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NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD 
 
Vážení přátelé, 
       druhé letošní číslo našeho informačního bulletinu dostáváte na počátku prázdnin 
a dovolených. Některé příspěvky by vás mohly inspirovat k návštěvám zajímavých 
míst, která jsou často neprávem opomíjená. Získáte také informace o čilé kores-

pondenci našeho spolku (nově podle Občanského zákoníku). Jedná se o dnes již 
prohranou kauzu koželužny v Kuklenách, která je v současné době  demolována 

a jako určitý výsměch bude zachována malá věžička, která zatím spočine na hra-

deckém letišti a pokud se tam nerozpadne, měla by být symbolicky vrácena do areálu. 

         
                                         Česká Skalice, Čerychova vila                                 

  

Druhá kauza se týká prodeje tří domů v tzv. Přihrádku u přístupové cesty 

k pardubickému zámku. Paradoxem je, že tyto domy prodává regionální pracoviště 
Památkového ústavu Pardubice v osobě ředitelky Pemlové. Více se dočtete v dopise, 
který jsme adresovali Ministerstvu kultury ČR. 
     V informacích upozorňujeme na některé zajímavé výstavy, které budou otevřené 
ještě během prázdnin.  Rád uvítám upozornění na zajímavé výstavy či jiné akce,   
které jsou plánovány ve vašem regionu. V Hradci Králové připomínám v současné 
době dvě zajímavé výstavy. Jedna v muzeu pod názvem Zámečnická škola a druhá 
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ve výstavních prostorách biskupské rezidence pod názvem 350 let Biskupství 
královéhradeckého – Zapomenuté poklady z církevních sbírek 1664 – 2014. O výsta-

vách trochu více na jiném místě Zpravodaje.   
     Na závěr opět vyzývám všechny členy i příznivce Společnosti k zasílání příspěvků 
do 3. čísla Zpravodaje, jeho vydání je plánované na konec září letošního roku.           
                                                                                                                    Jiří Němeček 

 

 

INFORMACE 

- měsíc květen a červen byl ve znamení petic a dopisů, úspěšný byl boj proti prodeji 
tří domů v tzv. Příhrádku v Pardubicích, boj o zachování průmyslové památky 
(bývalé koželužny v Kuklenách) skončil neúspěchem 

 

- naše členka paní Jarmila Sibalová obdržela 26. 3. 2014 ocenění Primus inter pares, 
kterou uděluje město Hradec Králové za mimořádné zásluhy o toto město, je již 

v pořadí třetí držitelkou tohoto ocenění z řad členů SOPVC (dříve již Jiří Soukup 

a Jiří Němeček), srdečně gratulujeme 

 

- slavnostní představení sborníku AD HONOREM k poctě Jiřího Němečka proběhlo 
23. dubna 2014 v salonku restaurace Dorotea v Hradci Králové za velké účasti našich 
členů a příznivců, obsah sborníku najdete na jiném místě Zpravodaje 

 

- po delší době došlo k pozitivnímu posunu v otázce Spolkového domu v Hradci 
Králové, v současné době jsou připraveny stanovy, k nimž se mají jednotlivé spolky 
vyjádřit, velký dík patří náměstkyni primátora Anně Maclové, která výrazně pomáhá 
této myšlence na svět 
 

- pokud vše dobře dopadne, měla by naše Společnost provádět demolici nádvorního 
objektu pobočky Městské knihovny Nový Hradec Králové za cenu, kterou jsme 
městu nabídli, byl by to potřebný příjem do naší pokladny 
 

- v letošním roce (10. 11.) uplyne 350 let od založení Biskupství královéhradeckého, 
dvoudenní konference k tomuto výročí proběhla ve dnech 29. - 30. dubna, byla také 
uvedena publikace Královéhradečtí biskupové a jejich rezidence, autorkou této 
výpravné publikace je PhDr. Jana Croy, fotografie Miroslav Podhrázský, slavnosti byl 
přítomen kardinál Dominik Duka a královéhradecký biskup Jan Vokál 
 

- v srpnu bude probíhat rekonstrukce zadního vchodu do Biskupského gymnázia 

v HK (budování výtahu), a tím bude ztížen přístup do naší kanceláře, pokud budete 
potřebovat přijít k osobnímu jednání do kanceláře, je třeba se telefonicky domluvit 

s Jiřím Němečkem 
 

- ještě upozornění na některé výstavy, které potrvají alespoň do září, v Hradci 
Králové probíhá ve výstavních prostorách biskupské rezidence výstava 350 let 
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Královéhradeckého biskupství, v hradeckém muzeu výstava Zámečnická škola 

(140 let od založení v Třebechovicích pod O.), v Trutnově jsou přes prázdniny 
zajímavé výstavy, a to výstava k historii trempingu na Trutnovsku pod názvem Vlajka 
vzhůru letí, druhá výstava Velká válka 1914 – 1918 a třetí výstava Keltové 

ve východních Čechách. 
 

 

Vlastivědný výlet do Podlažic a okolí 
Monika Ficková 

    V sobotu 24. května 2014 jsme uskutečnili vlastivědný výlet do Podlažic a okolí. 
Myslím si, že mohou litovat všichni, kteří této příležitosti nevyužili. Nám šesti 
účastníkům se celý den věnoval pan Miroslav Pošvář. Je varhaníkem v podlažickém  
kostele sv.  Markéty, ale především znalcem historie této barokní památky i památek 
v okolí. O podlažickém kostele se dočtete v příspěvku  Jiřího Němečka. 
     Druhou navštívenou památkou byla hřbitovní kaple sv. Martina v Chrašicích 
(první zmínka o kostelíku z r. 1349) přestavěná dle návrhu Santiniho. Interiér dle 
Santiniho návrhu provedl známý hradecký truhlář J. L. Pešinský. Kapli vysvětil 
v roce 1721 biskup Jan Adam Vratislav z Mitrovic. Na hřbitově byl pochován biskup 
Jan Leopold Hay (1794), biskup  Eduard Jan Nep. Brynych a také autor mnoha vedut 
měst a obcí hradecký kanovník Jan Venuto (1746 - 1833). 

     Místem další naší návštěvy byl kostel Nejsvětější Trojice v Chrasti u Chrudimi 
(postaven 1710 – 1717). V této barokní trojlodní bazilice jsme mohli obdivovat dva 
nádherné obrazy od M. L. Willemanna.  Svatou Rodinu (z r. 1695) a obraz sv. Jana 
Křtitele. Vystoupali jsme i do věže kostela a zblízka si prohlédli zvony. I v tomto 
kostele nám náš průvodce zahrál na varhany, stejně jako ve všech navštívených 
kostelech. 

     Po dobrém obědě jsme pokračovali v cestě do Rosic u Chrasti. Zde jsme měli 
možnost poznat dnes již účelově užívaný zámek (starší část z let 1650 – 1653). 

Následovala prohlídka barokního 
kostela sv. Václava (farním již 

v 14. století). Na vnější stěně 
kostela jsou osazeny zachovalé 
renesanční náhrobníky. Neopo-

mněli jsme si prohlédnout dřevě-

nou barokní zvonici se zvonem. 

     Poslední navštívenou památkou 
byl kostel sv. Václava v Řesto-

kách. Nejstarší zmínka o něm je 

z roku 1115. Jádro tohoto jedno-

lodního kostela je z konce 13. stol. 

    Později zde proběhly barokní 
Řestoky; presbytář kostela sv. Václava 
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úpravy lodě a některé pozdější úpravy. I zde jsme si prohlédli zvon kostela. Pak jsme 
se již rozdělili. Tři si jeli prohlédnout památník vypálené obce Ležáky a druhá trojice, 
včetně průvodce, navštívila středověkou baštu v Předhradí. Památek v okolí je ještě 
celá řada. Pokud bude zájem, můžeme výlet do této oblasti zopakovat. 
                                                                                                                

Kostel sv. Markéty v Podlažicích 

Jiří Němeček 

 

     Dne  10. listopadu letošního roku uplyne 350 let od založení Královéhradecké 
diecéze.1 A právě v pořadí s třetím biskupem Janem Františkem Kryštofem, 
svobodným pánem z Talmbergu,

2
  je spojeno založení kostela sv. Markéty. Výstavba 

započala v roce 1696 na zbytcích rozvalin bývalého benediktinského kláštera. 
I když tématem příspěvku je podlažický kostel, dovolím si na tomto místě alespoň 
krátce připomenout historii zaniklého kláštera.   

Podlažický klášter 

byl založen kolem poloviny 12. století z podnětu 
vladyky Vrbaty z Kostelce, který klášteru daroval 

několik okolních dědin. Není známo, odkud do to-

hoto kláštera přišli benediktinští mniši.  
V písemných pramenech je klášter  poprvé 
připomínán k roku 1159, ale v Podlažickém 
nekrologiu jsou zaznamenány úmrtí podlažických 
benediktinů již od roku 1150, což ukazuje na jeho 
existenci před tímto datem. Prvním doloženým 
opatem zde byl Hugo, který je podepsán na po-

tvrzovací listině kláštera Hradiště (u Olomouce). 
Podlažice patřily k nejchudším benediktinským 
klášterům. Kultivovali oblast podhůří Železných 
hor, kde mýtili lesy a zakládali nové osady 
(vesnice). Do historie se však klášter zapsal jako 
kulturní centrum. Dokladem je známá kniha Liber 

Gigas (Kodex Giganteus). Obsahuje 312 pergamenových folií rozměru 890 x 490 mm 
a je napsaná někdy na počátku 13. století. Kromě latinsky psané bible (Starý i Nový 
zákon) obsahuje nekrologium,3

 Kosmovu Kroniku českou a dobové záznamy. 
Nedostatek financí přiměl někdy po roce 1228 podlažické mnichy, aby tuto knihu dali 
                                                           

1Bulla papeže Alexandra VII. má datum 10. 11. 1664. Originál listiny je uložen v Národním archivu ve fondu 
Benediktini – Břevnov, inv. č. 319, sign. B VII 197. 

2Narodil se 31. 12. 1644, jeho otec František Vilém, svobodný pán z Talmbergu byl hejtmanem čáslavského kraje, 
matkou byla Uršula Kateřina roz. hraběnka von Pappenheim na Březině. Biskupem královéhradeckým byl 
jmenován císařem Leopoldem I. 15. 1. 1776 a téhož roku dne 19. 10. potvrzen papežem Inocencem XI. 

3Nekrologium obsahovalo v nejstarších dobách většinou prostý záznam jmen zemřelých členů, případně dobrodinců 
kláštera. Tyto záznamy s daty zemřelých sloužily k připomenutí, na koho se má pamatovat při mši a modlitbách. 
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do zástavy cisterciáckému klášteru v Sedlci. Od něho byla v roce 1295 vyplacena 

opatem břevnovského kláštera a v době husitských bouří pak odvezena do kláštera 

v Broumově. Zde byla uložena až do roku 1594, kdy ji tam objevil císař Rudolf II., 
který si ji vyžádal do své sbírky na Pražském hradě. Její osud je dále dostatečně 
znám. V závěru třicetileté války v roce 1648 vnikli Švédové do Pražského hradu, 
vyloupili Rudolfovu sbírku a odvezli ji do Švédska. Dnes je kniha uložena 

v Královské knihovně ve Stockholmu. 
    Klášter, ostatně jako řada dalších, 
nepřežil husitské období. První ne-

bezpečí mohlo klášteru hrozit již 

v červnu 1420, kdy vůdce hradec-

kých husitů kněz Ambrož na shro-

máždění lidu na Kunětické hoře 
veřejně vyhlašoval tažení proti 
Podlažicím, což byla lest na hra-

decké zvědy. Naopak v noci přitrhli 
husité se žebříky k hradbám Hradce 
a zmocnili se ho. Skutečné nebez-

pečí od husitů pro klášter přišlo 

v dubnu 1421. Po dobytí města 
Chrudimi husity se část vojska 
vydala k Podlažickému klášteru, 
který vypálila.  Posledního opata 
Jana ještě s dvěma řeholníky husité 
upálili pod hradem Rychmburk 
(tehdy hrad nedobyli) na poli 

zvaném Chmelnice. Jejich popel 
vysypali do rybníka, který dodnes nese název Spálivec a je na okraji vesnice 

Předhradí při silnici vedoucí ze Skutče do Proseče. Jako kořist si z vypáleného 
klášterního kostela odvezli cínovou gotickou křtitelnici.4

 

     Klášter již nebyl obnoven, i když v roce 1448 papež Mikuláš V. jmenoval 
uprchlého podlažického mnicha Bonifáce Volkenštejna opatem fyzicky již 
neexistujícího kláštera. Pro obnovu chyběl původní pozemkový majetek, který byl již 
ve světských rukách, jako ostatně většina původního církevního majetku. 
     Po zničení kláštera byl jeho majetek svěřen asi do roku 1427 husitskému 
hejtmanovi Jakubu z Kroměšína. Pak ho vlastnil až do roku 1432 Jiřík z Březovic. 
Po husitských válkách připadly vesnice (panství) královské koruně, ale již v roce 
1436 vše zastavil král Zikmund Janu Pardusovi z Vratkova. Ten postoupil panství 
v roce 1452  Zdeňku Kostkovi z Postupic. Tento rod ho vlastnil až do roku 1539, 
kdy panství přešlo do majetku Slavatů z Chlumu a Košumberka. V roce 1656 koupil, 
mezitím již zmenšené panství, pražský arcibiskup kardinál Arnošt Harrach pro bu-

                                                           

4Křtitelnici věnovali chrámu sv. Ducha v Hradci Králové, kde patří dodnes k nejcennějším předmětům interiéru. Víko 
křtitelnice si údajně ponechali chrudimští husité. 
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doucí královéhradecké biskupství. V pořadí třetí, již zmíněný biskup  Talmberg, chtěl 
na troskách bývalého kláštera vybudovat nový klášter s kostelem. Započal se stavbou 
v roce 1696, po dvou letech umírá, a následující biskupové zůstali jen při  stavbě 
kostel sv. Markéty. Zbytky sutin zničeného kláštera byly patrné až do poloviny 19. 
století. Tehdejší královéhradecký biskup Karel Boromejský Hanl5

 nechal ruiny 

odstranit, urovnat terén a kolem vysázet ovocný sad. 
Kostel sv. Markéty – byl zbudován na místě bývalého klášterního kostela 
zasvěceného Panně Marii. Stavbu  barokního kostela  započal stavět  již zmíněný 
biskup  Talmberg v roce 1696. Po jeho smrti 1698 pokračovala výstavba za dalších tří 
biskupů, a to za Bohumíra Kapouna ze Svojkova, Tobiáše Jana Beckera a Jana 
Adama hraběte Vratislava z Mitrovic, který kostel dostavěl a 22. 9. 1721 vysvětil. 
     Na tomto místě je třeba zmínit malou kapli zasvěcenou sv. Markétě, jejíž polohu 

a podobu již dnes nezjistíme.  Existence kaple se dá doložit ze zápisů v zádušních  
registrech z let 1662 – 1667.

6
 Z nich vyplývá, že na svátek sv. Markéty se k této kapli 

konaly poutě a  vybíraly se milodary pro kostel.7
 

      Vzhled kostela se dochoval do současnosti, až na změněné zakončení věží, které 

v roce 1876 nechal biskup Josef Hais vyměnit. Barokní  cibulovité zakončení 
nahradil  dnešním  jehlancovitým.  První důkladná oprava kostela proběhla za bis-

kupa Karla Kašpara  v roce 1926, další opravy byly provedeny za biskupa Mořice 

                                                           

5Karel Boromejský Hanl s predikátem svobodný pán z Kirchtreu byl nejdéle sloužícím královéhradeckým biskupem. 
Narodil se 4. září 1782 v Krbicích na Žatecku. Zemřel 7. října 1874 ve věku 92 let. Biskupem se stal v roce 1832. 
Zasadil se o výstavbu chlapeckého konviktu (internátu) Borromaea vysvěceného v roce 1860, regotizaci katedrály 
Sv. Ducha v Hradci Králové a rozšíření komplexu budov Kněžského semináře v Hradci Králové. 

6Z nich cituje Miroslav Pošvář v Historii kostela sv. Markéty. 
7V roce v 1664 bylo vybráno 28 krejcarů. 
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Píchy v roce 1941. Poslední opravy byly provedeny v roce 2002. Finančně se na nich 

vedle církve podílel stát a město Chrast u Chrudimi. 
Popis stavby kostela 

     Jedná se o barokní trojlodní baziliku. Presbytář je situovaný k jihu,  uvnitř má tvar  
polygonální a vně je pravoúhlý (viz. výkres půdorysu kostela). Hlavní loď je 14 m  
dlouhá a 5 m široká. Boční lodě jsou dlouhé 16,4 m a široké 2,3 m. Presbytář a hlavní 
loď jsou zaklenuté valenou klenbou do pasů, které mají hřebínkové výseče. Klenuté 
pasy hlavní lodě jsou podporovány třemi dvojicemi pilířů. Osvětlení hlavní lodě 
zajišťují v horní části bočních stěn čtyři páry půlkruhových oken (tzv. bazilikální 
osvětlení). Průchozí prostor za presbytářem je osvětlován v horní části dvěma 
půlkruhovými okny. Postranní  lodě, včetně i prostoru za presbytářem, mají klenbu 
křížovou, která je zaklenuta do vyloženého kladí, vystupujícího z pilířů (viz. výkres 
půdorysu). Postranní lodě jsou směrem do hlavní lodě otevřeny půlkruhovými 
arkádami. Na stěnách bočních lodí jsou čtyři původní fresky z doby výstavby 

s náměty ze života Ježíše Krista. Tribuna a ochozy jsou plochostropé a mají dřevěné 
zábradlí s kuželkami. 
Venkovní popis kostela – průčelí je tvořeno třemi osami. Střední část s hlavním 
portálem s dvoukřídlými dveřmi osazenými v kamenném pískovcovém ostění, horní 
část portálu je zakončena křídlovou supraportou. Po stranách střední části jsou 
dvojice mělce vystupujících pilastrů zakončených výrazněji vystupujícími hlavicemi. 
Nad nimi je profilovaná římsa. Střední část nad římsou tvoří štít, v jeho dolní části na 
osu jsou dvě sdružená dělená okna, po stranách mělké pilastry. V horní části pod 
římsou je výklenek se sochou Panny Marie na nízkém podstavci. Vše je zakončeno 

rovnoramenným trojúhelníkovým štítem s malým oválným okénkem. Dvojice věží 
čtvercového půdorysu tvoří se střední přístupovou částí průčelí kostela. Do věží 
kostela je přístup z postranních lodí dřevěným vřetenovým schodištěm. Okna 

v přízemí věží jsou v dolní části z poloviny zaslepena, v prvním patře okna dělená. 
Nad první římsou jsou v průčelí a v bocích věže 
okenní otvory opatřené okenicemi, nad nimi jsou 
ve fasádě naznačena šambránami okna slepá, 
stejně jako nad druhou římsou věží. Nad 
poslední římsou věží jsou opět okenní otvory 
opatřené žaluziemi. Na věže nasedají jehlanco-

vité věže zakončené makovičkou a kříži. Krytina 
je měděná, kříže a makovičky jsou pozlacené. 
     Boční fasády postranních lodí jsou členěny 
šesti lizénami a třemi okny v přízemí a třemi 
v patře. Všechna okna jsou v dolní polovině 
zaslepena, jak je patrné z fotografie. Boční 
fasády vyčnívajících částí hlavní lodě nad po-

stranními loděmi mají pět půlkruhových oken 
umístěných osově mezi šesti lizénami.  Zastře-

šení postranních lodí tvoří pultová střecha. 
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Nad hlavní lodí je střecha sedlová, v části nad presbytářem má valbu.   

Vnitřní zařízení kostela 
     Hlavní oltář – barokní s obrazem sv. Markéty. Je na vyvýšeném místě přístupném 
po třech stupních. Obětní stůl (menza) má malované antependium  s  barevně pestrým 
květinovým motivem. Pětiboký svatostánek (tabernákl) má přední stranu rámovanou 
vyřezávanými sloupky s hlavicemi, na která nasedá mělká římsa. Horní čtvrtina 
svatostánku je zakončena mohutnější římsou a na horní ploše je pozlacený křížek. 
Dvířka mají bohatě řezaný ozdobný reliéf, ve středu je vyřezán kalich, který je 

pozlacený. Horní část oltáře tvoří malovaný obraz sv. Markéty v bohatě řezaném 
barokním rámu. Obraz v horní části nesou dva andílci. Po stranách oltáře jsou 
dřevěné kulisy představující obloukové portály. Povrch tvoří mramorovaný nátěr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postranní oltář Bolestné P. Marie 

Antependium na hlavním oltáři 
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Postranní oltáře – jsou na konci bočních lodí. Na epištolní straně je oltář Panny 
Marie Bolestné z roku 1721, obraz je o něco mladší, rámce oltáře z druhé pol. 18. 
století jsou jen v torzu. Na evangelijní straně je oltář Ukřižovaného ze stejného roku. 
Jeho stav je ještě horší a volá po restaurování. 
     Varhany – pocházejí z kostela sv. Martina z Javorníku u Trutnova a do podla-

žického kostela byl nástroj přestěhován v roce 2004. Zásluhou varhaníka Miroslava 
Pošváře byly varhany sestaveny a jsou nyní funkční. Opravené varhany slavnostně 
požehnal 23. září 2005 biskup Dominik Duka.  Kostel sv. Martina v Javorníku  nebyl 
využíván, ale především byl staticky narušen8

. 

     Do podlažického kostela byl v roce 1837 přestěhován ze hřbitovní kaple (projekt 
Santiniho) zásuvkový pozitiv (portativ) pocházející z I. pol. 18. století. Dnes je 

nefunkční, chybí mu většina píšťal. 
     Nástěnné obrazy -  čtyři barokní fresky pocházejí z poloviny 18. století. Znázor-
ňují Umučení Krista. Dva jsou v levé postranní lodi a dva v pravé. Byly přemalovány 
v 19. století. 
     Křížová cesta – pochází z 2. pol. 19. století, namalovaná Josefem Papáčkem. 
Dnes jen čtyři zastavení. Jsou umístěna na galerii. Ostatních  deset bylo odcizeno 
počátkem 90. let minulého století. Současná Křížová cesta pochází z konce 19. století 
a do kostela ji daroval místní občan. Od malíře Papáčka je rovněž obraz 
Neposkvrněného Početí Panny Marie umístěný v přízemí věže. 
     Zvon z roku 1548 – neví se odkud sem byl přemístěn. Na horní obrubě zvonu 

je nápis: „LETA PANIE MDXXXXVIII SLIT W HRADCY“. Váha zvonu cca 180 
kg, průměr 640 mm, výška 600 mm, laděn v f2. Autorství zvonu je připisováno v 

                                                           

8Barokní kostel sv. Martina v Javorníku u Trutnova byl postaven v letech 1707 – 1708 stavitelem A. Parmem z 

Hostinného, viz E. POCHE a kol., Umělecké památky Čech  první svazek A – J, Academia Praha 1977, s. 577. 
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rukopisných záznamech Josefa Šmída (1928) hradeckému zvonaři Václavu Konváři9
. 

Dnes je umístěn v jižní věži, kam byl ze severní věže přemístěn v roce 2001. 
     V kostele jsou uloženy zbytky oltářní architektury z kostela sv. Josefa v Chrudimi 
pocházející z pol. 18. století. Obrazy sv. Antonína a sv. Františka od Josefa Papáčka 

z roku 1859 pochází rovněž z tohoto kostela. 
     V roce 2003 proběhl poslední archeologický průzkum vedený J. Frolíkem 

z  Archeologického ústavu AV ČR Praha. K nejstarším nalezeným artefaktům patří 
žárový hrob z období kultury slezskoplatěnické. Úlomky dlaždic z konce 12. století,  
druhotně použitý zlomek gotického žebra z 13. století pocházející z původního 
kláštera, který byl ve 14. století patrně přestavován, jak dokládají druhotně použité 
architektonické články.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9
     Domnívám se, že by se mohlo jednat  o potomka  Petra Konváře (Petrus Cantarista),  který byl váženým hradeckým   

občanem, v městské radě byl v letech 1465 – 1487. V letech 1497 – 1498 odlil  zvony do kostela Narození Panny Marie 
v Lochenicích. 
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SBORNÍK AD HONOREM 

      

Tento již v pořadí pátý sborník vydaný  Společností při příležitosti sedmdesátých 
narozenin našeho dlouholetého předsedy Jiřího Němečka obsahuje vedle informací 
o životě a činnosti oslavence celkem 19 autorských příspěvků. Sborník má 210 

stránek a obsahuje velké množství obrázků a fotografií. 
     První příspěvek pod názvem Od Jakuba Němečka k Jiřímu Němečkovi napsal 
PhDr. Jaroslav Šůla, CSc., který je zároveň redaktorem celého sborníku. Příspěvek 
připomíná Jakuba Němečka z Českého Meziříčí. Tento odbojný sedlák známý 

z dramatu F. A. Šubrta Jan Výrava (uvedeno v ND Praha 1886) byl jedním z vůdců 
vzbouřenců odporu proti robotě v roce 1845 na opočenském panství a při trestání 
za to zaplatil životem. K napsání příspěvku vedla shoda jmen oslavence a vůdce 
odporu. 

     Druhý příspěvek nese název Stručná historie starého a nového Borromaea 

v Hradci Králové a jeho autorem je sám oslavenec. Na patnácti stranách zachycuje 
dějiny chlapeckého katolického internátu (konviktu) a vedle událostí se věnuje 

i stavebně historickému popisu obou budov. 
     Rodina Václava Vachka a Barium je příspěvek od Jana Brunclíka. Popisuje 
zpravodajský a organizátorský výsadek z roku 1944 s krycím názvem Barium, který 
byl vysazen u Vysoké nad Labem. Ke spolupracovníkům patřil nejen Václav Vachek 
z Hradce Králové, ale celá jeho rodina. Po udání gestapu zaplatil Václav Vachek 

za svou odbojovou činnost životem. 
     Následující odborný článek od Mgr. Miloše Buroně a Ing. Jiřího Slavíka pod 
názvem Zámeček na Kopci sv. Jana popisuje dnes již neexistující objekt z počátku 
18. století, zbouraný v roce 1978. Někteří starší občané Hradce si tento chátrající 
objekt ještě pamatují. Článek obsahuje výkresovou a fotografickou přílohu. 
     Další příspěvek s názvem Jak se rodila Farmaceutická fakulta UK v Hradci 
Králové je dílem doc. Františka Dohnala a zachycuje výstavbu a počátky této školy. 
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     Velmi zajímavý článek doktorky Růženy Hlušičkové s názvem Ze života českých 
katolíků v Kladsku po druhé světové válce (dokumenty 1945 – 1947) zachycuje 

snahu českých katolíků o připojení k Československu. 
     Rozsáhlým odborným článkem přispěl do sborníku docent Vladimír Hrubý. 
Jeho příspěvek má název Opevnění Pardubic za pánů z Pernštejna v letech 1491 – 

1548. Na patnácti stranách zachycuje budování opevnění města. Doplněno 
obrazovým a fotografickým materiálem. 

     Příspěvek Rudolfa Khola s názvem Několik poznámek k nejnovějšímu výzkumu 
stavebních dějin hradu Frymburk a nástin činnosti Kruhu přátel hradu Frymburk plně 
vystihuje obsah článku. 
     V pořadí devátý příspěvek napsal Rudolf Khol a Mgr. Vlastimil Málek pod náz-

vem Lovecký letohrádek v Rohoznici – opomíjená zámecká stavba Pardubicka. 
Autoři se věnují loveckému letohrádku vybudovaném v novogotickém slohu v roce 
1880, který dnes podléhá zkáze. 
     Desátý příspěvek Mgr. Aleny Křivské s názvem Poslední léta života Julie W. 
Mezerové ve vzpomínkách pamětnice se věnuje posledním rokům života této 
malířky, která neměla přízeň tehdejšího režimu. Zemřela v roce 1980. 
     Krátký, ale velmi odborně fundovaný příspěvek, nese název Roubený kostel 
českých protestantských emigrantů ve vsi Wespen (Sasko-Anhaltsko) od známého 
autora architekta Karla Kuči. Je doplněn fotografickou dokumentací. 
     Autorem článku Dobrušský pivovar kulturní a technickou památkou je dobrušský 
patriot doktor Josef Ptáček. Zachycuje historii pivovaru až do současnosti, kdy se zde 
opět vaří pivo. 
    Pracovník památkové péče v Dobrušce Petr Slavík přispěl článkem Lidová 
architektura a sochařská díla na Dobrušsku. Je pravdou, že se oproti názvu věnuje 
širšímu regionu Podorlicka. 
     Ryze odborným článkem přispěl Ing. Jiří Starý. Název Koruny torzálních staveb 
popisuje možné přístupy, jak zabránit další destrukci těchto objektů. 
     Architekt František Trejtnar napsal do sborníku dva příspěvky. První nese název 
Lidová architektura a umění v Orlických horách a druhý pak název Přeměna 
panského dvora ve vsi Bubeneč u Kunvaldu. Oba názvy plně vystihují obsah 
příspěvků tohoto autora. 
     Pracovník trutnovského muzea Mgr. Ondřej Vašata napsal zajímavý článek pod 
názvem Novostavby českých menšinových škol v severovýchodních Čechách ze 20. 
a 30. let 20. století. 
     Předposlední příspěvek je od profesora Vladimíra Wolfa pod názvem Zapomenutý 
vlastivědný pracovník Královédvorska. Věnuje se zde regionálnímu vlastivědnému 
pracovníkovi Františku Patočkovi. 
     Poslední příspěvkem je článek Průzkum výskytu granátu a staurolitu v lokalitě 
městyse Svojanov na Svitavsku (1991 – 1993) od doktorky Ludmily Žlábkové. 
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     Sborník vyšel v nízkém nákladu 250 ks, vydalo ho nakladatelství a vydavatelství 
Balustráda v roce 2013 v Hradci Králové. Členové mohou získat tento sborník 

na adrese Společnosti za cenu 100,- Kč, ostatní 120,- Kč. Lze zakoupit 
v knihkupectví Kosmas, či v knihkupectví U Katedrály, případně v knihkupectví 
v nádražní hale ČD v Hradci Králové. 

Zajímavý pokus, jak získat peníze 

pro obnovu kostela v obci Luková 

                                    Bohumil Spejchal: 

     

 40 km SSZ od Plzně leží maličká obec 
Luková, v níž ve 30. letech minulého 
století žilo pouze něco přes 100 
obyvatel, převážně německé národ-

nosti. Po tzv. odtržení Sudet od ČSR, 
se obec ocitla těsně za hranicí, tj. 
v Němci okupovaném území. Po válce 
byla většina německých obyvatel odsu-

nuta do Německa. 
     Osud tamějšího kostela sv. Jiří byl 
neméně pohnutý: založen roku 1352, 

za husitských válek pobořen, později na 
něm prováděny barokní úpravy a po 
zhoubném požáru z roku 1796, kdy 

z barokního kostela zbylo pouze starší 
středověké zdivo, byl od roku 1800 
opravován a téměř přestavěn, a to ve 
slohu novorománském a novogotickém. 
Roku 1853 pak znovu vysvěcen. Po 2. 
světové válce už nebyl vůbec udržován 
a  v současné době je jeho stav žalost-
ný. Stejně tak i hřbitůvek tehdejších 
německých obyvatel vedle kostela: 
náhrobní kameny vandalsky poničené… Ale přece jenom svitla naděje záchrany, 
když roku 2009 byl ve vrcholu obvodové zdi presbytáře proveden železobetonový 
ztužující věnec, který zabránil zřícení stropu presbytáře (kněžiště). 
     Díky chvályhodné snaze nynějších českých obyvatel obce a díky skvělému nápadu 
sochaře Jakuba Hadravy,  i díky naší (byť třeba i drobné) finanční pomoci, budou 
snad v letech příštích v kostelních lavicích sedět nejen bílé postavy, ale živí 
návštěvníci. A nad hlavním oltářem opět uvidí obraz sv. Jiří, a že si nad triumfálním 
obloukem (ti, co netrpí fóbií z německého jazyka) budou moci opět přečíst nápis 
z evangelia sv. Lukáše: „ Mein Haus ist ein Bethaus“ (Můj dům je domovem 
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modlitby); nápis, z něhož se dochovalo nyní pouze torzo... 
      Mohl bych uvést další zajímavé podrobnosti o kostelu, o způsobu provedení 
i o ideji díla mladého umělce Jakuba Hadravy, ale: přijďte a vyslechněte si celý ten 
úžasný příběh od dobrovolného správce a průvodce Jana Petra Koukla. Vždyť jen 
letos za 5 měsíců se tam přijelo podívat téměř 700 návštěvníků z celého světa! 
 Stačí se jen předem ohlásit: Petr Koukl, tel.: +420 606 169 636, nebo: koukl.petr@e-mail.cz. 
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Památky na židovskou komunitu v Trutnově (I. díl) 
Ondřej Vašata 

 

První písemná zmínka o židovské komunitě v Trutnově pochází z kroniky 

Simona Hüttela a váže se k roku 1540. Zpočátku zde Židů příliš mnoho nežilo. 
K většímu přílivu židovského obyvatelstva do rychle se rozvíjejícího průmyslového 
města došlo teprve po revoluci roku 1848, kdy Židé získali svobodu pohybu a mohli 
se stěhovat z ghett.  

Počet židovského obyvatelstva v Trutnově se od poloviny 19. století postupně 
zvyšoval. Nejvíce osob (478) se zde přihlásilo k židovskému náboženství v roce 

1910. Nejednalo se o nijak závratné číslo, neboť Trutnov měl tehdy celkem 16 105 

obyvatel. Trutnovští Židé nebyli sice příliš početní, ale svým společenským 
postavením (byli mezi nimi lékaři, advokáti či podnikatelé) a svými aktivitami 
ve finančním a průmyslovém podnikání se výrazně podíleli na životě města. 

S židovskou komunitou 

bylo v Trutnově spjato hned 
několik staveb, z nichž jen 

některé se do dnešních dob 
dochovaly. 

Roku 1777 podali trutnovskému 
magistrátu dva židovští správci 
trutnovského tabákového skladu 
Jacob Isaac Kohn a Bernard 

Wiener žádost o přidělení jimi 
vyhlédnutého pozemku při řece 
Úpě pro zřízení židovské lázně 
(mikve) s přírodní vodou. Lázeň 
zde zřejmě skutečně byla  

 

vybudována, neboť pro objekt se vžilo pojmenování „Židovský dům“. Když v roce 
1914 dům vyhořel, měla se při jeho demolici najít lázeň. Dnes na tomto místě stojí 
kino Vesmír, postavené v letech 1928–1929.       

Rostoucí emancipace židovské komunity v Trutnově v druhé polovině 19. st. 

se projevila ve zřízení vlastního hřbitova. V roce 1871 byl v Trutnově na úpatí vrchu 

Šibeník založen židovský hřbitov, rozšířený roku 1892. Od roku 1907 zdobila hřbitov 
honosná obřadní hala, postavená podle projektu trutnovského stavitele Jana Blažka. 
O pět let později byla v části hřbitovního areálu založena zahrada. K hřbitovu patřila 
také márnice, přestavěná po roce 1907 na obytný dům. Ten je dnes (jedná se o dům 
čp. 155 v ulici Sluneční stráň) v lokalitě jedinou dochovanou původní stavbou 

ze židovského hřbitova.  

„Židovský dům“ na výřezu fotografie z počátku 20. století 
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V roce 1938 nacisté židovský hřbitov barbarsky 
zničili a následujícího roku zbořili i obřadní halu. 
V části hřbitova byly za druhé světové války 
postaveny domy. Na jaře 1951 uzavřel zástupce 
Židovské náboženské obce (ŽNO) v Trutnově 
Julius Frischman (1881–1967) s Místním 
národním výborem (MNV) v Trutnově dohodu, 
která se týkala někdejšího židovského hřbitova. 
ŽNO v Trutnově se podle ní měla zřeknout té 
části bývalého hřbitova, na které již stály domy, 
pod podmínkou, že zbytek hřbitova  MNV oplotí 
a upraví jeho terén. Z náhrobních kamenů měl 
MNV postavit v levém rohu hřbitova mohylu. 
K naplnění dohody ovšem nikdy nedošlo a zbytky 
náhrobních kamenů posloužily pro základy nově 
postavených domů v areálu zpustošeného 
hřbitova.             

 

Teprve po roce 1989 došlo k důstojnému uctění památky trutnovských Židů. 
Dne 12. října 1995 byl v místech někdejšího židovského hřbitova odhalen památník 
ve tvaru hřbitovní brány, tvořené dvěma nahrubo opracovanými dvoumetrovými 
kamennými sloupy, překlenutými v horní části třetím kamenem, který je horizontálně 
spojuje. Památník nese český, německý a hebrejský nápis. Pro úplnost dodejme, 
že židovské hřbitovy existovaly na území dnešního okresu Trutnov také ve Dvoře 
Králové nad Labem a Hostinném a vlastní židovská oddělení měly také křesťanské 

hřbitovy v Úpici a Vrchlabí.  
Emancipace Židů v Trutnově se v druhé polovině 19. století projevila i ve zří-

zení vlastní synagogy, postavené v roce 1885 v maurském slohu podle projektu 
trutnovského stavitele Konrada Kühna (1851–1929). Dominovala jí nad hlavním 
vchodem věž s kopulí. V synagoze bylo 176 sedadel jen pro muže. 160 z nich bylo 

pronajato příslušníkům trutnovské židovské obce. Výtěžek z pronájmu sedadel šel 
na udržování synagogy. Zbylých 16 míst bylo vyhrazeno pro hosty. Postranní 
balkony disponovaly 120 sedadly pro ženy. Interiér synagogy zdobil dřevěný oltář, 
kazatelna a dva umně provedené svícny s 24 rameny. Celý chrámový prostor 
ozařoval velký 24 ramenný lustr se sto žárovkami.  

Synagoga sloužila svému účelu 53 let. Při tzv. Křišťálové noci (noc z 9. na 10. 

listopadu 1938) byla trutnovskými nacisty zapálena a následně zbořena. Prostor 
bývalé synagogy je dnes pietně upraven. Dne 11. listopadu 1998 zde byl odhalen 
památník. Na území dnešního okresu Trutnov existovala synagoga také ve Dvoře 
Králové nad Labem, zbořená v roce 1965.  

Příště si připomeneme další stavby v Trutnově, které byly spjaty s židovskou 
komunitou.  

 

Bourání obřadní síně 

na židovském hřbitově v roce 1939 
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Trutnovská synagoga na snímku z poloviny 30. let 20. století 

 

Jiří Němeček 

V mé paměti zůstalo … 

(1991) 

     Zní to až neuvěřitelně, ale tento druhý rok existence jsme začínali naši činnost 
se 110 členy. Zasáhlo nás však již první úmrtí našeho člena.  Byl jím velmi agilní Ing. 
Rudolf Mejdr (41 let).  Nový rok jsme zahájili jednáním s Památkovým ústavem 

v Pardubicích, kde jsme se dohodli na možných oblastech vzájemné spolupráce. 
Jedním z bodů bylo znovuustavení tzv. Rezervační komise v Hradci Králové (dnes 
název komise pro  Program regenerace MPR a MPZ). 

     Začátkem roku se nám ozval pan Alexandr Skalický st. s upozorněním 

na chátrající polygonální stodolu ve Velké Ledhuji (Police nad Metují) a žádal nás, 
abychom se zasadili o její přemístění na vhodnější místo. Pan Skalický se stal naším 
členem a patřil několik let k nejaktivnějším. Na konci prázdnin jsme spolu projeli 
Broumovsko a prohlédli si barokní skupinu kostelů, které projektovali  Kryštof 
Dientzenhofer, ale především jeho syn Kilián Ignác (1689 – 1751). Jejich zane-

dbanost nás přivedla na myšlenku zřídit peněžní konto na záchranu těchto kostelů, 
což jsme zrealizovali založením konta u Komerční banky v Náchodě. 
     Pokračovaly práce na záchraně Šrámkova statku v Pileticích. Od Okresního úřadu 

v Hradci Králové jsme obdrželi 30 tis. Kčs na jeho opravu. Prováděli jsme sanační 
práce na roubení a likvidovali jsme nepořádek na dvoře i v objektech areálu. 
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Odvoz bezplatně zajistilo Zemědělské družstvo Piletice a také jsme založili ovocný 
sad za obytnou budovou. 

     Na moji výzvu adresovanou okresním úřadům v kraji se ozval pouze rychnovský.  
Z mého setkání s vedoucím kultury Mgr. Židlickým vzešla dohoda o pomoci studentů 
při opravě barokního schodiště Homol u poutního kostela Bolestné Panny Marie 

u obcí Borovnice a  Lhoty u Potštejna. Nejdříve zde v červnu pracovali studenti 
ze stavební průmyslovky v Hradci Králové v rámci týdenní praxe a následně 

o prázdninách studenti gymnázia, kteří odstranili náletové dřeviny, v nichž se scho-

diště ztrácelo. V pedagogickém dozoru mě po týdnu vystřídal Ing. V. Bláha, můj 
kolega z gymnázia. 
     V budově gymnázia B. Němcové jsme před prázdninami uspořádali výstavu 
fotografií pod názvem Architektura kolem nás. Součástí byla i výstava Staré portrétní 
fotografie. Většinou to byly exponáty z konce 19. století. Pracovali jsme také 

na obnově a opravách památek. V Hradci Králové jsme za pomoci Hynka Bláhy 
(kamenosochaře) restaurovali sochu J. Žižky umístěnou ve stejnojmenném parku. 
Obdobně jsme restaurovali sochu Boženy Němcové před gymnáziem. Po konzultaci 
s architektem Karlem Kučou jsme zahájili konzervaci roubené zvonice Na Zámečku 
v Hradci Králové. Využili jsme nabídky rozebrat podlahu půdy objektu v Gajerových 
kasárnách. Získali jsme tak několik tisíc tzv. půdovek (cihelných dlaždic), které jsme 
nechali odvézt do areálu Šrámkova statku. 
     Během roku jsem se zúčastnil mnoha jednání.  Vedle již zmíněného památkového 
ústavu to bylo jednání se zástupci Židovské obce v Praze ohledně opravy židovského 
hřbitova na Pouchově v Hradci Králové. Jednal jsem s kolegou Václavem Pražákem 
se zástupci koncernového podniku Cukrovary Hradec Králové v Kopidlně. Prosadili 
jsme, že podnik se zavázal před demolicí roubeného domu polabského typu rozebrat 
štít a převézt ho do Polabského skanzenu v Kouřimi. Zúčastnil jsem se jednání 
v Novém Hrádku s Klubem přátel hradu Frymburk a dohodl spolupráci. Na setkání 
s předsedkyní Asociace mladých ochránců památek jsem dohodl jejich pomoc 

o prázdninách v Pileticích. Velmi příjemné setkání jsem měl v Praze s předsedou 
nevládní evropské organizace Europa Nostra panem H. J. Kosterem. Byl velmi 
překvapen aktivitami našeho sdružení a zde jsme se domluvili, že podáme přihlášku 
za člena této evropské organizace, což jsme  do konce roku učinili. 
     Silný zážitek jsem měl ze sanace klenby na hradě Potštejn. Jednalo se o zpevnění 
závěru klenby. Maltu nám tam přivezl osobně starosta obce a pomocné práce 
zajišťovali studenti z gymnázia. Velmi zajímavou práci jsem měl s architektem 

Ladislavem Svobodou při zaměřování renesančně barokní sýpky v Dohalicích. 
Přítomní studenti se poučili o stavebních konstrukcích. V Jiráskových sadech jsme 

na střeše kostela sv. Mikuláše vyměnili několik poškozených šindelů a provedli nátěr 
celé střechy. Studenti pomáhali při rekonstrukci tří kanovnických domů 

a v Dobřenicích pomáhali při údržbě renesančních náhrobků u kostela sv. Klimenta. 
     Velmi důležité setkání jsme absolvovali s kolegou Pražákem v Ratibořicích.  
Společnost Ratis Česká Skalice, s. r. o. získala hospodářský areál tím, že pět bývalých 
pracovníků Agropodnik Česká Skalice založilo tuto společnost. Známý František 
Wolf se dozvěděl, že hledají společníka. Postupně pak odkoupil všechny podíly.  
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Na výzvy památkářů k údržbě nereagoval. Ještě před touto majetkovou změnou jsme 
podali návrh na zapsání areálu do státního seznamu nemovitých kulturních památek. 
Ministerstvo kultury náš návrh urychleně projednalo a areál zapsalo, čímž odvrátilo 
případnou demolici. 
     Ve svém vzpomínání a rozpomínání bych měl připomenout záslužnou práci 
studentů v areálu Bojiště 1866 na Chlumu, kde připravovali přírodní amfiteátr 
a zajišťovali osazení informačních tabulí. Při samotné vzpomínkové akci 125. výročí 
bitvy někteří pracovali jako tlumočníci. Studenti měli velkou zásluhu na přípravě 
výstavy Staročeské vánoce ve Šrámkově statku spolu s Klubem lidové tvorby, jeho 
duší byla naše členka paní K. F. Vorlová. Vernisáž byla spojena s vystoupením dvou 
hradeckých dětských folklorních souborů Červánek a Kvítek. 
     Na památkovou inspekci Ministerstva kultury jsme poslali stížnost na devastující 
zásahy v bývalé jezuitské koleji na Velkém náměstí bývalým Svazarmem, 
přejmenovaným na Svaz technických sportů. Napsali jsme také do Lidových novin,  
kde jsme upozornili na neutěšený stav tří domů  na Malém náměstí v Hradci Králové. 
Z domů již zůstala pouze kulisa průčelních zdí (dnes je zde hotel U královny Elišky). 
     V tomto roce se začínala rozvíjet činnost již zmíněné zastřešující památkové  
organizace s názvem Nezávislá památková unie. Ve vědecké radě jsme měli čtyři 
zástupce (bez titulů Milan Krejčík, Jiří Němeček, Václav Pražák a Alexandr 
Skalický). V právnické radě JUDr. Jindřicha Janoucha. Z mimohradeckých členů byl 
pan Skalický nejagilnější. Vedle příspěvků do našeho informačního bulletinu podal 
v tomto roce 24 návrhů na zapsání památek do státního seznamu nemovitých 
kulturních památek.      

 

Dokumenty 

Hradec Králové Piletice, Šrámkův statek 
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 Společnost ochránců památek ve východních Čechách 

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

Facebook: www.facebook.com/sopvc  

 

JUDr. Kateřina Kalistová  
I. náměstkyně ministra kultury  
Ministerstvo kultury  

Maltézské náměstí 1 

118 11 Praha 1  

Věc: 
Stanovisko k odprodeji historických objektů v Pardubicích, lokalita Příhrádek 

Vážená paní náměstkyně,  
      z denního tisku a z internetových stránek Národního památkového ústavu (dále 
NPÚ) jsme se dozvěděli, že jsou v Pardubicích v lokalitě Příhrádek nabízeny 
k odprodeji tři památkově chráněné objekty. Jedná se o č.p. 6 (stavební parcela 

č. 4/2), č.p. 7 (stavební parcela č. 4/3) a č.p. 8 (stavební parcela 4/4). Tyto budovy 
jsou zároveň součástí národní kulturní památky, areálu zámku v Pardubicích, jenž 
patří k nejvýznamnějším a ojedinělým renesančním stavebním počinům ve východ-

ních Čechách. 
    Naše občanské sdružení, Společnost ochránců památek ve východních Čechách, 
o.s. (dále SOPVČ), již téměř 25 let bojuje za záchranu památek, upozorňuje na to, 
aby se neničily, neznehodnocovaly či nevhodným způsobem nevyužívaly. Za dobu 
své činnosti se SOPVČ podílela na záchraně a revitalizaci mnoha památek. 
Členy našeho sdružení jsou nejen profesionální historici, historici umění, památkáři, 
architekti, ale i neprofesionální aktivisté, kteří pracují ve zcela jiných úřadech 

a organizacích. Všechny spojuje upřímná a přirozená láska k východočeským 
památkám - němým svědkům minulosti a s tím související ochranou a záchranou 
kulturního dědictví země.  
      Členové SOPVČ zásadně nesouhlasí s plánovaným odprodejem výše uvedených 
budov, které jsou v majetku státu a ve správě NPÚ ÚOP v Pardubicích. Domníváme 
se, že na kauzu prodeje těchto budov měla již dávno před námi upozornit náměstkyně 
pro kulturní dědictví PhDr. Anna Matoušková, která má tuto problematiku v gesci 

na Ministerstvu kultury. Mělo být zajištěno zrušení pro stát nevýhodného prodeje 
kulturních památek, které pamatují nejen slavnou dobu pánů z Pernštejna, ale též 
období vlády Rudolfa II. Dle získaných informací byl tento areál ze dvou třetin již 
poměrně značnými náklady rekonstruován. Nyní zbývá ještě revitalizovat třetí, 
poslední a architektonicky nejcennější část historického komplexu. Jedná se o bu-

dovy, jejichž architektura zahrnuje prvky architektury gotické, renesanční, barokní 
a klasicistní. A právě tyto budovy jsou dnes nabízeny k odprodeji jako nepotřebný 
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majetek státu. Rovněž jsme se dozvěděli o existenci projektu, který měl realizovat 
celkovou rekonstrukci těchto budov, jenž byla plánována již v roce 2008.  

      Případné spoluvlastnictví areálu Přihrádku dalším subjektem (jediným vlastníkem 
je dnes stát) může mít velmi nepříznivý vliv na jeho údržbu, správu a celý uzavřený 
prostor s veřejnou komunikací a s náměstíčkem uprostřed. Přes Přihrádek vede hlavní 
komunikace městskou památkovou rezervací směrem k národní kulturní památce, 
k areálu zámku, který v roce 2013 navštívilo téměř 60.000 návštěvníků. Převážná část 
z nich samozřejmě prošla areálem, který by měl být spíše výstavní skříní státu 
v prezentaci jeho kulturního dědictví. Zámecký areál Přihrádku má i výhodnou 
komerčně správní polohu uprostřed krajského města a stát by se ho neměl takto 
lacino a nesmyslně zbavovat, jelikož tím směrem k veřejnosti pošle negativní signál 
o smyslu a poslání NPÚ jako instituce pečující o kulturní památky.  
      V této souvislosti nás napadá obdobná situace, která nastala po restituci 

a následném prodeji Panského hostince (tzv. Panklovny) na počátku devadesátých let 
20. století v areálu Babiččina údolí v Ratibořicích. Budova byla městem Česká 
Skalice prodána soukromému vlastníkovi, který jej postupně zdevastoval. Pak musel 
stát tento objekt za vydatného úsilí a poměrně draze vykupovat jako značně zničený 
kulturní statek zpět do svého vlastnictví. 
     Na základě této a dalších podobných kauz se velmi divíme počínání 
profesionálních památkářů, kteří by měli jako první hájit a pečovat o podobné 
kulturní dědictví, které jim bylo svěřeno státem do ochrany. Pak by také v budoucnu 

mohla nastat situace, kdy budou nabízeny k odprodeji jako nepotřebný majetek další 
kulturní památky např. hrady Litice, Vízmburk, Kunětická Hora, ale třeba i kaple 

sv. Kříže na Karlštejně. Pokud je nám známo, tak ve věci plánovaného odprodeje 
budov v Pardubicích, lokalita Příhrádek, nedošlo k žádnému projednání, a to jak mezi 
odborníky, tak ani mezi širokou veřejností. Domníváme se, že kulturní dědictví naší 
země je záležitostí všech občanů a nemohou o něm takto rozhodovat jednotlivci. 
Proto se velmi podivujeme nad přístupem a jednáním vedoucích pracovníků 
generálního ředitelství NPÚ a ředitelství NPÚ ÚOP v Pardubicích. NPÚ jako 
odborná organizace, jejímž smyslem je ochrana kulturních památek a péče o ně, 
by měla jít příkladem.  
     Ano, dle platné legislativy je plánovaný odprodej v souladu se zákonem 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření 
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších 
předpisů. Avšak z pohledu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších změn, je přinejmenším velmi rozporuplný. Dovolíme si z něj ocitovat dvě 
pasáže, které tuto situaci vystihují: „Péče státu o kulturní památky (dále jen „státní 
památková péče“) zahrnuje činnosti a rozhodnutí, jimiž orgány a odborná 
organizace státní památkové péče (§ 25 až 32) v souladu se společenskými potřebami 
zabezpečují zachování, ochranu, zpřístupňování a vhodné společenské uplatnění 
kulturních památek.…Odborná organizace státní památkové péče sleduje kulturně 
výchovné využití kulturních památek a jejich propagaci a zabezpečuje kulturně 
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výchovné využití a zpřístupnění kulturních památek, s nimiž hospodaří.“10
 

Z morálního hlediska je dle našeho názoru plánovaný odprodej budov v rozporu se 

smyslem a posláním NPÚ jako takového. Tento přístup bude mít zajisté další 
negativní dopad na smýšlení široké veřejnosti, odborníků v problematice památkové 
péče, i občanských iniciativ o činnosti NPÚ. 
     Z výše uvedených důvodů na Vás apelujeme a žádáme Vás, aby Ministerstvo 
kultury plánovaný odprodej zmíněných památkově chráněných objektů zastavilo 

a naopak aby byly zajištěny potřebné finanční prostředky na dokončení revitalizace 
celé lokality Příhrádek. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že uzávěrka nabídek 
zájemců o koupi historických objektů v Pardubicích je do 9. června 2014 do 14.00 

hodin. Pokud bude z Vaší strany zájem vyslechnout naše názory, nabízíme možnost 
osobního setkání a projednání dané problematiky. Předem děkujeme za pomoc 

při ochraně kulturního dědictví země.  
S přátelským pozdravem  
 

V Hradci Králové 2. 6. 2014 

 

                                                                              Rudolf Khol 

                                                 předseda Společnosti ochránců  památek ve východních Čechách 

         

Stanovisko bude dále zasláno těmto subjektům: 
Ministerstvo kultury, Odbor památkové péče, Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., ředitel 
Generální ředitelství NPÚ, Ing.arch. Goryczková Naděžda, generální ředitelka 

NPÚ ÚOP v Pardubcích, Mgr. Pemlová Naděžda, ředitelka územního odborného pracoviště 

Krajský úřad Pardubického kraje, Rada Pardubického kraje 

Magistrát města Pardubic, Rada města Pardubic 

Klub přátel Pardubicka, Ing. Jan Linhart, předseda 

Sdružení historiků ČR, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., předseda regionální pobočky 

Redakce Pardubického deníku, Tomáš Dvořák, zastupující šéfredaktor 
Regionální zastoupení redakce MF DNES, Pardubice 

 

 

 
                                                           

10 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001 

Sb., č. 122/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 146/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 18/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 1/2005 Sb., č. 3/2005 Sb., nálezu 

Ústavního soudu ČR č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 

189/2008 Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 124/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 

303/2013 Sb. podle právního stavu s účinností ke dni 1. ledna 2014 a doplněný výběrem z judikatury ke dni 1. říjnu 2013. 
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