutečnil se XXIV. sněm Společnosti ochránců 
památek ve východních Čechách

Druhou březnovou sobotu se v aule biskupského gymnázia v Hradci Králové 
uskutečnil XXIV. sněm naší společnosti. Zúčastnilo se ho 33 členů sdružení a tři 
hosté.

PROGRAM SNĚMU:
1. Zahájení a schválení programu sněmu
2. Volba návrhové komise a komise mandátové a volební
3. Výroční zpráva o činnosti za minulé období přednesená předsedou sdružení
4. Účetní a pokladní zpráva za rok 2012 přednesená pokladníkem sdružení
5. Zpráva kontrolní a revizní komise
6. Volba předsedy sdružení a členů výboru
7. Vystoupení hostů a členů Společnosti
8. Diskuse s příspěvky
9. Přednesení návrhu na usnesení sněmu a jeho schválení
10. Ukončení sněmu

− předseda  volební  komise  Josef  Havrda  přednesl  návrh  složení  výboru 
Společnosti a členů Kontrolní a revizní komise. K volbě došlo tajnou volbou. 
Vydáno  bylo  33  hlasovacích  lístků,  odevzdáno  33  platných  hlasovacích 
lístků. Kandidáti byli zvoleni jednomyslně.

− nové složení výboru Společnosti: Rudolf Khol (předseda), Monika Ficková 
(pokladník),  Pavel  Bareš,  Ing.  Josef  Havrda,  RNDr.  Daniel  Jezbera,  Ing. 
Robert  Müller,  PhDr.  Jiří  Němeček,  Ing.  Petr  Nožička,  Edita  Šebestová, 
PhDr. Ludmila Žlábková;

− nové  složení  Kontrolní  a  revizní  komise:  Ing.  Růžena  Divecká,  RNDr. 
Václav Hovorka, Mgr. Ludmila Hovorková.

Vystoupení hostů a členů Společnosti
Mgr. Jan Košťál: Deset let činnosti Sdružení pro Vízmburk
Předseda  o.s.  Sdružení  pro  Vízmburk  informoval  přítomné  o  historii  zříceniny 
hradu Vízmburk na Trutnovsku, včetně jeho znovuobjevení v 70. letech 20. století, 
a  o  současných  aktivitách  členů  sdružení,  jejichž  cílem  je  záchrana  památky, 
dokončení  dokumentace  archeologického  výzkumu  a  záchrana  archeologického 
fondu.
Aktuální dění při záchraně cihelny v Šárovcově Lhotě na Jičínsku
V zastoupení majitele cihelny Ing. arch. Martina Poura informoval Rudolf Khol. 
Současně  přednesl  žádost  majitele  o  pomoc  při  realizaci  rekonstrukce  střechy 
cihelny v letošním roce.
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Aktuální dění při záchraně hradu Frymburk
Ing. Petr Nožička informoval o postupu prací na hradě Frymburk v Novém Hrádku 
na Náchodsku a o činnosti Nového kruhu přátel hradu Frymburku.
Záměr výstavby v prostoru bývalého Zámečku na Novém Hradci Králové
Ing.  Robert  Müller  z  pověření  výboru  informoval  o  zprávách,  že  se  v  Hradci 
Králové hovoří o možné novostavbě na místě objektu Zámečku na Novém Hradci 
Králové.  Do Usnesení  navržen bod, aby v případě zveřejnění projektu,  členové 
Společnosti záměr posoudili a vyjádřili k němu stanovisko.

Diskuse s příspěvky
Spolkový dům
RNDr.  Daniel  Jezbera  vznesl  dotaz,  týkající  se  možnosti  vytvoření  Spolkového 
domu v Hradci Králové a naší případné participaci na tomto záměru. - odpověděl 
Ing. Robert Müller.
Nový občanský zákoník - změna stanov
RNDr. Václav Hovorka upozornil na nový občanský zákoník, který zřejmě vstoupí 
v platnost  1.  1.  2014,  což  zřejmě  vyvolá  nutnost  korekce  stávajících  stanov 
občanského sdružení.  Je nutné tuto problematiku sledovat a případně na příštím 
sněmu reagovat schválením nových stanov.
- členka Společnosti Salma Soppe nabídla konzultaci právníka.
Pozvánka na dny otevřených dveří v objektech Povodí Labe
Přednesla Ing. Růžena Divecká
Informace o nových muzejních expozicích na Trutnovsku
Informoval Ing. Josef Vondráček.
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Výroční zpráva o činnosti Společnosti ochránců památek ve 
východních Čechách za uplynulé období mezi sněmy 

od 18. března 2012 do 9. března 2013

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 18. března 2012 do 9. března 2013. 
      Nejprve bych rád na tomto místě poblahopřál za všechny členy sdružení a 
přítomné  hosty  dr.  Jiřímu  Němečkovi  k  jeho  významnému  životnímu  jubileu, 
poděkoval  mu  za  jeho  neúnavnou  práci  ve  sdružení  a  do  dalších  let  popřál 
především hodně zdraví  a  stále  tolik životního elánu.  I  přesto,  že se  rozhodl v 
letošním roce již nekandidovat na post místopředsedy sdružení, chce nadále zůstat 
členem výboru a věnovat se práci ve Společnosti. Rád bych zde také poděkoval dr. 
Miloši Gerstnerovi, který byl dlouholetým aktivním členem výboru, za jeho práci. I 
přes značnou vzdálenost  ze svého bydliště  se  pravidelně účastnil  všech jednání 
výboru a zapojoval se do činnosti sdružení. Na vlastní žádost se vzdal členství ve 
výboru, ale jak sám řekl, bude dále členem sdružení a zůstane s námi ve spojení.
      Nyní se krátce zmíním o výsledcích Ankety, která byla loni formou dotazníku 
rozeslána  členům sdružení.  Dotazník  měl  zejména  odpovědět  na  otázky,  jakým 
směrem by se měla ubírat činnost sdružení, jaké jsou možnosti a ochota členů se 
aktivně zapojit do jednotlivých aktivit. Anketa byla členům sdružení rozeslána v 
tištěné i elektronické podobě. Celkem bylo zasláno zpět 27 vyplněných dotazníků. 
Z odpovědí vyplývá, že o aktivní členství ve Společnosti má zájem 14 členů, stejný 
počet členů má zájem účastnit se pracovních brigád, 16 má potom zájem o výlety a 
návštěvy  památek.  12  členů chce  pomoci  s  realizací  projektů.  O tištěnou verzi 
Zpravodaje projevilo zájem 16 členů a podle toho také bude upraven jeho náklad.
V následující části výroční zprávy bych se rád zmínil o projektech, kterým se naše
sdružení  věnovalo  v  uplynulém  období.  Projekt  Putování  po  hradeckých 
středověkých kostelech a klášterech je dlouhodobou záležitostí, která je rozdělena 
do několika etap.
     Na přelomu ledna a února se uskutečnila v prostorách biskupské rezidence v 
Hradci  Králové  výstava  k  tomuto  tématu.  Vernisáže  výstavy  se  zúčastnili  a 
vystoupili  se svými příspěvky například primátor města Hradce Králové MUDr. 
Zdeněk  Fink,  mons.  Josef  Socha,  dále  Mgr.  Radek  Bláha  z  archeologického 
oddělení Muzea východních Čech, Ing. Josef Moravec ředitel Střední průmyslové 
školy  kamenické  a  sochařské  v  Hořicích  a  také  Ing.  Robert  Müller  z naší 
Společnosti. Jemu bych rád poděkoval za obrovský kus práce, který při realizaci 
tohoto projektu odvedl a stále odvádí. O návštěvu výstavy byl velký zájem z řad 
veřejnosti a zaznamenala pozitivní ohlasy. Také byla vydána pohlednice a plakát 
s motivem Willenbergerovy veduty Hradce Králové ze 17. století, které máte dnes 
možnost si zakoupit. Veduta byla doplněna novými popisy Mgr. Radkem Bláhou a 
Ing. Slavíkem z NPÚ ú.o.p. v Josefově. V oblasti osvětové činnosti jsme díky dr. 
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Jiřímu  Němečkovi  pomáhali  uspořádat  výstavu  o  malíři  a  grafikovi  Karlu 
Kratochvílovi  v  Muzeu Podkrkonoší  v  Trutnově.  Dr.  Němeček je  také  autorem 
reprezentativní publikace Kostel sv. Antonína a sv. Jana Křtitele na Novém Hradci
Králové,  která  vyšla  v  roce  2012.  K  tomuto  tématu  bylo  uspořádáno  několik 
přednášek a besed.
     V listopadu  loňského  roku  naše  Společnost  prezentovala  svou  publikační 
činnost  na  akci  Zámek  plný  knih,  která  se  konala  v  Pardubicích.  V 
reprezentativních  prostorách  zámku  prezentovalo  své  publikace  mnoho 
nejrůznějších  institucí,  muzea,  univerzity,  archivy  atd.  Naše  sdružení  zde 
zastupovaly Monika Ficková a Edita Šebestová, kterým bych tímto rád poděkoval.
Naše účast při brigádách na záchraně památek byla v loňském roce nižší. Mimo
ojedinělou  účast  několika  členů  sdružení  (Pavel  Bareš,  Michael  Hroneš,  Jiří 
Nemeček) při rekonstrukci historického hostince U Karla IV. v Záměli a objektu 
poustevny v Teplicích nad Metují jsme se nezúčastnili žádné další akce. Rád bych, 
aby se této činnosti naše sdružení v tomto roce věnovalo více. Naši pomoc bude 
díky mimořádné situaci potřebovat zejména objekt kruhové cihelny v Šárovcově 
Lhotě. O něm bude také ještě dnes řeč v další části sněmu. Rádi bychom nadále 
pokračovali ve spolupráci s občanským sdružením Má vlast-můj domov v Záměli a 
občanským sdružením Nový kruh přátel hradu Frymburku. O jeho aktivitách se 
více dozvíte v samostatném příspěvku. 
     Co se týká výletů a návštěv památek chtěl bych zde zmínit zejména prohlídku 
zámku  v  Barchově  v  květnu  loňského  roku.  Jeho  majitelka,  která  je  zároveň 
členkou  našeho  sdružení,  Ing.  Daniela  Součková  nás  seznámila  s  dosavadními 
výsledky práce  probíhající  rekonstrukce  zámku i  s  dalšími  plány do budoucna. 
Zámek je opravován velmi citlivým způsobem a doslova každý krok je pečlivě 
konzultován jak s pracovníky památkové péče, tak s autorem projektu revitalizace 
zámeckého  areálu.  Také  jsme  navštívili  Podorlický  skanzen  v Krňovicích  a  na 
sklonku loňského roku pak Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v
Hořicích,  kde  nám ředitel  školy  Ing.  Josef  Moravec představil  unikátní  projekt 
robotizovaného pracoviště s 3D technologií.
     Jednou z aktivit, která má pro naše sdružení zásadní význam je jistě plánovaná 
realizace vzniku spolkového domu v Hradci Králové. Tento projekt má prozatím 
plnou  podporu  magistrátu  města.  V tomto  zařízení  by  mohlo  nalézt  zázemí  a 
prostory pro svoji činnost také naše občanské sdružení, což by vyřešilo důležitý 
problém týkající se sídla sdružení, který zde se stále je. Také bychom tím získali 
možnost další prezentace naší Společnosti a zároveň prostor pro výstavní činnost, 
pořádání přednášek či besed. Jak vidíte práce je mnoho, ale počet aktivních členů 
sdružení  je  stále  stejný,  či  spíše  nižší.  Proto  musíme  síly  zaměřit  pouze  na  ty 
aktivity a projekty, které jsme schopni zvládnout. Z těchto důvodů muselo také 
dojít k úpravě návrhu na usnesení sněmu a k jeho zeštíhlení takovým způsobem, 
aby bylo možné jej splnit.
     Vážení přátelé rád bych zde poděkoval členům výboru za jejich obětavou práci, 
všem aktivním členům sdružení,  ale i  těm, kteří  jeho činnost  sledují,  vnímají  a 
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podporují  jej,  což  je  také  důležité.  Mojí  osobní  prioritou  je  v  tuto  chvíli 
reorganizace činnosti sdružení a jeho stabilizace, aby mohlo fungovat dále i v této 
existenčně náročné a uspěchané době. Mnoho dílčích kroků již bylo v této věci 
provedeno. Došlo ke změně stanov sdružení, byl založen nový transparentní účet, 
zlepšil  se  chod  webových  stránek  Společnosti,  byl  založen  profil  sdružení  na 
sociální síti Facebook a dále účet na aukčním portálu Aukro, což by mohlo vést k
vylepšení  finanční  situace  sdružení.  Navázali  jsme  také  kontakt  a  spolupráci 
s mnoha občanskými sdruženími. Věřím, že v této tendenci postupných kroků ke 
zlepšení činnosti sdružení budeme i nadále pokračovat. Ale přesto zde opakuji, že 
jeho hlavním úkolem by mělo být  získání  nových,  aktivních členů,  kteří  by  se 
zapojili do činnosti.  
Děkuji vám za pozornost.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Usnesení XXIV. sněmu:
XXIV. sněm schvaluje:

− výroční zprávu o činnosti za období od XXIII. sněmu, tj. od 18. 3. 2012 do 
9. 3. 2013, přednesenou předsedou Společnosti;

− zprávu o hospodaření za rok 2012;
− revizní zprávu o kontrole hospodaření v roce 2012.

XXIV. sněm volí:
− předsedou Společnosti Rudolfa Khola;
− pokladníkem Společnosti Moniku Fickovou;
− výbor Společnosti ve složení: Pavel Bareš, Ing. Josef Havrda, RNDr. Daniel 

Jezbera, Ing. Robert Müller, PhDr. Jiří Němeček, Ing. Petr Nožička, Edita 
Šebestová, PhDr. Ludmila Žlábková;

− revizní  komisi  ve složení:  Ing.  Růžena Divecká,  RNDr.  Václav Hovorka, 
Mgr. Ludmila Hovorková.

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

a trvale rozšiřovat členskou základnu;
− propagovat dle vlastních možností vhodnými způsoby činnost Společnosti;
− přispívat  do  informačního  bulletinu  Zpravodaj  a  na  webové  stránky 

Společnosti články z oblasti památkové péče, informovat o stavu památek, o 
jejich akutním ohrožení

− navazovat  spolupráci  s  ostatními  občanskými  sdruženími  a  neziskovými 
organizacemi, jejichž zájmy se dotýkají památkové péče, včetně odborných 
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pracovišť  státní  památkové  péče,  dále  se  školami,  státní  správou  a 
samosprávou;

− propagovat  a  dle  možností  také  zajišťovat  prodej  publikací  vydávaných 
nakladatelstvím  Společnosti  Balustráda,  a  tím  posilovat  finanční  situaci 
Společnosti.  Získané  prostředky  využívat  k  rozšiřování  činnosti  jak  při 
záchraně památek, tak v publikační činnosti.

XXIII. sněm ukládá Společnosti:
A) v publikační a osvětové činnosti:

− vydávat informační bulletin Zpravodaj, hledat další zdroje financování jeho 
vydávání

− v případě zájmu uskutečnit vlastivědný výlet;
− podporovat  aktivní  působení  Společnosti  i  jednotlivých  členů  proti 

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

− v případě zveřejnění  záměru výstavby na  místě  tzv.  Zámečku na Novém 
Hradci  Králové  tento  záměr  posoudit  a  zaslat  příslušným orgánům státní 
správy či samosprávy své stanovisko (z pohledu památkové péče a ochrany 
krajinného rázu);

− pokračovat  v  projektu  realizace  turistické  naučné  stezky  Po  stopách 
zaniklých středověkých kostelů a klášterů na území města Hradec Králové 
(ve spolupráci s městem Hradec Králové, občanským sdružením Katedrála 
2008 a Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou v Hořicích;

− uspořádat v roce 2014 konferenci v Novém Hrádku, která se bude tematicky 
vztahovat k 660. výročí od první písemné zmínky o hradu Frymburk. Vydat 
k této příležitosti výroční turistickou známku.

B) na úseku aktivní péče o památky:
− zúčastnit  se dle svých možností v roce 2013 třech brigádnických akcí při 

záchraně památek;
− podporovat  aktivity  Ing.  arch.  Martina  Poura,  majitele  areálu  kruhové 

cihelny v Šárovcově Lhotě;
− podílet  se  nadále  brigádnicky  na  záchraně  historické  lidové  architektury 

(hostince U Karla IV. v Záměli);
− připravovat,  případně  realizovat  projekt  postupné  dokumentace 

pískovcových historických náhrobníků na Královéhradecku ve spolupráci se 
Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou v Hořicích.
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Pokladní zpráva za rok 2012

Příjmy:
Příjmy z prodeje publikací přes pokladnu             11 191,- Kč
Příjmy z prodeje publikací přes faktury (b.ú.)             15 136,- Kč
Příjmy z členských příspěvků               7 700,- Kč
Příjmy z grantů               8 600,- Kč
Příjmy celkem:             42 627,- Kč

Výdaje:
Za grafické a tiskárenské práce             20 872,- Kč
Poštovné               2 004,- Kč
Občerstvení               1 835,- Kč
Ostatní výdaje             14 407,- Kč
Výdaje celkem:             39 118,- Kč

K 31. 12. 2012
Stav pokladní hotovosti               3 509,- Kč
Na běžném bankovním účtu             43 122,- Kč
Celkem             46 631,- Kč

Monika Ficková - pokladník

Kontrolní a revizní zpráva za rok 2012
Ke dni 9. března 2013 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. 2012 – 31. 12. 2012
- faktury přijaté čísla 1 – 10, včetně soupisu faktur
- faktury vydané čísla 1 - 16, včetně soupisu vydaných faktur

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

MUDr. Olga Procházková
za revizní komisi
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ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI: 

Ludmila Žlábková, Ludmila Hovorková:
             Ocenění Primus inter pares pro dr. Němečka

     Laureátem královéhradecké výroční ceny Primus inter pares pro rok 2013 
se stal Jiří Němeček, zakladatel a dlouholetý předseda naší společnosti. Město 
Hradec Králové udílí tuto cenu osobnostem za jejich celoživotní působení v 
oblasti kultury, vědy, výchovy či sportu. 

Veřejnost vás zná jako pedagoga, 
sportovce,  regionálního  historika 
a  dobrovolného  památkáře.  Stav 
kulturního  dědictví  sledujete 
desítky  let,  může  se  například 
Hradec  stále  nazývat  Salónem 
republiky? 
Stav  kulturního  hmotného  dědictví 
se  zlepšil.  Ale  stále  tu  zůstávají 
pobořené či chátrající objekty, jež v 
90.  letech  koupili  spekulanti  za 
symbolické  ceny.  Obratem  nechali 
nadhodnotit cenu a od bank získali 
nikdy  nesplacené  úvěry.  O 
krádežích  movitých  památek, 
především  v  sakrálních  objektech, 
se  psalo  dostatečně.  Pokud  jde  o 
Hradec,  stále bych ho nazýval Salónem republiky.  I  přes mnohé pihy na kráse, 
které za poslední dobu získal. 
Před 22 lety jste stál u zrodu Společnosti ochránců památek ve východních 
Čechách.  Jako pedagog jste zapojil  středoškolské studenty.  Jaká to tenkrát 
byla práce a v čem se liší od současnosti? 
Práce to byla radostná. Z polistopadové euforie jsem sdružení zakládal a to nadšení 
přešlo i na tehdejší studenty gymnázia B. Němcové. Tehdy byli ochotni nezištně 
pomáhat.  Připomenu  jen  opravu  Šrámkova  statku  v Pileticích  nebo  židovského 
hřbitova. S přechodem na Biskupské gymnázium, kde jsem jako ředitel učil pouze 
jednu třídu, přestal jsem mít vliv na více studentů, ale také se měnila doba. Změnila 
se společnost i studenti jako její součást. Jsou i výjimky.
Hradec Králové má značný počet chráněných objektů. Často upozorňujete na 
rozhodnutí, která jsou v rozporu se zásadami památkové péče. 

11



Za příklad  utilitárního jednání  uvedu zbourání  třech  domů vedle  děkanství.  Již 
tehdy měla  Praha a  naše  město  přenesen výkon státní  správy  památkové péče. 
Třikrát měnil pověřený pracovník rozhodnutí o demolici. Přes negativní stanovisko 
regenerační  komise  došlo  k zbourání  těchto  objektů.  Obdobně  to  probíhalo  u 
výstavby  objektu  „Petřín“  na  Baťkově  nám.  Na  rozdíl  od  Slovenska  je  u  nás 
dvoukolejnost.  Výkon  státní  správy  je  v „rukách“  magistrátu  a  na  odborné 
stanovisko památkářů  nemusí  být  brán  zřetel.   Praha  je  toho ještě  výraznějším 
dokladem. Čím větší město, tím více kauz. 
Naopak, kterých rekonstrukcí památek si osobně ceníte? 
Ze  sakrálních  staveb  bych  jmenoval  kapli  sv.  Klimenta,  biskupskou  rezidenci. 
Z ostatních, s výhradami, mohu jmenovat areál Šrámkova statku v Pileticích.
Po dvou desítkách let jste se rozhodl předat svou náročnou funkci předsedy 
mladšímu nástupci. Jaké další aktivity vás zaměstnávají dnes? Co vnoučata?  
Jsem rád, že jako ve známé pohádce, se mi podařilo předat převoznické veslo. Nyní 
mi snad zůstane více čas na rekreační chalupu a především na odbornou literaturu. 
Vnoučata mi mezitím odrostla (2 na VŠ a 3 na gymnáziu). Stále ještě věřím, že 
někdo z nich půjde v mých šlépějích. 
Jako zastupitel jste působil i v komunální politice. Od roku 1994 v opozici, v 
dalším období  ve  vládnoucí  koalici.  Má občan možnost  spolupodílet  se  na 
životě města? 
Myslím,  že  má.  Je  však  třeba  sledovat  komunální  politiku  a  zajímat  se,  jak 
zastupitelé  hájí  naše  zájmy.  Bohužel,  počet  a  velikost  billboardů  před  volbami 
rozhodne o složení zastupitelstva. Přesvědčil jsem se o tom roku 2006, kdy jsem se 
postavil  do  čela  kandidátky  KDU-ČSL  a  kdy  jsme  skončili  mimo  hru.  
Učitel  Jiří  Němeček vychoval  několik  generací  dětí.  Je  rozdíl  mezi  dnešní 
mládeží a například jejich rodiči?
Určitě.  Rodičům,  ale  spíše  prarodičům,  chybělo  zdravé  sebevědomí.  Toho  má 
dnešní  mládež  na rozdávání.  Bohužel  s  tím je  často spojena arogance chování. 
Domnívám se,  že jsem ze školství  odešel  v pravý čas.  To,  že rodiče často vidí 
chybu na učiteli  a nezkoumají,  zda není také chyba u jejich dítěte,  považuji  za 
jeden z největších problémů dnešní doby.
Sportujete, účastníte se seniorských soutěží v atletice, byl jste trenérem. Nabízí 
Hradec dostatek možností  sportovat,  nebo je jedinou možností  výkonnostní 
sport? 
Podmínky tu jsou myslím nadstandardní. Stačí se podívat na školní hřiště. Tvrdím, 
že  občané mohou být  spokojeni  s  městskou dopravou a podmínkami  pro  sport 
mládeže i dospělých.
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ZPRÁVY Z MÉDIÍ: Iniciativa Mlýny městu! v Pardubicích
    Provoz automatických mlýnů v Pardubicích byl po 101 letech ukončen. Areál u 
řeky Chrudimky zahrnuje mimo jiné památkově chráněné budovy architekta Josefa 
Gočára z let  1910-1925. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších památek moderní 

architektury  v regionu.  V roce 
2012  byl  zpracován  pro 
současného vlastníka společnost 
GoodMills  stavebněhistorický 
průzkum.  Vlastník  nyní  nabízí 
automatické mlýny k prodeji. 
      Na počátku roku 2013 byla 
založena  iniciativa  Mlýny 
městu! Cílem  je  otevření 
veřejné  diskuse  o  možném 
zapojení  areálu  do  struktury 
života  města  Pardubice  a 
hledání  způsobu,  jak  zamezit 

reálné  hrozbě vzniku chátrajícího opuštěného průmyslového areálu.  Negativním 
příkladem může být areál Tesly nebo již zdemolovaná továrna Prokop a synové. 
Podrobnější  informace  o  iniciativě,  o  historii  automatických  mlýnů,  fotogalerii 
areálu, možnosti revitalizace objektu i text výzvy naleznete na webových stránkách 
www.mlynymestu.cz.  O  tom,  zda  mlýny  koupí  město  Pardubice,  by  mělo 
rozhodnout zastupitelstvo 18. září. 

Vízmburk - Veřejná sbírka Daruj stovku 
„Dne 15. 4. 2013 byla zahájena veřejná sbírka. Účelem sbírky je získat peníze na  
rekonstrukci zastřešení a stavební obnovu hradu Vízmburk. Sdružení pro Vízmburk  
žádá o finance na zastřešení v různých dotačních titulech. K získaným financím je 
vždy třeba přidat minimálně 10 %. Letos máme možnost získat 1,250 mil. Kč. Je  
třeba ale přidat minimálně 125 tisíc Kč. Bohužel ani stát ani obec Havlovice nám  
tyto peníze nedá, a proto si musíme poradit sami, a to veřejnou sbírkou. Darujte  
nám, prosím, jakoukoli částku na 870800028/5500 u Raiffeisen Bank. 
Veškeré pohyby na účtě budou zveřejňovány na www.vizmburk.cz. Věříme, že hradu 
společně pomůžeme a že bude brzy turistickou atrakcí naší obce i širokého okolí.  
Pomozte nám šířit tuto zprávu svým známým. Dárce, který nám věnuje 500 Kč,  
obdrží repliku nalezeného kachle z hradních kamen. Dárce, který nám věnuje 1000 
Kč,  získá  knihu  J.  Košťála:  Vízmburk  –  příběh  ztraceného  hradu“, uvádí  na 
stránkách Sdružení pro Vízmburk Jaroslav Balcar. 
        Variant jak přispět na záchranu hradu je hned několik. Zaslání peněz na 
zvláštní bankovní účet, příspěvek v hotovosti proti podpisu na sběrací listině nebo 
zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS VIZMBURK na číslo 87777. DMS stojí 
30 Kč, z nichž 27 Kč jde na účel sbírky. K 25. 7. 2013 bylo na účtu veřejné sbírky 
shromážděno již 35.044 Kč a v hotovosti 28.420 Kč, celkem tedy 63.464 Kč.
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Hradecký venkov otevřel expozici 
zvonů v kostele v Suché

      Na konci května zpřístupnila místní 
akční  skupina  Hradecký  venkov 
kampanologickou  expozici  zvonů  v 
prostorách kostela  Nejsvětější  Trojice v 
obci  Suchá  na  Královéhradecku.  „Stalo 
se  tak  po  více  než  dvouleté  práci  na 
projektu,“  uvedla  manažerka  sdružení 
Iva  Horníková  s tím,  že  instalace 
expozice  zvonů  byla  realizovaná  díky 
zápůjčce  exponátů  ze  zvonařské  sbírky 
hradeckého Muzea východních Čech.
„Jedná se o sádrové odlitky,  které byly 
na popud muzea a skupiny vlastivědných 
nadšenců  urychleně  zhotoveny  před 
roztavením  zvonů  pro  válečné  účely. 
Základ  sbírky  sahá  svým  původem  až  do  roku  1902.  Exponáty  převezené  do 

kostela  v  Suché  jsou  odlitky  zvonů 
pocházející  z  Probluze,  Libčan,  Dubence, 
Stěžer a Hradce Králové. Jeden je původem 
neznámý,“ upřesnila Iva Horníková.
     Slavnostní  otevření  kampanologické 
expozice se konalo 24. května. Návštěvníci 
ochutnali  regionální  produkty,  zakoupili 
řemeslné  výrobky,  prohlédli  si  vyzdobený 
kostel,  nainstalovanou  kampanologickou 
expozici i prostory věže.
       „Momentálně  nás  čeká  práce  na 
propagaci  projektu.  Aby  co  nejvíce  sem 
zavítalo  co  nejvíc  návštěvníků.  Za  tímto 
účelem  byl  natočen  i  propagační  filmový 
záznam.  Na  prázdniny  připravujeme  dny 
otevřených  dveří,  od  září  plánujeme 
prohlídky  sbírky  s  dalším  programem  pro 
žáky  základních  škol.  Stávající  sestavu 

exponátů doplníme o putovní expozici, která bude v následujících letech postupně 
představena  na  území  tří  partnerských  místních  akčních  skupin  –  Společná 
CIDLINA, Podchlumí a Zálabí,“ doplnila Iva Horníková.
Zdroj: Internetový portál Propamátky - článek ze dne 20. 6. 2013
http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/kralovehradecky-kraj/zpravy-z-regionu/hradecky-venkov-otevrel-
expozici-zvonu-v-kostele-nejsvetejsi-trojice-v-suche/1525/ 
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Rudolf Khol: Dvě zprávy z hradu Frymburk

Ukončení  veřejné  sbírky  na  záchranu  hradu.  V  roce  2010  naše  sdružení 
vyhlásilo veřejnou sbírku na záchranu hradu Frymburk u Nového Hrádku. Sbírka 
byla  po  třech  letech  ukončena  a  vyúčována.  Na  zvláštním bankovním účtu  se 
podařilo  shromáždit  15.222  Kč,  čistý  výtěž  sbírky  činil  15.140  Kč.  Finanční 
prostředky byly použity na nákup stavebního materiálu na opravu hradu. Konkrétně 
se jednalo o 100 ks pytlů vápenného hydrátu a 115 ks pytlů cementu. V současnosti 
na hradě probíhají sanační práce jihozápadního nároží hradu. Naše sdružení tímto 
děkuje všem, kteří přispěli jakoukoliv finanční částkou. Pomohli tak nejen fakticky, 
ale i morálně dalším snahám o záchranu hradu. Více informací o činnosti sdružení 
Nový kruh přátel  hradu Frymburku a  o aktuálním dění  na  hradě  na  webových 
stránkách  www.hrad-frymburk.webnode.cz nebo  na  sociální  síti  Facebook 
www.facebook.com/hrad.frymburk. 

A  jedna  smutná 
zpráva. 
Po  optimistické 
zprávě  o  veřejné 
sbírce  na  záchranu 
hradu následuje jedna 
smutná.  Letos  9. 
května   došlo  ke 
zřícení  velké  části 
lícového  zdiva  věže 
na  severovýchodní 
straně. Majitelé hradu 
prosí  návštěvníky, 
aby v této části sami nechodili příkopem pod věží. V případě zájmu o prohlídku 
hradu se mohou nahlásit v hájovně a majitelé je ochotně a bezpečně provedou.
     Z archivních záznamů vyplývá, že zřícená část lícového zdiva byla v havarijním 
stavu od 70. let minulého století.  Ke značnému poškození hradního zdiva došlo 
vlivem mimořádně  nepříznivého počasí  v  zimě 1975/1976.  Tehdy  v  roce  1976 
okresní konzervátor Robert Řemínek ve zprávě o prohlídce hradu mj. uvedl: „...3/ 
Velká věž rozlomena trhlinou, která situována kolmo přes stěnu severovýchod, do  
které proniká voda z horní části věže a urychluje roztržení plent i pláště. V části  
severozápad zříceno okno průčelí, větší část plent i silného zdiva /3,5m/ do hloubky  
více jak 2m, – v rozpadu. Pokud nebudou v roce 1977 zahájeny sanační práce  
dojde  k  roztržení  věže,  úplnému  odtržení  plent  a  zřícení  severozápadní  části  s  
kavernou.“1) Tato poškozená část tedy vydržela dalších 37 let, než došlo ke zřícení. 
Jak se zdá, bude bohužel rozpad této části pláště hradní věže brzy pokračovat...

1) Úřad městyse Nový Hrádek, složka hrad Frymburk, nezpracováno, vyjádření ONV Náchod, 5. 4. 1976, č.j. 335/76.
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Robert Müller: Brigáda v starobylém hostinci v Záměli

 Poslední  jarní  akce  pro  veřejnost 
v hostinci  skončily,  a  tak  bylo  možné 
pokračovat  v záchraně  ojedinělé  kulturní 
památky,  barokního roubeného hostince u 
Karla IV. v Záměli.  I přes nepřízeň počasí 
se  našich akcích pro veřejnost  -  Pochodu 
přes tři  hrady, Otevírání studánek, Svátku 
sousedů i dětského dne, zúčastnilo přes tři 
tisíce  osob.   Ještě  před  prázdninami 
finišovaly  práce sdružení  Má vlast  –  můj 
domov  na  odstranění  havarijního  stavu 
snesením  původní  asfaltové  krytiny,  pod 
kterou  byla  schována  již  nevyhovující 
krytina šindelová.
   Další  demontáž čekala starobylý ručně 
tesaný  a  dýmníkem  z černé  kuchyně 
okouřený  krov.  Brigádnické  akce  se  také 
zúčastnila  dvě  partnerská  sdružení  – 
Společnost ochránců památek a Okrašlovací spolek z Potštejna. Přes opodstatněné 
obavy o osud původního krovu při  jeho demontáži  se  podařilo  snést  jednotlivé 
prvky tak, aby bylo možné rozhodnout o jejich následném využití. Zachovalé jsou i 
jednotlivé  menší  části  stropních  trámů,  které  využijeme  při  obnově  dožitých 
roubených  prvků.  Velice  nás  v letošním  roce  potěšily  finanční  přísliby  na 
pokračování  výměny  krovu  z Havarijního  programu  Ministerstva  kultury  ČR. 

Budeme  moci  dokončit  výměnu  krovu,  štítu,  podlahy  na 
půdě a štípaných šindelů. Pokračovat budeme i v pokládání 
další části rákosových došků z grantu Obnova památkového 
fondu  na  území  Královéhradeckého  kraje.  Havarijní  stav 
střechy, který jsme dočasně provizorně staticky zabezpečili 
v minulém a předminulém roce, nás již nebude před letošní 
zimou strašit. Fakticky tak bude dokončena výměna krovu, 
kterou  postupně  v příštích  letech  dokončíme  pokládkou 
zbývajících rákosových došků. Následně zájemci viděli na 

vlastní oči přípravu, opracování, sestavení a instalaci stropních trámů, krovů a také 
pozednic.  Po montáži  krovu se na střeše uhnízdili  doškaři  a rozšířili  současnou 
výměru rákosových došků.
   V úterý 25. 6. 2013 se uskutečnil  další  kontrolní den s památkáři a již nyní 
probíhá  příprava  prací  na  obnově  historické  pece. Archeologickým  odkryvem, 
který vedl Bohumír Dragoun v hlavní místnosti hostince, se podařilo nalézt starší 
fázi otopného zařízení, které mělo ještě topeniště a přikládací otvor z kuchyňky. 
Záměrem  projektu  podpořeného  prostřednictvím  Nadace  VIA,  která  zajišťuje 
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realizaci  grantového  programu  Fondu  T-Mobile  pro  Královéhradecký  kraj,  je 
obnovit toto srdce historického objektu. Jedná se nám o rekonstrukci starobylé pece 

a  zavedení  tradice 
volného pečení chleba 
i  dalších  výrobků  – 
koláčů,  buchet, 
preclíků u našich akcí. 
Veřejnost tak bude mít 
zkusit tuto  tradiční 
technologií  již  letos. 
Pec  bude  rovněž 
sloužit  jako  funkční 
součást  mobiliáře 
budoucího skanzenu.
  O  prázdninách  a 
následném babím  létu 

se  uskuteční  další  tradiční  akce  pro  veřejnost.  Dne  7.  července  Dílničky  pro 
šikovné  ručičky.  V druhé  polovině  prázdnin  24.  srpna  proběhnou  oblíbené 
Staročeské dožínky a 28. září Svatováclavská neděle, kdy bude slavnostně znovu 
zprovozněna pec. Budeme se snažit, abychom do této doby již mohli představit 
celý další velký kus práce na záchraně památky. Těšíme se na Vás při některé naší 
další akci a na viděnou v Záměli.  Více informací se dozvíte na stránkách sdružení 
www.mavlast.eu.

Václav Pražák:
Jak dál v cihelně v Šárovcově Lhotě

   Na  letošním sněmu naší  Společnosti  byla  mimo  jiné  také  podána  zpráva  o 
současném stavu obnovy této technické památky se závěrečnou výzvou o pomoc a 
podporu při pokračování oprav.
   Zaujal mne publikovaný záměr, vybudovat ve zpřístupněném objektu názornou 
expozici výroby cihel. K tomu doporučuji rozšířit tuto ukázku o historii cihlářské 
výroby v našem regionu,  neboť její  počátky,  rozkvět  a  zánik jsou zajímavé pro 
poznání tohoto lokálního průmyslového odvětví.
   Dovolím si z vlastních kusých znalostí naznačit, o jaká fakta by se mohla tato 
rozšířená  část  prohlídky  opírat.  Vycházím  ze  skutečnosti,  že  v okrese  Hradec 
Králové a Jičín existovala řada cihelen jako důsledek změn ve stavebnictví, když 
roubené  domy  začala  nahrazovat  architektura  zděná,  zejména  v nížinných  a 
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úrodných částech kraje, kde se jednak začal projevovat nedostatek vhodného dřeva 
na roubenky, jednak sílil tlak stavebních úřadů a protipožárních opatření. Nemálo 
k tomu  přispěl  vrchnostenský  výnos  z roku  1819,  který  umožňoval  výstavbu 
cihelen  na  poddanských  pozemcích.  Proto  se  upouštělo  od  používání  sušených 
cihel,  tzv.  vepřovic,  a  z počátku  vznikaly  jen  malé  cihlářské  pece.  Například 
v Jeníkovicích na Třebechovicku jich v letech 1859-1862 pracovalo pět.
   Cihelny začaly vznikat od poloviny 19. století všude, kde se vyskytovala vhodná 
hlína.  Mnohé z nich prosluly vynikajícími  dvakrát  pálenými cihlami,  které  i  po 
mnohaletém  usazení  ve  vlhku  nebo  v zemi  byly  a  jsou  po  vysušení  dobře 
použitelné. Tyto výrobky byly na přední straně opatřovány kolkem, tj. písmeny a 
číselným kódem, například H - R, tj. cihelna Hampl Rosnice, nebo C - S, cihelna 
Sadová.
   Cihelny byly většinou v soukromém vlastnictví, a to až do druhé poloviny 20. 
Století, kdy v rámci socializace byly ty, jež zůstaly činné, znárodněny a zařazeny 
do n.p. Polabské cihelny. Ředitelství bylo původně v Hradci Králové na třídě ČSA, 
pak přešlo do Nového Bydžova a odtud do Hrochova Týnce.
   Každá cihelna prodělávala zajímavý vývoj a osudy některých z nich by se jistě 
daly vysledovat z historických pramenů, zejména obecních kronik. Tak například 
cihelna v Sadové byla součástí  hospodářského komplexu, který dále tvořil  dvůr, 
mlýn,  pivovar,  vinopalna,  kovárna,  kolářská  dílna  a  zájezdní  hospoda,  od  roku 
1862 též cukrovar. Tomu vévodil honosný barokní zámek, jenž Harrachové koupili 
od rodu Schafgotschů a užívali jako centrum rozsáhlého panství až do doby, než 
v roce 1844 do základů vyhořel a nebyl obnoven. Postupně zanikaly i jednotlivé 
provozy, ale v cihelně byla ještě v roce 1883 dokončena výstavba kruhové pece. 
Teprve na  konci  20.  století  byla  z rozhodnutí  obecního zastupitelstva  zbourána. 
Cihelna v Nechanicích dvakrát za sebou v letech 1913 a 1915 vyhořela. Přesto byla 
v roce 1926 rekonstruována, ale ani to nepomohlo. Pro špatnou kvalitu cihlářské 
hlíny a tím i výrobků byl provoz zastaven. Hlavní objekt poté užívala ČSAD jako 
garáž autobusů. Další známá cihelna byla ve Stěžerách, ve Svobodných Dvorech, 
na Jičínsku ve Chvalině, viditelná ze státní silnice před vjezdem do Hořic. Dvě 
cihelny byly v Novém Bydžově, jediná v Hradci králové na Slezském Předměstí, 
dodnes zastávka MHD.
   Zajímavý sběratelský záměr projevoval fotograf Krajského střediska památkové 
péče v Pardubicích Milan Krištof, ve vyhledávání a dokumentování kolkovaných 
cihel. Sám jsem mu kdysi dva exempláře (H-R a C-S) věnoval. Od něj by bylo 
možné získat mnohé informace o cihelnách v kraji.
  Pokud  se  tento  návrh  na  doplnění  interiéru  o  expozici  cihlářské  výroby 
v Šárovcově Lhotě ujme,  a  za pomoci  členů naší  Společnosti  a  jejich přátel  se 
podaří  získat  další  údaje  a  třeba  i  navázat  a  dokumentovat  obdobné  odvětví 
venkovského průmyslu  -  sušárny  čekanky,  která  jako žádaná  náhražka  kávy se 
získávala  také  v monumentálních  budovách,  jako  byly  cihelny,  byl  by  to 
chvályhodný  počin.  Přípravné  práce  by  mohly  probíhat  souběžně  s obnovou 
objektu v Šárovcově Lhotě.
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ČLÁNKY: 

Václav Pražák:
Ani zámek, ani kaplička

  Z nově  zavedené  Východočeské  televize  jsem  dostal  pozvání  zúčastnit  se 
průzkumu jediného zámku na území Hradce Králové. Poněkud jsem zaváhal a téže 
s e  podivil,  protože  jediný  zámeček  na  kopci  sv.  Jana,  který  patřil  rodině 
Valdekových, byl v sedmdesátých letech minulého století demolován a dnes je toto 
území ohroženo nepatřičnou zástavbou.
    Paní redaktorka mě však vysvětlila, že zámek se nalézá kdesi na konci ulice Jana 
Černého, vedoucí z v2koš podél letiště do Správčic a podle sdělení uživatelů je, po 
předchozí devastaci, v současné době citlivě opravován, takže si zaslouží, aby o 
něm byla veřejnost informována.
   Avizovaný objekt jsme objevili na konci udané ulice v areálu bývalého statku 
v lokalitě,  která  se  nazývá  Dostřelův  háj.  Již  ze  silnice  byl  vidět  dům s novou 
červenohnědou fasádou. Při venkovní obhlídce bylo jasné, že se nejedná o zámek, 
ale o rozsáhlou kvalitní venkovskou vilu, postavenou ve stylu historizujících slohů 
19. století. Stěny objektu doplněné o pilastry s umnými hlavicemi, dvěma novými 
balkony,  jedním  v průčelí  a  druhým  na  východní  straně  na  první  pohled 
nasvědčovaly, že vila je upravována ve slohu novorenesančním.
     Majitel firmy, pan V. Slavíček, nás pozval dovnitř zámečku, jak budovu běžně 
po celou dobu prohlídky nazýval, a podal výklad, jak zbědovanou budovu si firma 
pronajala a obnovila nákladem několika milionů. Provedl nás všemi podlažími a 
prostorami, ve kterých se podařilo zachránit původní vybavení, například valenou 
klenbu v bočním křídle, několikeré starobylé dveře, teracové podlahy v chodbách a 
poukázal  na novodobé doplňky,  které se  na  první  pohled od originálů,  pro své 
naprosto dokonalé provedení, vůbec nelišily. Právě tyto kopie historických prvků 
jsou součástí sortimentu, které firma Original Interier - stavby nabízí. Investorům 
se podařilo skloubit do vzácné symbiózy historickou budovu se zdařilými kopiemi. 
Kromě  toho  jsou  v jednotlivých  pokojích  i  ukázky  moderního  interiérového 
vybavení,  pokojový  nábytek,  zařízení  pracovny,  ložnice,  koupelny,  zabudovaná 
hudební skříň, funkční krby atd.
   Největším překvapením byl půdní prostor.  Nejen množstvím předmětů,  které 
rozhojňují  nabídku  zákazníkům,  ale  naprosto  ojedinělým  systémem  krovové 
soustavy. Tak je tak důmyslná, že nemá široko daleko obdoby a rovněž po napadení 
dřevomorkou citlivě zrestaurovaná.
  Není  pochyb,  že  při  vynaložení  značných  finančních  prostředků  se  podařilo 
zachránit  cenný  historický  objekt,  ale  též  skloubit  obchodní  činnost  se  zájmy 
památkové obnovy.
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   Zbývá vysvětlit  druhou část titulku, jak to bylo s kapličkou. Když jsem před 
časem dokumentoval pro naši Společnost drobné kulturní památky v okrajových 
částech města, tak podle literatury, konkrétně knihy Umělecké památky Čech, jsem 
v dané lokalitě marně hledal kapličku sv. Václava… Teprve při vstupu do areálu 
statku byl na konci parku, který „zámeček“ obklopuje, vidět menší cihlový objekt. 
Při  bližším  zhlédnutí  vyšlo  najevo,  že  trojboký  neomítaný  útvar,  ukončený 
kovovým krucifixem není  kaplička,  ale  boží  muka.  Podle  pana  Slavíčka  pouze 
křížek, původně směřující do polí, otočili při opravě do dvora. Památka stávala při 
polní cestě vedoucí kdysi ze Smiřic do Hradce Králové. Jak se objevila v areálu 
statku za plotem, jsme raději nezjišťovali.

Václav Pražák:
                         Půlstoletí Krkonošského národního parku

   Podtitulek v hradeckém vydání MFD z 16. března dále oznamoval, že KRNAP 
chystá ke svým padesátým narozeninám koncert Dana Bárty, výstavu, knihy, mince 
i  mezinárodní  odbornou  konferenci.  To  mě  přivedlo  k zamyšlení,  že  jistě 
předmětem oslavy nebude Krkonošský skansen (psáno tehdy ještě se s), ač jsem se 
příprav na realizace částečně podílel. 
   Záměr vybudovat při Správě parku muzeum lidové architektury pro horský a 
podhorský roubený dům severovýchodních Čech a severní Moravy se připravoval 
od roku 1965 na pastvině nad Vrchlabím. Byl součástí širší koncepce zřídit dva 
další skanseny, a to v Libošovickém údolí u hradu Kosti pro dům chráněné krajinné 
oblasti Český ráj a středního Pojizeří a třetí v CHKO Jizerské hory v obci Paseky 
nad Jizerou.
  Nejdále  tehdy  pokročila  příprava  Krkonošského  skansenu.  Byl  vypracován 
odborně fundovaný ideový záměr a schválen 14. 7. 1969 radou Východočeského 
KNV.  V něm  byla  vymezena  sběrná  oblast,  zajištěno  staveniště,  pořízena 
fotodokumentace vybraných objektů pro první etapu tj. z okrsku podkrkonošského 
a  pojizerského  domu.  Další  dvě  etapy  byly  plánovány  pro  okrsek  lidové 
architektury podorlické a jesenické, v konečné fázi měla být dokumentována místní 
hornická těžba,  hutnictví,  papírenství  a podomácká řemesla,  zejména tesařství  a 
kolářství.
   Na svažitém terénu byl skansen rozdělen do tří  pásem podél protékajícího a 
mírně meandrujícího potůčku. Součástí prvního pásma byla zemědělská výroba pro 
vlastní potřebu k podomácké výrobě a rozptýlené manufaktuře, včetně pěstování 
tradičních plodin, zejména přadných rostlin.
   Přípravné práce pokročily tak daleko, že byl rozebrán jediný dochovaný větrný 
mlýn na návrší nad obcí Borovnička. Býval vidět při jízdě vlakem po trati ze Dvora 
Králové nad Labem do Nové Paky. Součásti objektu byly uloženy na správě parku. 
Později,  když  výstavba  skansenu  ztroskotala,  byly  převezeny  do  skansenu 
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v Kouřimi, kde však nebyl mlýn nikdy postaven. V devadesátých letech požádali 
památkáři  Okresního  úřadu  v Hradci  Králové  o  jeho  vydání  do  skansenu 
v Krňovicích, ale stanovisko z Kouřimi přišlo zamítavé.
   Zbývá stručná zmínka o druhých dvou skansenech. Realizace v lokalitě u hradu 
Kosti se zpožďovala vzhledem ke komplikacím při vyhodnocování mikroklimatu 
Libošovického  údolí,  kterým  protéká  potok  a  je  sevřeno  lesním  porostem. 
V Pasekách nad Jizerou měl mít skansen turistický a částečně ubytovací charakter. 
Přemístěné  objekty  měly  doplnit  dochovanou  zástavbu.  Pro  tento  skansen  byla 
vypracována Krajským projektovým ústavem územní studie.
   Velkolepé plány vzaly za své počátkem sedmdesátých let, když byla nastolena 
tvrdá  normalizace.  Záměr  vybudování  tří  skansenů  byl  prohlášen  za  dílo 
pravicových a oportunistických živlů, pracovníci, kteří realizaci připravovali, byli 
propuštěni či odvoláni z funkcí. Usnesení rady Vč KNV bylo revokováno. Řediteli 
KRNAPu Miroslavu Klapkovi navíc přitížilo, že na jednom z plenárních zasedání 
KNV si dovolil ostře kritizovat pobyt a neurvalé chování jednotky sovětské armády 
utábořené v rezervaci na Rýchorách a žádat její odvelení.
    Pro úplnost zbývá vysvětlit historii zrodu jediného skansenu na území tehdejšího 
Východočeského  KNV.  Díky  iniciativě  dobrovolného  památkáře,  stavebního 
technika  Luďka  Štěpána  a  vedoucího  odboru  památkové  péče  v pardubickém 
středisku  ing.  arch.  Libora  Černíka  se  podařilo  zrekonstruovat  jedinečnou 
technickou památku Královu pilu. Po ní teprve pomalu začala výstavba na Veselém 
kopci.  Když  jsem  opět  nedávno  navštívil  toto  vzkvétající  muzeum  lidové 
architektury,  dovedu  si  představit,  jak  mohl  vypadat  Krkonošský  skansen  nad 
Vrchlabím, který by byl jistě důstojnou součástí připravovaných jubilejních oslav.
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Alena Křivská: 
Starý oltářní obraz v děkanském kostele sv. Václava

ve Světlé nad Sázavou

   Navštívíte-li  někdy  město 
Světlá  nad  Sázavou,  zajisté 
nevynecháte  alespoň  letmé 
nahlédnutí  do  interiéru 
zdejšího  děkanského  kostela 
sv.  Václava.  Není 
návštěvníka,  kterého  by 
nenadchl  pohled  do 
starobylého  presbytáře  s 
původně  gotickými  okny 
vyplněnými  nádhernými 
vitrajemi  s  obrazy  českých 
zemských  patronů,  sv. 
Václava, Vojtěcha a Prokopa, 
které  podle  uměleckého 
návrhu  Maxe  Švabinského 
provedl jeho žák Karel Putz, a 
v  roce  1951  realizovalo 
proslulé  pražské  Umělecké  a 
stavební  sklenářství  Josef 
Jiřička.1

     Zajímavou památkou je 
také,  po severní straně chóru 
visící,  zvláštní  obraz  ve 
starém  rámu,  který 
představuje Vzetí sv. Václava 
do nebe.2 

Vzetí sv. Václava do nebe, oltářní obraz neznámého původu, 
foto Jaroslav Vála.

Jeho rozměrnost a tvar naznačují, že mohl být kdysi obrazem oltářním. Jako 
badatelku,  zabývající  se  dlouhodobě  nejstaršími  dějinami  tohoto  kostela,  mne 
velice  zaujal  a  jeho  původ  a  okolnosti,  za  nichž  se  do kostela  dostal,  jsem se 
pokusila objasnit. 

1  ARCHIV Děkanského úřadu římskokatolického ve Světlé nad Sázavou, Stavební opravy  1945-1970, soubor 
úřední korespondence  mezi Děkanským úřadem ve Světlé nad Sázavou a Památkovým úřadem v Praze III, 
Karmelitské ulici čp. 13 a dalšími institucemi provádějícími v této době práce a opravy na kostele

2  Podobný motiv se nachází ve farním kostele sv. Jakuba  Staršího v Úpici. Zdejší obraz namalovaný trutnovským 
malířem Ignácem Russem je pozůstatkem postranního oltáře z roku 1750.
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     Dostupná odborná literatura uvádí jako dobu jeho vzniku konec 18. století3. 
Inventární seznamy kostela z 19. a 1. třetiny 20. století jej však nepřipomínají a na 
nejstarších  dochovaných  fotografiích  interiéru  kostela  chybí  také.4 Poprvé  je 
zavěšený v presbytáři zachycen až na fotografii z roku 1942, kterou dnes vlastní 
Národní památkový ústav v Praze.5

     Proto jsem při pátrání vycházela z předpokladu, že neznámý starý oltář, jehož 
pozůstatkem by snad mohl  tento obraz být,  patříval  kdysi  k  mobiliáři  kostela.6 

Vzhledem k tomu, že je kostel ve Světlé zasvěcen sv. Václavovi, musel jím být 
oltář hlavní, patrně tedy předchůdce oltáře současného. K výměně tohoto staršího 
oltáře ozdobeného obrovským obrazem za nový, nynější klasicistní oltář, na němž 
obraz patrona kostela či jeho plastika chybějí, došlo nejspíš v roce 1799. Uvedený, 
křídou napsaný letopočet, byl v roce 1999 objeven restaurátory na zadní, prkny 
zakryté  stěně  dnešního  oltáře.  Podle  názoru  vedoucího  restaurátorského  týmu 
pracujícího na obnově současného oltáře, akademického malíře Josefa Kuldy, je 
zřejmě tento rok rokem instalace oltáře v kostele.7

     Rok ani důvod odstranění jeho staršího předchůdce, není nikde zaznamenán. 
Pokud se ztotožníme s tím, že příčinou býval obvykle špatný, dnes bychom řekli 
téměř havarijní stav, musel se do kostela dostat nejpozději někdy kolem poloviny 
17. století.   Po téměř 150 letech v kostele mohl být vzhledem k velké vlhkosti 
kostelních zdí, s níž se potýkalo i minulé, 20. století, patrně již hodně poničený. 
     Jak  asi  mohl  vypadat,  po  tom  jsem  pátrala  v  nejstarších  dochovaných 
inventárních seznamech kostela a dalších historických pramenech vztahujících se 
ke  kostelu  v dané době.8 Výsledky však byly  neuspokojivé.  Zmiňují  pouze,  že 
hlavní oltář je zasvěcen ke cti patrona kostela, sv. Václava, Inventární seznam z 
roku 1735 jej uvádí mezi věcmi ze dřeva. O jeho vzhledu není zaznamenáno vůbec 
nic.  Dle velikosti obrazu, však lze usuzovat, že šlo o velký a vysoký oltář. 
     K nečekanému posunu v bádání došlo až v souvislosti s pátráním po nejstarším 
historicky zde doloženém oltáři, bočním oltáři sv. Kateřiny, který byl nahrazen roku 

3  Josef RÁSA, Světlá nad Sázavou, in: Emanuel POCHE (red.), Umělecké památky Čech, díl 3, Praha 1980, s. 
482.

4  NÁRODNÍ památkový ústav Praha. Světlá nad Sázavou. Děkanský kostel sv. Václava.. F 25.368-Interiér k oltáři 
ze sbírky dr. A. Podlahy; MĚSTSKÝ úřad ve Světlé nad Sázavou, Sbírka starých dopisnic Světlé nad Sázavou, 
díl 1., Světlá nad Sázavou. Vnitřek chrámu, 17967, original foto Fototypia Vyškov.

5  NÁRODNÍ památkový ústav  Praha. Světlá nad Sázavou. Děkanský kostel sv. Václava. Pohled do presbytáře, 
neg. inv. č. 153.926, 1942.

6  K této  domněnce  mne vedl  především nedávno  zjištěný fakt,  že  tomu tak  je  i  v  případě  menšího  obrazu  
nazvaného Snímání z kříže

7  S akademickým malířem Josefem Kuldou jsem se setkala ve světelském kostele při restauraci oltáře v roce 1999 
a křídou psaný letopočet 1799 si mohla na vlastní oči prohlédnout.

8  NÁRODNÍ archiv Praha, APA I., B 12/7, fol. 71-76, Farářská fase 1677 (Relationes) – Světlá, Lipnice Smrdov, 
Dolní  Město,  Řečice,  Loukov;  NÁRODNÍ  archiv  Praha,  APAI.,  B  14/11,  fol.  71-76,  Farářská  fase  1700 
(Responsa ) -Světlá;  NÁRODNÍ archiv  Praha, APA I., B 15/18, fol. 116-123, Duchovní přiznávací tabela  1713-
Světlá; NÁRODNÍ archiv Praha, APA. I.,  D 85-90, k. 2407, Inventář kostelního majetku 1719 (Inventář věcí  
zádušních  při chrámu Páně sv. Václava), Světlá; MZA Brno-SOkA Havlíčkův Brod, FÚ 27, Světlá, fascikl 1,  
Inventarium  seu  consignatio  rerum  icem  mobilium  quam  imobilium  ecclesiae  Svietlensis  1735  (Inventární 
seznam  kostelního majetku , Světlá nad Sázavou, 1735), lat.; BISKUPSTVÍ královéhradecké, fond Biskupská 
konzistoř, sbírka kostelních inventářů – fond Světlá nad Sázavou, Consignationum..., rok 1790, lat.
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1735 oltářem sv. Anny. Díky pochopení a souhlasu současného duchovního správce 
kostela, P. ThLic. Marka Marcela Šavela, O. Praem. jsem si mohla prohlédnout a 
dát  nafotit  šestnáct  fragmentů  neznámého dřevěného,  řezbou bohatě  zdobeného 
oltáře, uložených na světelském děkanství, na které mne při náhodném rozhovoru 
upozornil jeden z farníků.9 Dochován je z něho velký otočný tabernákl zdobený 
lasturou, část sloupku, křídlo cherubína se zbytky původního stříbření a zlacení a 
spousta dalších drobnějších částí bohatě zdobených rozmanitými ručními řezbami 
s rozličnými rostlinnými motivy. 
     Velikost tabernáklu a provedení řezeb svědčí o tom, že šlo o mohutný bohatě 
nazdobený barokní oltář, který musel být oltářem hlavním stávajícím v presbytáři. 
Právě o tomto objeveném oltáři se s největší pravděpodobností rozepisuje farář P. 
Pergamen ve farářských relacích z roku 1677. 
   Ze  zprávy  se  dozvídáme,  že  v  tabernáklu  hlavního  oltáře  byly  uchovávané 
posvěcené hostie,10 k jejichž pečení sloužily dvě železné formy a čtyři želízka pro 
vykrajování. Klíče od tabernáklu byly uschovány v dobře chráněné sakristii. Oltář 
v  té  době  krášlili  také  četné  textilie.  Určitě  malované  antipendium s  motivem 
Vzkříšení  nebo  bílé  plátěné  s  červenými  pruhy  a  jeho  tabernákl  zdobil  zlatem 
krumplovaný šátek se čtyřmi evangelisty v rozích. Ovšem mše se sloužily v té době 
s portatilem,11 protože nebylo známo, zda byl kostel vysvěcen. 
     Dochované fragmenty svědčí o tom, že to byl nádherný dřevěný oltář zřejmě 
velmi vysoký, takže se lze domnívat, že po jeho instalaci ztratilo svoji osvětlovací 
funkci prostřední okno v presbytáři a po čase bylo zazděno.12

   Vyvstává otázka, proč do nepříliš bohatého kostela venkovského charakteru byl 
pořízen tak nákladný oltář. Tato skutečnost, jak se domnívám, souvisí s nařízenou 
pobělohorskou rekatolizací, kterou se zde z počátku nedařilo provádět, jak by bylo 
žádoucí,  neboť  po  celé  předchozí  období  za  vlády  Trčků  z  Lípy  zde  působili 
utrakvističtí kněží a ani po přestupu ke katolictví posledního z nich, Jana Rudolfa, 
se mnoho nezměnilo.13

    Obraz představující sv. Václava nebyl dosud restaurován, takže pokud k tomu 
někdy  v  blízké  budoucnosti  dojde,  dočkáme  se  zajisté  dalších  zajímavých 
překvapení. 

9  Rostlinné motivy podobné těm ze Světlé, jsem objevila na hlavním oltáři z roku 1678 jednoho z kostelů  v 
belgickém městě Gent, který jsem navštívila v roce 2009.

10  V předchozí době tuto funkci plnilo gotické sanktuárium nacházející se ve zdi mezi okny s obrazy sv. Prokopa a 
sv. Václava.

11  Portatile - přenosný oltář (lat. altare portatile ) byla vlastně deska s ostatky některého ze světců.
12  Obnoveno bylo až roku 1914 a vyplněno vitrají s obrazem patrona kostela sv. Václava, který navrhl malíř Karel 

Urban. Podle stejné předlohy byl realizován i obraz světce v chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem.
13  Děkanský úřad církve římskokatolické ve Světlé nad Sázavou , inv. č. Ř F S n S 710 185, Liber memorabilium 

Decanatus Swětensis (Pamětní kniha světelského děkanství )  1840 – dosud, s. 13.
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