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NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD 
 

 

Vážení přátelé, 

        po letních měsících zde máme třetí číslo Zpravodaje, které opět přináší články a 

postřehy z oblasti památek, historie a spolkového života našeho sdružení.  

 Nejprve bych rád poukázal na aktuální zprávu o jmenování bývalého ředitele 

památkového odboru magistrátu hlavního města Prahy Jana Kněžínka do funkce 

vedoucího kanceláře památek světového dědictví UNESCO. Toto rozhodnutí je dle 

mého názoru přinejmenším rozporuplné. 

 Dále bych se rád zmínil o předběžných výsledcích ankety, která byla formou 

strukturovaných dotazníků zveřejněna v předchozím čísle Zpravodaje. I přes 

opakované žádosti o zapojení se do této akce, směřované na členy Společnosti, byla 

návratnost vyplněných dotazníků žalostně nízká. Deset minut potřebných k vyplnění 

formuláře věnovala pouze čtvrtina našich členů. Pokládám si otázku, co tento 

výsledek znamená? Pokud členové sdružení nemohou vyplnit jednoduchý dotazník, 

který je k dispozici v tištěné i elektronické podobě, a zodpovědět několik konkrétních 

otázek, týkajících se činnosti sdružení, pak se musíme zamyslet nad tím, zda vůbec 

má naše činnost nadále smysl. A pokud ano, jestli ji členové sdružení nějakým 

způsobem vnímají a souhlasí s ní. Těm, kteří výše uvedený dotazník vyplnili a 

poslali, děkuji za názory a podněty. Za stávající situace je na zvážení, zda se naše 

Společnost může pouštět do realizace plánovaných projektů, jelikož reálně hrozí 

situace, že projekty nakonec nebudou uskutečněny.  

 V příštích měsících také budeme muset koupit tiskárnu pro účely výroby 

Zpravodaje a dalších drobných tiskovin. S tím je spojena změna vnitřní struktury 

Zpravodaje, která by měla být provedena od prvního čísla následujícího ročníku. 

Rozsah a podstata obsahu Zpravodaje zůstane stejná, dojde pouze ke změně rubrik, a 

jak doufáme i k zapojení dalších přispěvatelů.  

 Na začátku října se uskuteční konference věnovaná významnému životnímu 

jubileu dr. Jiřího Němečka. Více se opět dočtete na dalších stránkách tohoto čísla 

Zpravodaje. Přátelé, naposledy tímto vyzývám ty z vás, kteří ještě neposlali 

vyplněnou anketu, že mají poslední možnost tak učinit, a to nejpozději do 30. září. 

Jestliže výboru sdružení chybí jakákoli zpětná vazba od ostatních členů, je to pro 

jejich další práci značně demotivující. 

 

                                                                                                                            

Rudolf Khol   

                                                                                                           předseda  
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INFORMACE Z VÝBORU SPOLEČNOSTI:        
 

KONFERENCE V ORLICKÝCH HORÁCH 
Dvacet dva let mezi památkami východních Čech 

 

6.-7. října 2012 

Deštné v Orlických horách 

 
 Společnost ochránců památek ve východních Čechách spolu se sdružením 

Villa Nova Uhřínov pořádá ve dnech 6. a 7. října 2012 památkovou konferenci 

Dvacet dva let mezi památkami východních Čech, která se koná u příležitosti blížících 

se sedmdesátin zakladatele našeho sdružení Jiřího Němečka. 

Konference se uskuteční v deštenské Chatě na potoce (www.chatanapotoce.cz). 

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM: 

Pátek: Příjezd účastníků, od 18 hodin ubytování, večeře 19 hodin 

Sobota: Od 8 do 9 snídaně pro ubytované z pátku, příjezd účastníků a ubytování 

9- 12 - první blok referátů, ve 12 hodin oběd, 13 –16 hodin druhý blok referátů, 16 –

17:30 exkurze v Deštném, 17:30 večeře;  18:30–20 hodin následuje třetí blok 

referátů, 20 hodin druhá večeře s posezením  

Neděle: 7 hodin snídaně pro ubytované, od 8 hodin exkurze. Ve 13 hodin oběd a 

zakončení konference. 

 

Konferenci zahájí Miloš Řezník příspěvkem na téma Regionální identita 

v postmoderním světě - K čemu potřebujeme památky a péči o historické vědomí? 

Následovat budou odborná témata k regionálním památkám, například v Neratově, 

Vrchní Orlici, kostelu sv.Vavřince v Uhřínově, k obnově hostince v Záměli, hradu 

Frymburk, Šárovcově Lhotě a řadě dalších památek. 

 

Součástí programu konference bude také nedělní exkurze po zajímavých místech této 

části Orlických hor. Trasa: Deštné v Orlických horách - kostel sv. Matouše v Jedlové;  

Uhřínov - kostel sv. Vavřince; Kačerov - kostel sv. Kateřiny; Rokytnice v Orlických 

horách - železniční muzeum; Neratov; Orlické Záhoří a návrat do Děstného. 

 

Více o programu a přihlášky k účasti nebo přednesení příspěvku na 

sopvc@seznam.cz nebo Robert Müller robert.muller@volny.cz 

 

 

 

 

http://www.chatanapotoce.cz/
mailto:sopvc@seznam.cz
mailto:robert.muller@volny.cz
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Aktuality z Frymburku 
Na Frymburku se počátkem prázdnin, o víkendu 7. a 8. července, uskutečnila brigáda, 

které se zúčastnil také archeolog Bohumír Dragoun. Cílem brigádnických prací bylo 

tentokrát odhalení části lícní zdi hradu, což bylo nezbytné pro další stavební práce. 

Podařilo se odhalit úsek necelých pěti metrů. 

Ve dnech 11. a 12. srpna byla naplánována další brigáda, na níž měl být písek 

vyplavený ze spojovací malty vysán, a zeď se měla vyspárovat. Bohužel kvůli 

sobotním přeháňkám byl písek mokrý, takže danou práci nešlo uskutečnit. Zůstalo tak 

pouze u jednoho opraveného schodu. 

Brigády na Frymburku v současné době nabraly komornější ráz, už z důvodu, že 

průběžnou roční údržbu si dělá majitel sám. Navíc si pořídil ovce a kozu, které se 

z části „starají“ o náletové keře a stromy. Také prostor, na němž se aktuálně pracuje, 

je malý, proto je optimální počet brigádníků omezen na maximálně čtyři osoby.  

Další novinkou, týkající se Frymburku, je skutečnost, že se brzy objeví zdejší 

turistická známka na hlasování, předcházející vydání známky. V polovině srpna také 

hrad navštívil pan Sušický, spoluautor knížek Zříceniny hradů zámků tvrzí, a zhotovil 

zde snímky hradního areálu. Je tedy pravděpodobné, že se Frymburk v této publikaci 

objeví. Jak nám prozradil, dalším zastoupeným objektem bude tvrz ve Svojšicích, 

která bude dokonce vyfocena na titulní stránce. 

Petr Nožička 
 

Jedna letní vzpomínka na zimní Frymburk. Foto Petr Nožička. 
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ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI:                                         
 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CIHELNĚ V ŠÁROVCOVĚ LHOTĚ. 

V sobotu 15. září pořádá arch. Martin Pour, majitel historické cihelny v Šárovcově 

Lhotě (asi 4 km u Hořic v Podkrkonoší), den otevřených dveří této technické 

památky. Srdečně zve k návštěvě nejen členy naší Společnosti, ale všechny zájemce o 

historii a řemeslné dědictví po našich předcích.  Den otevřených dveří se koná 15. 

září 2012 od 9 do 17 hodin. Vstupné dobrovolné. Areál majitel postupně opravuje. 

V části prostor vybudoval malou expozici, věnovanou cihlářství a místním řemeslům.  
 

 

 

Letos se poprvé po několika letech neuskutečnil koncem července tradiční 

svatojakubský koncert v kostele sv. Jakuba Většího na Vysokém Újezdě. Skupinka 

členů Společnosti si přesto v tomto termínu udělala krátký výlet na faru za Hynkem 

Bláhou. Ten slíbil, že adventní koncert se už na Újezdě opět konat bude. Provedl nás 

také po své faře, která stále prochází rekonstrukcí, a společně jsme také zalistovali v 

místní pamětní knize. Ta prozrazuje, že zdejším hostem byl i arcibiskup Karel 

Otčenášek (na snímku vlevo). (foto a text Ludmila Žlábková) 
 

Malá vodní elektrárna Les Království bude mít nový kabát 

V březnu letošního roku začala oprava fasády objektu malé vodní elektrárny Les 

Království na Královédvorsku. Práce navazují na rekonstrukci technologie v roce 

2005 a opravu střechy v roce 2008. Dokončení je v plánu na začátek října 2012. 

Celé vodní dílo, kterého je vodní elektrárna součástí, je zapsáno jako národní kulturní 

památka. Proto byl před zahájením prací na fasádě proveden stavebně – historický 

průzkum vnější části pláště budovy. Architektonické řešení fasády je provedené 

v duchu doznívající secese. Při opravě vnějšího pláště budovy bude tedy v maximální 

míře zachován původní vzhled budovy, včetně barevného řešení.  
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KUTNÁ HORA: Výstava Europa Jagellonica 1386-1572 

Ještě do konce září je veřejnosti přístupná výstava Europa Jagellonica, instalovaná 

v Galerii GASK v Kutné Hoře. Projekt, na němž participují instituce z několika zemí, 

má přiblížit umění a kulturu ve střední Evropě za vlády Jagellonců. 

Výstava v Kutné Hoře shromáždila na 300 mimořádných uměleckých děl 

středoevropské provenience, z nichž větší část je dnes roztroušena ve sbírkách 

významných muzeí umění v Evropě i USA. Nezanedbatelná část se však stále 

nachází na místech svého původního určení, tj. v kostelech, kaplích apod.  

Tento výstavní počin začal českou částí v Kutné Hoře se zastřešujícím tématem 

Těžba stříbra a umění kolem roku 1500. Výstava se poté z velké části přesunuje do 

Varšavy, kde bude od října 2012 do ledna 2013 projekt pokračovat na dvou místech v 

Královském zámku a v Národním muzeu – téma: Jagellonci – evropští panovníci 

mezi Baltem, Jaderským a Černým mořem.  

Projekt Europa Jagellonica se poté završí v Postupimi od března do června 2013 s 

podtitulem Spojení věrnosti a lásky. Sňatková politika 

Jagellonců s říšskými knížecími rody. 

Více na www.europajagellonica.eu. 

 

 

Trosky 2012 - Památková péče 

v občanské společnosti 
 

Devátým ročníkem bude o víkendu 5. až 7. října pokračovat seriál konferencí o 

památkové péči, které se pod názvem Trosky -  Památková péče v občanské 

společnosti konají v obci Koberovy v Českém ráji. Ani letos nebude v rámci 

doprovodného programu chybět výtvarná soutěž pro děti s tématem památek. 
 

Předběžný program akce: 

Pátek 5.10. 17:00 Příjezd účastníků; 20:00 Večer pro Svatobor – slavnostní večer 

věnovaný 150. výročí založení spolku Svatobor, ocenění pěti autorů vítězných prací z 

mezinárodní výtvarné soutěže Stával tady hrádeček, představení publikace. 

Sobota 6.10. 10:00 -12:00 – Nejnovější archeologické objevy na Turnovsku  - Jan 

Prostředník; dále první přednáškový blok; 13:30 – 16.30. Druhý přednáškový blok,  

17.00 Návštěva kaple svaté Anny na Prackově  a prohlídka unikátní sušárny ovoce 

zachráněné před demolicí a likvidací soukromou majitelkou – A. Radoušová  

Sdružení Zachraňme kapličku na Prackově 

Neděle: 7.10. 7:50 – 9:30 - Pracovní snídaně  - vyhodnocení výtvarné soutěže; 

10:00– 12:00 – Exkurse do Muzea Českého ráje v Turnově. 

Výstupem z konference bude jako každoročně elektronický sborník příspěvků, 

aktualizovaný adresář NNO a dalších institucí z oblasti péče o kulturní dědictví. 

 

Součástí konference bude i letos již 7. ročník výtvarné soutěže Vezmi žlutou 

barvičku, maluj třeba věžičku aneb Památka a já. 

 
 

http://www.europajagellonica.eu/
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Jitka Procházková:  

Šrámův kříž u Rozběřic 

 

 Jednou z památek, jejíž vznik 

byl vyvolán rakousko - pruskou 

válkou z roku 1866, je Šrámův kříž 

u Rozběřic na Hradecku. Stojí 

v památkové zóně bojiště z roku 

1866 nad zmíněnou obcí Rozběřice. 

Kříž dali zbudovat v roce 1867 moji 

předkové, manželé Šrámovi 

z Rozběřic, jako poděkování za to, 

že přežili válku 1866.  Moji rodiče 

se o kříž starali, byl umístěn na 

okraji jejich zahrady.  

Po vyvlastnění zahrady i okolních pozemků v roce 1960 kříž chátral, dokonce bývalé 

JZD těsně vedle něj umístilo skládku 

hnoje a panelovou vozovku. Místo 

začalo hyzdit i necitlivě umístěné 

elektrické vedení. 

Opakovaně jsem upozorňovala na 

tento neutěšený stav křížku i okolí. 

Přitom se jedná o pietní místo, jsou 

zde umístěny hromadné hroby a čtyři 

pomníky padlým z války 1866.  

Chtěla jsem na opravu finančně 

přispět, proto jsem požádala kameníka 

a restaurátora Hynka Bláhu, který 

zpracoval restaurátorský návrh na opravu. Až v r. 2010 jsem se dohodla se starostkou 

obce Všestary Zuzanou 

Zlatohlávkovou, které se podařilo 

získat dotaci na opravu kříže. O 

rok později skutečně došlo 

k obnově kříže i jeho přilehlého 

okolí. 

Bohužel v zimě 2011-2012 

neznámý vandal zřejmě autem 

porazil a ze země vyvrátil krásně 

zpracované informační tabule. 

Naštěstí se netrefil ani do kříže ani 

do pomníků.    
     

        Podoba kříže před opravou.         

 



9 

 

Ludmila Žlábková: 

Dva roky obnovy zámku v Barchově na Bydžovsku 

 
 

 Navzdory nepříznivé předpovědi počasí, která na sobotu 12. května 2012 

slibovala zimu a déšť, se ten den před 14. hodinou sešla před zámkem v Barchově na 

Novobydžovsku 

skupina více než 

dvaceti zájemců o 

prohlídku této 

památky. Díky 

pozvání majitelky 

zámku a členky naší 

Společnosti Daniely 

Součkové a její rodiny 

jsme mohli posoudit, 

co se podařilo na 

zámku opravit a 

vybudovat za poslední 

dva roky, které 

uplynuly od naší 

předchozí návštěvy.  

 Zatímco dnes 

má zámek zrekonstruované střechy včetně krovů a nové trámoví mezi druhým a 

třetím nadzemním podlažím, ještě v roce 2009, kdy Součkovi areál kupovali, se 

zdálo, že zámek už nemá naději. Patřil k nejohroženějším památkám v regionu, 

zejména vinou problematické restituce po roce 1989. O památku se prakticky nikdo 

nestaral, naopak postupně mizely některé architektonické prvky (pískovcové hlavice 

a podezdívky zámeckého plotu ap.), řada želených částí skončila ve sběru, začaly se 

propadat stropy. 

 Ing. Součková nám připravila velice milý program, který se sestával nejen z 

vlastní prohlídky objektu, zejména jeho druhého a třetího nadzemního podlaží, včetně 

nových krovů a střechy, ale i z prezentace průběhu opravy, dokumentované 

fotografiemi. Nechybělo ani seznámení s výhledem do budoucna, zejména s důrazem 

na budoucí využití památky. Spolu s ní o rekonstrukci a jejích jednotlivých aspektech 

hovořil Ing. arch. Jiří Krejčík, který se na rekonstrukci podílí. 

 Překvapením pro všechny přítomné pak byla na závěr prezentace pozvánka 

k občerstvení, které v žádném případě nelze nazvat malé. Fantastické koláčky i 

chlebíčky s výbornou brynzovou a rybičkovou pomazánkou z kuchyně zámecké paní 

všem chutnaly. 

 Největší obdiv ale samozřejmě vzbudil u všech přítomných entuziasmus a 

zápal majitelů, s nimiž se do záchrany zámku pustili, i jejich ochota financovat takto 

náročný projekt. O skutečném zájmu svědčí i pečlivá příprava rekonstrukce, včetně 

pátrání po dobových dokumentech, starých fotografiích, které přiblíží původní 

http://www.sopvc.cz/wp-content/uploads/2012/05/barchov-b1.jpg
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podobu interiéru i exteriéru objektu, také spolupráce s pracovníky památkové péče, 

která neskončila dokončením projektové přípravy, ale řadou konzultací pokračuje i 

v průběhu obnovy. 

  

Z historie: 

 Barchovský zámek nechal postavit v roce 1727 majitel panství Kryštof Norbert 

Voračický z Paběnic. Jedná se o jednopatrovou podélnou stavbu se středním 

dvoupatrovým rizalitem. Ten směrem do zahrady vrcholí trojúhelníkovým 

tympanonem s dnes již obnovenými slunečními hodinami. 

 Architektonicky nejvýznamnější částí objektu je kaple sv. Jana Nepomuckého 

ve východní části zámku. Je čtvercového půdorysu a zabírá výšku dvou podlaží 

objektu. Autorem freskové výzdoby stropu je Ferdinand Brendel (nástropní výzdoba 

pochází z roku 1761). Autorem obrazů, dnes umístěných v Městském muzeu 

v Novém Bydžově, je Petr Brandl, který rovněž vytvořil oltářní obraz. Vyřezávané 

lavice byly bohužel zničeny, také vlastní oltář se dochoval pouze v torzu a v současné 

době je v dílně restaurátora. 

 Zámek, který se mj. za vlastnictví Josefa Bartoloměje z Vlkanova stal v roce 

1775 dějištěm selského povstání, často měnil své majitele. V roce 1919 ho od 

pozemkové banky v Praze koupila rodina Picků, kteří ho vlastnili do znárodnění. Do 

70. let 20. století byl ve „správě“ Státního statku v Chlumci nad Cidlinou, poté zde 

byly umístěny depozitáře okresního archivu v Hradci Králové. 
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ČLÁNKY:                                                                       
 

 

Rudolf Khol:  

Noc kostelů v Kratonohách a ve Staré Vodě 
 

       V pátek 1. června se uskutečnil již čtvrtý ročník celorepublikové akce Noc 

kostelů, která svoji inspiraci nalezla v rakouské Lange Nacht der Kirchen – Dlouhé 

noci kostelů. V královéhradecké diecézi bylo do této akce přihlášeno celkem 204 

církevních objektů, z toho čtvrtina nekatolických.  

 Tento velký zájem 

pořadatelů se setkal s 

odpovídajícím zájmem 

návštěvníků. Podle dosud 

neuzavřených výsledků, 

které jsou zjišťovány 

prostřednictvím 

strukturovaných dotazníků, 

se Noci kostelů na území 

královéhradecké diecéze 

zúčastnilo asi 35 tisíc 

návštěvníků. Zajímavým 

zjištěním bylo, že 70-80 

procent návštěvníků Noci 

kostelů, a v některých kostelech ještě více, tvořili lidé, kteří nechodí v neděli do 

kostela. 

 Programy v jednotlivých kostelech byly i v letošním roce velice bohaté. 

Například v kostele Panny Marie v Hradci Králové si návštěvníci odnesli několik set 

pozvánek na podzimní kurzy Alfa (pozvánky byly nabízeny zájemcům osobně a 

jednotlivě). Ve farním kostele Jičíně lidé chtěli hlavně vidět prostory za běžných 

okolností nepřístupné, jako je sakristie, kněžiště, prostor za oltářem nebo kůr. 

Pořadatele v poutním chrámu na Chlumku v Luži na Chrudimsku mile překvapilo, že 

asi 120 lidí si přineslo buď svoji svíčku, nebo zapálili svíčku z kostela, za někoho 

blízkého. 

Připojit se k Noci kostelů považují za čest některé menší obce - např. v Černčicích na 

Náchodsku, kde připravili mimo jiné ochutnávku mešního vína, ukázku liturgických 

oděvů, promítání fotografií z farních akcí a také vtipné divadlo. K zájmu o Noc 

kostelů nepochybně přispívá i cílená mediální propagace, včetně reportáží z příprav 

nebo živých vstupů do rozhlasu z různých kostelů. Mezi zaznamenanými problémy 

se vícekrát objevilo špatné počasí, krátká doba otevření kostela či potřeba větší 

předchozí propagace - to vše jsou podněty, které (s výjimkou počasí) pořadatelé 

vezmou v potaz pro příští ročník Noci kostelů.  



12 

 

      K návštěvě Noci kostelů si někteří členové naší Společnosti vybrali dvě zajímavá 

místa, a to Kratonohy a Starou Vodu na Chlumecku. V kostele sv. Jakuba Staršího v 

Kratonohách jsme absolvovali 

komentovanou prohlídku na téma 

Velryba a grotta – neobvyklé motivy 

venkovského kostela. Tato v jádru 

gotická stavba byla v letech 1707-

1710 zbarokizována. Návštěvníkům 

byla představena historie kostela a 

osobnost Jana Václava Michny z 

Vacínova, který stavbu objednal.
1
 

Součástí přednášky bylo i objasnění 

ikonografických motivů, zdobících 

interiér stavby. Ojedinělé části 

výzdoby tvoří zejména kazatelna ve 

tvaru velryby a grotta.
2
 Tyto 

neobvyklé motivy jsou výsledkem 

vlivu manželky hraběte Jana 

Václava Michny, která pocházela ze 

Španělska. Snažila se tak, stejně 

jako většina jejích krajanek, které k 

nám přišly v pobělohorské době, aby 

alespoň kousek španělského 

katolicismu přenesla do nové vlasti. 

Je pravděpodobné, že interiér 

kostela vytvořili přímo španělští umělci, včetně štukatur a maleb na klenbách. Venku 

u zdi kostela jsou umístěny celkem čtyři zašlé a poničené historické náhrobníky.
3
 

                                                 
1 Karel Kuča uvádí ve své publikaci Chlumecko a Novobydžovsko 2, Hradec Králové, 1995,  jako stavebníka kostela 

sv. Jakuba Staršího Jana Adama Michnu z Vacínova, který Kratonohy vlastnil v letech 1701-1716. 

2 Tento typ barokní kazatelny v podobě velryby se na našem území vyskytuje pouze na dvou dalších místech. 

Můžeme jej nalézt ještě v kostele Narození Panny Marie v Mnichovicích u Prahy a v Bošilci na Českobudějovicku v 

kostele sv. Martina.  

3 V publikaci Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Královéhradeckém, Praha, 1904, jsou tři 

z nich podrobněji popsány včetně nápisů: „Pomníků zde více, však většinou v podlaze ležících a chůzí 

setřených...Venku na hřbitově k severu leží deska pískovcová na zemi, 163 cm dlouhá a 76 cm široká. Na vrchní 

části nápis, ve spodní znak se „škopkem“. Nápis setřený a těžko čitelný zní: AD. 1580 WAVTEREG  PO / NA . . 

ZENI  PANNI  Mar/ige . . . . VROZENA  P / ANI  MAGDALINA  WODK / O . . . ZSLIWNA  MANZIELK / A  

VROZENEHO  PANA IAROSLA / WA  WODKOLKA  ZAVGEZDC / E  ANA  WOBIEDOWI / CICH  

POCHOWANA  W  PATEK  NA  DEN SWATE /  LIDMILI. Vedlejší pomník z pískovce 173 cm vysoký a  90 cm 

široký, rozdělený na příč; v hořejší části nápis otřený a ve spodní znak Dobřenských s „čápem“. - Nápis zní: 

LETHA PANIE 1608 W STRZEDU PRZED 5. ATNM / . . . . RITIRZ PAN WACZLAW / . . . . . DOKONAL A TŮ 

TIELO GE . . . . . POCZI OCZEKAWAGE . . . . . / Třetí pomník s nápisem úplně nečitelným, jest 183 cm vysoký a 

87 cm široký. Na něm znak kohout v pravo obrácený. Ze všeho nápisu zřetelný jen letopočet: MDCXIII.“ Terénním 

průzkumem bylo zjištěno, že nynější stav a umístění náhrobníků je poněkud jiné. Výsledky budou prezentovány v 

některém z dalších čísel Zpravodaje Společnosti ochránců památek ve východních Čechách. 
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      Další zastávkou byla obec Stará Voda. Zde jsme navštívili dřevěnou zvonici, 

pocházející snad z přelomu 16. a 17. století. Jedná se o hranolovou zvonici s 

vloženou vzpěradlovou konstrukcí. Z původních třech zvonů se dochoval pouze 

jediný – Václav.
4
 Poté jsme 

se přesunuli do sousedního 

kostela sv. Václava, kde 

svoji přednášku o 

archeologii okolí Staré 

Vody prezentoval PhDr. Jiří 

Kalferst, působící v 

archeologickém oddělení 

Muzea východních Čech v 

Hradci Králové. Jeho 

specializací je mladší doba 

kamenná, regionalistka, 

metodická a pedagogická 

činnost. V oblasti 

publikační činnosti se mimo 

jiné podílel jako spoluautor 

na knize Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), která 

nedávno vyšla v dotisku prvního vydání. Z větších archeologických akcí vedl např. 

výzkumy polykulturního areálu v pískovně v Obědovicích (1995 – 2000) a podílel se 

i na dalších terénních akcích hradeckého muzea (např. povrchový průzkum 

Chrudimska). Ve spolupráci s pardubickým pracovištěm Památkového ústavu 

mapoval např. i hradiště „Valy“ u Češova.
5
 

 O jeho zajímavou a poutavou přednášku byl velký zájem, což se projevilo i 

v diskusi, následující po přednášce. V jejím průběhu musel PhDr. Kalferst 

zodpovědět řadu otázek. Mimo jiné i dotaz na působení amatérských hledačů 

pokladů, takzvaných „detektorářů“. PhDr. Kalferst je toho názoru, že pokud tito lidé 

spolupracují s odborníky, pak je jejich činnost přínosná, protože některé významné 

nálezy byly učiněny právě pouze díky spolupráci s nimi. Zároveň také zdůraznil, že 

naopak jejich neřízená činnost působí trvalé a ničím nenahraditelné škody na 

kulturním dědictví nás všech. 

 

 

 

                                                 
4 Karel Kuča ve své publikaci Chlumecko a Novobydžovsko 1, Hradec Králové, 1995, uvádí, že zvon Václav dal ulít v 

roce 1604 chlumecký hejtman Zikmund Bořanovský z Bítýšky a na Obědovicích. Ve své další knize České, 

moravské a slezské zvonice, Praha, 2001, však  na straně 275 uvádí: „Vznik  zvonice může (ale nemusí) datovat velký 

zvon Václav z roku 1614, který mohl být důvodem ke stavbě zvonice nové, velmi únosné. Další zvony: 1543, 1552“.  

Z průzkumu ve zvonici a epigrafického nápisu na zvonu Václav je patrné, že byl ve skutečnosti ulit v roce 1604. 

Přepis nápisu by zněl pravděpodobně takto: ZYGMVNDA  BORZIANOWSKEHO  Z  BYTYSSKY A  NA  

WOBIEDOWECZCZICH  TY  CZIASY  GEHO MILOSTI  RZIMSKEHO  CZYSARZE  NA  CHLMVCZY  

HEITMANA  1604. Další dva zmiňované zvony se ve zvonici nedochovaly a jejich osudy by mohly být předmětem 

dalšího bádání. 

5 Více informací o této pozoruhodné lokalitě In: Češovské valy [online], © Robert Barčík, 2007 [cit. 2012-08-10]. 

Dostupné z: http://www.cesov.wz.cz/ 

http://www.cesov.wz.cz/
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Rudolf Khol: 

Otevření obnoveného františkánského kláštera v Hostinném  

a jeho využití 
 

     V Hostinném v Podkrkonoší, ve 

městě, jehož radnici zdobí známé 

sochy obrů pekaře a řezníka se 

mimo jiných památek nachází 

unikátní areál františkánského 

kláštera. Jde o jedinou dochovanou 

práci stavitele Wolfganga 

Dientzenhofera v Čechách. Přesto 

její osudy nebyly vždy jasné, 

dokonce jí hrozil zánik, to když v 

roce 1967 bylo rozhodnuto o 

demolici areálu. Dnes se situace 

obrátila a po 15 letech příprav, 

dalších 11 měsících intenzivní 

stavební práce, došlo 26. dubna 2012 k mimořádné události, otevření 

zrekonstruovaného kláštera.  

      Před tímto otevřením prošel areál bývalého kláštera františkánů, který město 

Hostinné získalo do vlastnictví v roce 2007, rozsáhlou rekonstrukcí. Náklady na 

obnovu konventu kláštera činily téměř 50 milionů korun, z toho 42,5 milionu město 

získalo v rámci dotace z Regionálního 

operačního programu Severovýchod. 

Součástí komplexu je také barokní 

kostel Neposkvrněného početí Panny, 

který byl již částečně opraven dříve 

(střešní krytina, vnější omítky). 

 Hlavní stavební práce na 

rekonstrukci začaly v roce 2010 a 

skončily o rok později. Během této 

doby byl klášter přebudován do podoby 

polyfunkčního kulturně-společenského 

centra regionu. Autorem projektu 

rekonstrukce a památkové obnovy je architekt Libor Sommer, na konstrukčním a 

statickém řešení spolupracoval s Ing. Janem Chaloupským. Zhotovitelem byla firma 

Metrostav (tým Ing. Jana Vachutky a Jana Keřlíka), která projekt přihlásila do 

soutěže Stavba roku 2012. Pří výše uvedené rekonstrukci se realizační tým snažil v 

nejvyšší možné míře respektovat doporučení a požadavky památkářů a zároveň 

pracovat tak, aby objekt splňoval požadavky kladené na jeho využití. I přes drobné 

nedostatky (např. natření pískovcových ostění u dveří a krbů v interiéru), můžeme 

říci, že rekonstrukce kláštera je zdařilá. Barevné řešení interiérů, venkovních omítek, 

okenních rámů je věcí názoru každého z nás. 
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 Areál tvoří vlastní objekt kláštera s rajským dvorem, zahrada a zahradní 

domek. Do prvního patra kláštera bylo situováno městské muzeum, instituce, která ve 

městě působí už téměř 90 let. První městské muzeum bylo založeno skupinou 

obyvatel Hostinného v čele se starostou Ignazem Janetschkem v roce 1927 a sídlilo v 

budově radnice. Koncem 60. let minulého století muzeum postupně začalo překážet 

rozrůstajícímu se městskému národnímu výboru a podlehlo trendu tehdejší doby 

soustředit sbírky malých muzeí do větších muzeí okresních. A tak Hostinné přišlo 

nejen o samotné zařízení, ale i o převážnou část exponátů, které byly při likvidaci 

muzea jednoduše zničeny nebo rozchváceny. Po roce 1989 se historie začala opět do 

Hostinného pomalu vracet. Absenci městského muzea nahradila malá historická 

expozice, umístěná ve druhém patře radnice. Expozice, otevřená 28. října 1998, byla 

v provozu do podzimu 2011. Za 13 let existence ji navštívilo mnoho tisíc osob, a tak 

lze říci, že splnila své poslání na výbornou. V létě roku 2007 se podařilo v rámci 

převodu Muzea Podkrkonoší v Trutnově z Královéhradeckého kraje na město 

Trutnov oddělit bývalý sbírkový fond muzea v Hostinném od sbírkového fondu 

muzea v Trutnově a získat ho zpět pro potřeby hostinského muzea. Stalo se tak něco, 

v co už nedoufal ani největší optimista. Hostinnému byly vráceny historické 

předměty nedozírné hodnoty. Nešlo však o hodnotu finanční, i když je i tak velmi 

vysoká, ale především o hodnotu dějin města. A ta je nenahraditelná. Přes dva tisíce 

položek, představujících vývoj města od nejstarších dějin (archeologické nálezy) až 

do poloviny 20. století, najednou obohatilo město Hostinné. S těmito exponáty se v 

jeden okamžik navrátily i jeho 750 let staré dějiny. Ale že se historie často opakuje, 

tak Hostinné sice mělo historické artefakty, ale nemělo je kde prezentovat. Naštěstí se 

blýsklo na lepší časy v roce 2009, kdy městský úřad uspěl s žádostí o poskytnutí 

státní účelové dotace na rekonstrukci 

konventu františkánské kláštera.  

      Muzeum nyní sídlí v prvním patře 

budovy, v prostorách, v nichž může 

důstojně prezentovat historický vývoj 

města. Expozice je nainstalována v 

bývalých františkánských celách. 

Postupně je v ní zachycena 

kolonizace kraje na horním Labi 

počátkem 13. století a založení města 

Hostinného v 2. půli 13. století, 

všechny významné historické události 

až po rozhodné okamžiky bezprostředně navazující na výsledky druhé světové války. 

Část expozice je věnovaná působení příslušníků řádu sv. Františka ve městě. Mimo 

jiné tu nalezneme kolekci vyřezávaných figurálních včelích úlů, které zhotovili 

františkáni koncem 18. století. Expozici uzavírá část věnovaná místním rodákům a 

významným osobnostem města.  

 Nachází se tu i prostor určený pro pořádání koncertů a výstavní sál. Právě v 

něm byla dubnu a poté v červnu letošního roku umístěna výstava historických listin s 

názvem Z archivu města Hostinného. Výstavu pořádalo muzeum ve spolupráci se 
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Státním okresním archivem v Trutnově a městem Hostinné u příležitosti 750 let od 

založení města a otevření městského muzea. Jednalo se o zcela ojedinělou akci, při 

které Státní okresní archiv Trutnov zapůjčil na výstavu originály starých listin, 

vztahujících se k historii města. Návštěvníci si mohli prohlédnout různá privilegia, 

např. Ferdinanda III. na vybírání cla na mostě přes Labe z roku 1653, dále císaře 

Josefa II. z roku 1783, kterým potvrzoval městu Hostinnému dosavadní privilegia, 

nebo písemnost císařovny Marie Terezie z roku 1759.  Nejstarší vystavená listina, 

která se na výstavách objevila, pocházela z roku 1377. Dále bylo možné si 

prohlédnout i tzv. novou městskou knihu z let 1654-1726. Výstava nadchla jak 

milovníky historie, tak zájemce o pomocné vědy historické, respektive diplomatiku, 

paleografie nebo sfragistiku.  

 V přízemí klášterní budovy je dnes městská knihovna, která novým umístěním 

získala zajímavé prostory pro činnost i pro čtenáře. Vpravo před budovou kláštera (z 

pohledu příchozího) byla založena bylinná zahrada. V budoucnu zde má vzniknout i 

sad. Uprostřed prostoru bývalé rajské zahrady je zapuštěna kašna a po jeho obvodu 

rozmístěny pohodlné židle. Díky tomu se každý návštěvník může posadit a relaxovat 

přímo v centru konventu, vnímat tuto obnovenou krásu a nechat na sebe doléhat jeho 

několik set let dlouhou historii. O tom, že areál kláštera žije naplno novým životem, 

není pochyb. Za krátkou dobu od otevření zde již byla pořádána celá řada koncertů a 

výstav. Například v průběhu tradiční pouti zvané Porciunkule, letos připadající na 

první srpnový víkend, se tu konal jazzový koncert, noční prohlídky a program pro 

děti. V září se areál zapojí do akce Dny evropského dědictví. Klášter má vlastní 

prezentaci na webu i na sociální síti Facebook. 

 Podle vyjádření starosty města Jana Klímy bude provoz centra zajišťovat 

město, roční provozní náklady se mají pohybovat kolem 3,5 milionu korun. „Zhruba 

2,5 milionu již stál provoz knihovny, galerie i muzea, takže zvýšení nákladů není 

finančně neúnosné," řekl Klíma. Město centrum zaměřuje především na místní 

obyvatele, kteří mají využívat knihovnu a další prostory pro spolkovou činnost, 

zároveň ale věří, že o návštěvu bývalého kláštera budou mít zájem i turisté. 

„Jednáme s dvorskou zoologickou zahradou o vzájemné spolupráci, zaručující 

návštěvníkům zoo zvýhodněné vstupné do centra v Hostinném," řekl Klíma.  

 Skutečnost, že objekt kláštera byl nejen citlivě a nákladně opraven, ale že je i 

plně využíván pro potřeby obyvatel města Hostinného, turistů, zájemců o historii a 

památky, je ve všech směrech jednoznačně pozitivní a smysluplná. Záchrana a 

rekonstrukce památky tohoto typu je totiž jen polovinou konečného cíle. Tou druhou 

je její využití a budoucnost. V případě františkánského kláštera v Hostinném se jedná 

o naprosto ukázkový příklad, že kde je vůle, jde téměř vše.  

 
Kontakty a otvírací doba: 

Františkánský klášter Hostinné, Nádražní 119   

web: www.klasterhostinne.cz 

E-mail: info@hostinne-klaster.cz 

Facebook: www.facebook.com/pages/Františkánský-klášterHostinné/108453715957398 

 

Otvírací doba: květen až září denně mimo pondělí 9-12 a 13-17 hodin, v neděli pouze 12-17 hodin, 

v říjnu až dubnu 10-12 a 13-16 hodin, o víkendu a v pondělí zavřeno. 
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Ludmila Žlábková: 

Unikátní ivanitská poustevna v Teplicích nad Metují 
 

 Stačilo půlstoletí, aby se 

po skončení druhé světové 

války, když byla z Teplic nad 

Metují odsunuta většina 

původního obyvatelstva, zcela 

vytratilo povědomí o původním 

využití poloroubeného areálu u 

poutního kostela Panny Marie 

Pomocné. Přitom kostel stojí 

takřka v centru města. Teprve 

před zhruba sedmi lety začal 

s odkrýváním její historie 

varhaník a stávající kastelán 

objektu Mgr. Ladislav Šikut. 

 Díky pečlivému pátrání se podařilo alespoň částečně poodkrýt dějiny tohoto 

místa.  Jedná se o bývalou poustevnu kongregace bratrů poustevníků sv. Ivana, 

existující jen v 18. století, v roce 1782 ji zrušil císař Josef II., a jen v Čechách. 

Poustevnu si na tomto místě zbudoval v letech 1753-1754 učený pražský lékař a 

doktor filosofie Jan Maxmilián z Peytersbergu. Poustevnu obýval spolu s dalšími 

dvěma poustevníky. Po jejich smrti byla kongregace zrušena. V 19. století zde žil 

ještě jeden poustevník, ale poté až do 60. let 20. století zde bydlívali kostelníci.  

 Objekt poustevny se bohužel nachází v havarijním stavu, alarmující je 

zejména napadení dřevomorkou. V mezích možností dochází k rekonstrukci. 

V letošním roce se členové občanského sdružení Zachraňme teplickou poustevnu 

zaměřili na sanaci zborcené stěny sklepa a odvod dešťové vody, aby došlo 

k odstranění vlhkosti. Opravena by také měla být vstupní stěna. 

 Činnost sdružení je vedena třemi základními směry. Prvním je samozřejmě 

snaha o faktickou záchranu a obnovu areálu poustevny a kostela. Zřejmě největším 

problémem je rozšíření dřevomorky na značné části dřevěných komponentů stavby 

a statická nestabilita, daná podložím. Druhým je pátrání po historii zdejší 

poustevny a osudech jejích obyvatel. Třetí směr je veden snahou naplnit objekt 

novým využitím. Kromě jiného se podařilo obnovit tradici jedné ze zdejších poutí, 

vždy v polovině srpna, konají se tu i varhanní koncerty. Zejména se však podařilo 

poustevnu zpřístupnit veřejnosti. Vždy o víkendech, o prázdninách pak každý den, 

se od 10 hodin konají komentované prohlídky.   

 Jejich součástí je i návštěva kostela. Z vnějšího pohledu skromná stavba 

uvnitř ohromí mimořádností výzdoby, zejména rokokovými freskami na stropu, 

vyznačující se nejen výborným provedením, ale i filosoficky bohatě vymyšlenou 

nevšední křesťanskou symbolikou.  

Více informací: www.poustevnateplice.cz 
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Rudolf Khol: Setkání budoucích archivářů na Kouřimsku – I. část 

 

       Začátkem května jsem se setkal s několika spolužáky (studenty Univerzity 

Hradec Králové oboru Archivnictví - historie) v Kouřimi, abychom si prohlédli 

město a několik vybraných památek tohoto regionu. 

       Samotné město 

Kouřim nabízí hned 

několik míst, které 

by jistě neměly 

uniknout naší 

pozornosti. Exkurzi 

jsme začali na 

náměstí prohlídkou 

majestátního 

gotického chrámu 

sv. Štěpána, 

patřícího k 

nejvýznamnějším 

památkám svého 

druhu na našem 

území. Jeho historie 

sahá do druhé 

poloviny 13. století a jeho zakladatelem a stavebníkem byl pravděpodobně Přemysl 

Otakar II. Nebudu se zde rozepisovat o celé historii či stavebním vývoji chrámu, 

jelikož to samotné by vydalo na celé číslo Zpravodaje. Ale určitě bych zmínil jednu 

zajímavost, a tou je kaple sv. Kateřiny. Na stěnách a klenbě kaple byly v letech 

1999-2007 pod vrstvou pozdějších nátěrů odkryty a zrestaurovány unikátní gotické 

nástěnné malby z doby kolem roku 1410. Kromě výjevu Ukřižování s truchlící P. 

Marií a sv. Janem Evangelistou, scény zázraku sv. Kateřiny Alexandrijské a 

námětu Stětí sv. Kateřiny se zde nachází unikátní malířská výzdoba s vyobrazením 

andělského kůru na klenbě, kde čtyřiadvacet andělů hraje na rozmanité hudební 

nástroje. Kromě uměleckohistorické hodnoty maleb se jedná o jedinečný 

ikonografický dokument k dějinám české hudby v období vrcholného středověku. 

V rukách andělů tak můžeme vidět vyobrazení tehdejšího portativu, fiduly, loutny, 

žaltáře, českého křídla, trumšajtu, harfy, violy, trubky, flétny, dud, zvonků, bubnů a 

trianglu. 

      Po prohlídce chrámu jsme se přesunuli do sousedící zvonice, která nynější 

podobu získala v roce 1890. Z původních třech zvonů, které zde byly umístěny, se 

do dnešních dnů dochovaly dva - Štěpán a Marie. Kuriozitou je umístění zvonů 

srdcem vzhůru, které se tak uvádějí do pohybu šlapáním. Tento způsob zavěšení 

zvonů se dochoval pouze v Kouřimi a dále v Rovensku pod Troskami na Semilsku. 

Prohlídka kostela a zvonice je možná pouze s průvodcem, a to vždy pouze v sobotu 

od 13, 14 a 15 hodin. 
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      Naše cesta pokračovala směrem na hradiště Stará Kouřim nad městem, po 

kterém vede naučná stezka. Jednou z prvních zastávek na stezce je Lechův kámen. 

Podle pověsti Kouřim založil bratr praotce Čecha, kníže Lech a měl právě zde u 

Lechova kamene odpočívat. Hradišti Stará Kouřim dominuje barokní kaple sv. Víta 

z roku 1724. Další zajímavou zastávkou naučné stezky je Libušino jezírko. 

Archeologové zde nalezli hroby a také základy primitivní sakrální stavby starší 

více než tisíc let. Nedaleko jezírka se v období středověku nalézalo popraviště se 

šibenicí. Své životy zde provinilci končili až do roku 1783, kdy Kouřim ztratila 

hrdelní právo.  

      Po návštěvě hradiště jsme při sestupu zpět do města zhlédli mlýn Bukačov, 

pocházející z roku 1431. V pozdějších dobách byl mlýn stavebně upraven, ve zdivu 

jsou ale dodnes zazděné románské detaily ze zbořeného kostela sv. Vojtěcha. Dále 

jsme pokračovali prohlídkou středověkého opevnění města. Kouřimský systém 

opevnění pochází z druhé čtvrtiny 13. století a je jedinečný už jen proto, v jakém 

rozsahu se dochoval. 

Hradby se dnes 

táhnou v celkové 

délce 1250 metrů. 

Úžasná je rovněž 

původnost zdiva a 

řada dochovaných 

detailů. Jen škoda, že 

z někdejších čtyř bran 

zbyla do dnešních dnů 

jen jedna – Pražská. 

Tato dvoupatrová 

hranolová věž vznikla 

ve třetí čtvrtině 13. 

století a dnes patří k 

nejlépe zachovalým 

stavbám svého druhu 

ve střední Evropě. Kvádry v hradební zdi, výrazně vystupující z okolního kamene v 

jedné z částí opevnění, jsou poslední památkou na cisterciácké probošství sv. 

Martina, které stálo od 13. století těsně za tímto úsekem hradeb a které zaniklo 

roku 1421 poté, co bylo vypleněno a následně vypáleno husity. Ruiny nešťastného 

probošství pak byly postupně rozebírány a používány jako stavební materiál. 

Hradby byly v roce 1995 prohlášeny národní kulturní památkou.  

      Více jsme již tento den z Kouřimi nestihli, i když je zde jistě ještě spousta 

zajímavých míst. Například hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice z roku 1591, kaple 

Panny Marie Pomocné, postavená v letech 1724–1727 nebo Panský mlýn, který je 

jedním z pěti dochovaných mlýnů z původních devíti, kdysi stojících na 

historickém území města. A samozřejmě nemohu opomenout také Muzeum 

lidových staveb. Více než dost zajímavých míst na jedno malé městečko. 
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Rudolf Khol:  

Jedna zajímavost obory v Lánech 

 

     V druhé polovině 18. století byla Lánská obora na Rakovnicku na severní straně 

obehnána kamennou zdí, aby měla zvěř ztížený přístup do polí smečenského 

panství, kde se stávala lehkou kořistí pytláků. Zeď se táhla od hájovny Pustá Dobrá 

až k budovám lesní správy v Lužné. Stavěna byla za života knížete Karla Egona I. 

(1729 až 1787). Kníže byl vynikajícím právníkem a za vlády císařovny Marie 

Terezie byl pověřován vedením vyšších zemských úřadů. Devět let zastával funkci 

nejvyššího purkrabí v Čechách. Tato funkce byla nejvyšším postem zemského 

úředníka, zastávali ho nejvýznamnější představitelé panského stavu. Nejvyšší 

purkrabí byl předsedou českého sněmu, českého zemského soudu a od roku 1763 

měl v zemském guberniu funkci prezidenta. Roku 1779 kníže Karel Egon I. 

provedl na svém statku v Podmoklech (Rokycansko) zrušení roboty za roční výkup 

800 zlatých. Ve dvoře na Lánech dal kníže zavést pěstování brambor sázením 

krájených z oček a pěstování jetele. Do našich lesů zavedl pěstování modřínů. 

      Se stavbou kamenné zdi se začalo r. 1777, dokončena byla o rok později. 

Stavební kámen poskytovaly okolní opukové lomy, za spojovací maltu byl 

používán jíl či pouhá hlína. Zeď byla asi 2 m vysoká; dlouhá 10.520 sáhů (19.951 

m); s mělkými základy, v pravidelných rozestupech zesílená masivními pilíři. Její 

vybudování stálo 5.742 zlatých. Zbývajících 29.635,407 m obvodu obory bylo 

ohrazeno novým dřevěným plotem. Tam, kde zeď křížila veřejné silnice, byly r. 

1859 postaveny vysoké klenuté brány (lísy). Nahoře na klenbách bývaly zdobeny 

litinovými jeleními hlavami s mohutným parožím, obrácené dovnitř do obory. 

Lánská obora měla takové vstupní brány celkem tři. Jednu v Lánech, druhou u 

Vašírovské lísy (vjezd silnice z Lánů do lesa směrem na Křivoklát) a třetí u Myší 

díry.  

    Oborní klenutá brána Vašírovská lísa přes silnici Lány - Křivoklát vzala za své 

5. 7. 1958. V červenci r. 1974 pak byla zbořena i přilehlá hájovna čp. 52.  

    Lánská brána se klenula na jižním konci obce přes cestu na Beroun. Dne 8. 4. 

1959 byla bohužel stržena. Hájovna čp. 53, která byla kvůli obsluze vrat původně 

zřízena (na mapě z r. 1929 je vedena jako Lánská lísa), stojí dosud, ale byla už 

kdysi dávno stavebně upravena (za své vzalo její rázovité šindelové obložení nejen 

střechy, nýbrž i štítu a obvodových stěn) a slouží nyní jako rodinný domek. V této 

bráně byl zasazen ještě valdštejnský erbovní kámen s hraběcí korunkou. Kvádr z 

růžového mramoru je uložen v novostrašeckém muzeu. 

    Jediná brána, která vydržela do našich časů, protože nepřekáží silničnímu 

provozu, stojí v Myší díře. Také tato brána byla původně směrem k lesu ozdobena 

plastikou jelení hlavy s parožím, odlitou v umělecké slévárně v Novém Jáchymově 

na Berounsku. Její litinové jelení paroží bohužel kdosi neznámý odcizil. Brána 

vlastně vděčí za zachování povodni během druhé světové války. Podmáčená stráň 

tehdy ujela i se silnicí a při obnově komunikace byla trasa vedena příměji. 

     V Myší díře se také nachází pozůstatek koněspřežné dráhy Praha – Lány. 
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Výchozí stanicí byla Praha – Bruska (dnešní nádraží Praha – Dejvice) a dále pak 

dráha pokračovala trasou: Dejvice - Veleslavín - Liboc - Ruzyně - Hostivice - Jeneč 

- Pavlov (Černý koníček) - Výhybka u Kladna - Kamenné Žehrovice (Mrakov, 

Mrákavy) - Srby - Kačice - Čelechovice- Stochov - Rynholec - Lány - Píně – Brejl. 

Stavba byla dokončena roku 1838, kdy byla trať dovedena k Dolní pile na Brejli. 

Dráha sloužila původně k transportu dřeva z Křivoklátska, později se stala 

dopravní tepnou zásobující Prahu kladenským černým uhlím. Mezi nádražím 

Stochov a údolím Klíčavy u Brejle fungoval poslední úsek koněspřežky jako 

úzkorozchodná železniční vlečka až do roku 1873. Poté byl traťový svršek 

rozebrán. Zachovaly se některé pískovcové mostky. U myslivny Píně stojí bývalá 

nádražní budova. Zbytky náspů původní koněspřežné dráhy najdeme například u 

první zastávky Drvotovy naučné stezky u železniční stanice Kamenné Žehrovice a 

také v Lánské oboře. Lánská koněspřežka se zde v Myší díře stáčí k západu a 

společně se silnicí překonávají tok Klíčavy.  

K bráně vede od severu stáčející se můstek a cesta je patrná i kousek za bránou, než 

se ztratí pod silničním náspem. Můstek je značně poničený a hrozí zřícením.  

 

 

 
 

 

 

S použitím zdroje: www.obec-lany.cz, 1.8. 2012 

 

http://www.obec-lany.cz/
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Jiří Němeček: 

Kostel sv. Jana Křtitele Na Zámečku v Hradci Králové 
 

 

     Počátky historie tohoto kostela můžeme předpokládat již před rokem 1505. 

K tomuto datu se vztahuje zpráva, že hradecký měšťan Jiří Rychtařík nechal odlít 

zvon určený pro kostel Jana Husa na kopci Kostnice (Konstance).
6
  Exjezuita 

František Pavel Švenda v Prvním Zlatém a Stříbrném Obraze města Hradec 

Králové nad Labem (vyd. 1799) 

vyjadřuje mínění, že kostel 

existoval již před tímto datem. 

Přikláním se k jeho názoru a 

posouvám datum alespoň o jeden 

rok na datum 1504. Tehdy se 

„kališníkům“ (utrakvistům) 

podařilo získat katolického 

biskupa, ochotného světit jejich 

kněze. Byl jím italský biskup Filip 

de Nova Villa, který v Hradci 

vysvětil vedle dvanácti 

utrakvistických kněží, z toho devět 

bylo místních, také oltář v kostele 

Sv. Ducha a oltář v kostelíku M. 

Jana na Kostnici.
7
  

     Jednalo se jistě o menší dřevěný 

kostelík či kapli, která však tomuto 

„poutnímu“ místu svou velikostí již 

nevyhovovala. Proto se objevují 

první dárci, jejichž cílem bylo 

postavení většího kostela.  
                                                 
6
 Název tohoto kopce se v průběhu dějin měnil až k dnešnímu názvu Kopec sv. Jana. Již zmíněný název Kostnice 

měl připomínat smrt M. Jana Husa a v pramenech se používal do pol. 16. století. Tehdy zde byla založena první 

vinice a název se změnil Na Vinici, někdy také jen název Kopec. Po třicetileté válce, kdy byl kostel zasvěcen sv. 

Janu Křtiteli, se začal používat dnešní název. 
7
 Připomínám, že v té době byl Hradec Králové „kališnický“, těžko bychom ve městě hledali katolíky. Až od 

poloviny 16. století to nejprve byli jednotlivci, většinou italští řemeslníci, kteří zde měnili gotickou tvář města na 

renesanční. Čeští bratři nebyli v Hradci vítáni, byli to opět jednotlivci, které utrakvisté považovali za kacíře. 
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     V roce 1521 je 

zaznamenán štědrý 

dar 200 kop grošů 

určených pro stavbu 

kostela M. Jana Husa. 

Ve stejném roce 

získal bohatý hradecký měšťan Lukáš Forman (Rostovský z Hostovic) souhlas 

městské rady, že na pozemku patřícímu městu může vybudovat kostel. Kdy se 

začalo stavět, není známo, ale v roce 1530 již kostel na tomto místě stál. Byla to 

patrně dřevěná roubená stavba. Komu byl kostel „zasvěcen“ vyjadřuje část citace 

ze Švendy: „…na památku M. Jana Husa a M. Jeronýma Pražského a jiných 

věrných mučedníků českých, v naději Božích svatých.“  Lukáš Forman založil ještě 

před stavbou kostela vinici, kterou pak věnoval jako záduší (majetek kostela) 

společně s 200 kopami grošů, určených na vydržování kněze. V roce 1535 uzavřel 

s Janem z Pernštejna smlouvu o odkoupení desátků poddaných v Roudničce a 

Vysoké nad Labem. Do té doby je platili kostelu sv. Vavřince v Opatovicích nad 

Labem. Ve stejném roce ještě přidal kopu grošů ročně pro kaplana, který zde bude 

sloužit mše svaté. Tohoto kaplana se zavázal zajistit v roce 1538 farář z farnosti sv. 

Antonína na Mýtském Předměstí.  Na téměř sto let byl pak kostelík filiálním ke sv. 

Antonínu. 

     K té době Švenda zmiňuje poustevnu (poustku), obsazenou Jiřím Švábem. 

Mohli ji využívat také kněží, kteří zde sloužili mše svaté a věřící v případě 

nepříznivého počasí. První písemná zmínka o hřbitově je až z roku 1579, ale dá se 

předpokládat, že se zde pohřbívalo již se založením kostela. V roce 1583 odlil 

hradecký zvonař Eliáš Stodola pro kostel zvon. Vzhledem k jeho velikosti a váze 

(průměr 100 cm, v. 75 cm, váha cca 400 kg) byla patrně pro něj vystavěna dnešní 

stávající dřevěná zvonice. V roce 1609 do ní přibyl další zvon odlitý zvonařem 

Šimonem Stodolou. 

     Během třicetileté války kostel chátral a po příchodu katolického duchovenstva, 

kterého byl dlouhou dobu nedostatek, se situace nezměnila. Až k roku 1659 se 

připomíná, že po nejnutnějších opravách se zde konala bohoslužba. V roce 1673 je 

ještě zmínka o konání duchovních cvičení a výkladu katechismu, které zde vedli 

hradečtí jezuité. V roce 1675 byl kostel zbořen až do základů a tesařem Václavem 

Matoušem vystavěn nový dřevěný kostel, jak vypovídá část nápisu nad dveřmi 

sakristie „Aedificatum 1676“.  

    Vnitřní zařízení zde vznikalo postupně. Nejstarší doklad je k postrannímu oltáři 

sv. Vojtěcha z roku 1680. Hlavní oltář a patrně i kazatelna jsou z roku 1691. Kostel 

byl v následujícím roce vysvěcen s patrociniem (zasvěcením) sv. Jana Křtitele. Na 

vysvěcení zvonů ve zvonici naléhal hradecký primas František Arnošt Pichler. 

Došlo k němu 6. května 1699, světitelem byl hradecký generální vikář Jiří 

František Matheides ze Sorenic. Primas Eichler pak pozval významné účastníky 

obřadu na oběd do domku, který si vystavěl nedaleko kostela. Na tomto místě pak 

ke konci života začal stavět zámeček, který však nedostavěl (zemřel 1719). 
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Dostavěla ho jeho druhá manželka Terezie Johanka.
8
  

     V roce 1715 nechal F. A. Eichler vystavět kostnici a u ní nechal postavit na 

sloupu sochu Ecce Homo (sedící spoutaný Kristus). Kostnice stála 

v severovýchodním rohu hřbitova, po jejím zboření 1858 byla v tomto rohu 

umístěna branka zazděná před několika lety. 

     Kostel byl patrně po celé 18. století dobře udržován. Svědčí o tom odmítnutí 

požadavku obyvatel ze vznikajícího Nového Hradce, kteří po dostavbě kostela sv. 

Antonína žádali magistrát, aby byl kostel sv. Jana Křtitele zbořen a vnitřní 

vybavení použito do nového kostela. Představitelé města odmítnutí zdůvodnili tím, 

že kostel je ve velmi dobrém stavu. Po dostavbě kostela sv. Antonína se 

přestěhoval kaplan Jan Tříska do nově postaveného kněžského domu u kostela a 

péče o dřevěný kostel začala upadat. Mše sv. se zde konaly čtvrtou neděli v měsíci. 

V roce 1818 byl ze zvonice odcizen nejstarší zvon z roku 1505. V roce 1836 došlo 

k přestavbě kostela do dnešní podoby. V tomto roce zde také uzavřel svůj druhý 

sňatek s Annou Trnkovou dramatik Václav Kliment Klicpera. Pak opět byla péče 

zanedbávaná, takže první novohradecký farář Václav Janura  ji popsal v roce 1858 

ve farní kronice jako neudržitelnou, a když město Hradec, jako patron kostela,  

odmítlo hradit opravy, obcházel farář jednotlivé domácnosti s prosbou o 

příspěvek.
9
 Podařilo se mu vybrat 302 zlaté a v letech 1858–1859 se realizovaly 

opravy kostela. Uskutečnily se i opravy vnitřního zařízení (oltáře, kazatelny, 

postranních oltářů a varhan). Byl zřízen postranní oltář, na který byla osazena 

socha již zmíněného Trpícího Krista (Ecce Homo). Byly postaveny nové varhany 

Josefem Andrejsem z Neznášova, z původních zůstala pouze varhanní skříň.  

     Rozsáhlá oprava kostela byla zahájena v roce 1872. Byla rozebrána střecha, 

vyměněny některé části krovů, vyměněn strop, který byl omítnut na rákosový 

podklad. Na pravé straně doplněno loubí, aby bylo symetrické s levou stranou. Na 

vrchol štítu osazena malá věžička (zvonička) se zvonkem. Po pětadvaceti letech 

(1887) proběhlo restaurování hlavního oltáře, obou vedlejších a také kazatelny. 

V roce 1896 bylo zhotoveno nové loubí, které svým provedením je zachováno do 

současnosti. 

     Po téměř celé 20. století zde neprobíhaly takřka žádné opravy. Kostel 

v havarijním stavu se začal zachraňovat roku 1978. Začínalo se opravou střechy 

včetně výměny části krovů. Pokračovala výměna stropu, oprava loubí, postavena 

nová opěrná zeď a následovaly pak restaurátorské práce na vnitřním zařízení. Větší 

problém nastal roku 1996, kdy se ukázalo mikrobiologickou analýzou, že dřevěné 

konstrukce jsou napadeny dřevokaznými houbami a hmyzem.  V roce 1999 začala 

rekonstrukce kostela podle projektu Ing. Petra Rohlíčka.  Výměna téměř všech 

spodních trámů roubení, výměna dřevěné podlahy na kůru, oprava krovů, oprava 

venkovních a vnitřních omítek. V letech 2001–2002 započalo restaurování 
                                                 
8
 Poprvé se Eichler oženil s vdovou Blahovou a s ní vyženil její tři syny. Dva se dali na kněžskou dráhu, třetí Josef 

Benedikt Blaha, pozdější hradecký primas se pak stal majitelem zámečku. 
9
 V roce 1858 byla zřízena novohradská farnost s hlavním kostelem sv. Antonína a filiálním kostelem sv. Jana 

Křtitele. Do té doby byl kostel sv. Antonína filiálním kostelem Sv. Ducha. 
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hlavního oltáře restaurátorem Romanem Ševčíkem. Podle návrhu akad. sochaře 

Stanislava Malého byl zhotoven nový pískovcový oltář a ambon. 

      

Stručný popis 

interiéru 

 

Hlavní oltář 

     Truhlářsky i 

řezbářsky dokončen 

v roce 1691. 

Autorství oltáře 

připisuje profesor 

Kořán řezbáři 

Maxmiliánu 

Grabnerovi a truhláři 

Janu Psinskému a 

upozorňuje, že je 

replikou hlavního oltáře v novobydžovském kostele sv. Vavřince. Raně barokní 

oltář má hranolovitou menzu (oltářní stůl) s malovaným antipendiem s motivem 

narození sv. Jana Křtitele v oválné kartuši s nápisem „Jan jest jméno jeho“. 

Tabernákl (svatostánek) je ve tvaru pěti stran z osmiúhelníku. Postranní branky 

hladké, v supraportě jsou v medailonech nápisy „sv. Alžběta a sv. Zachariáš“. 

Retabulum (oltářní nástavba) je portálové s rozeklaným štítem a s obrazem 

(olejomalba na plátně) sv. Jana Křtitele z roku 1682 od hradeckého malíře Jana 

Kavky. Zobrazuje světce s beránkem u řeky Jordán. Po obou stranách obrazu jsou 

dva korintské sloupy. Římsa je zalamovaná. Po stranách retabula, dvě 

polychromované zlacené sochy sv. Alžběta a sv. Zachariáš, rodiče sv. Jana Křtitele. 

Při restaurování oltáře vyslovil restaurátor Roman Ševčík názor, že plastiky 

umístěné na oltáři nejsou sv. Alžběta a sv. Zachariáš, ale jsou to při pohledu na 

oltář nalevo sv. Jan evangelista a napravo sv. Antonín paduánský. Tento názor 

sdílela i PhDr. Zdenka Paukertová z regionálního pracoviště NPÚ Pardubice. 

     V nástavci oltáře je obraz sv. Václava v paprsčité mandorle (svatozáři). 

Navazující nástavba oltáře měla po obou stranách sochařskou výzdobu. Na levé 

straně sv. Jana Evangelistu a na pravé sv. Antonína paduánského. Obě sochy byly 

prý v minulosti odcizeny. 

Postranní oltáře 

     Původně zde byly čtyři. Oltáře sv. Jana Křtitele a Panny Marie již neexistují, 

přitom z oltáře sv. Jana Křtitele zůstal jen obraz z roku 1680. Z dosud zachovaných 

dvou původních je to raně barokní oltář sv. Vojtěcha z roku 1680, pořízený z darů 

hradeckých měšťanů, jak lze vyčíst z nápisu v dolní části obrazu „…vyzdvižen dne 

9. Maje AD 1680.“ Oltář je dřevěný, hnědě a bíle polychromovaný, zlacený. 

Retabulum je portálové s dvěma korintskými sloupy po stranách. Menza je nová 

z pozdější doby. Původní obraz sv. Vojtěcha v roce 1859 nahrazen novým od  



26 

hradeckého malíře J. L. Klemense.  

     Druhý oltář sv. Jana Nepomuckého má stejnou architekturu. Oltářní obraz 

znázorňuje světce jako almužníka dávajícího almužnu dvěma žebrákům. Na pozadí 

obrazu je znázorněna scéna shození světce z Karlova mostu do Vltavy. Jsou zde 

dvě pozoruhodnosti. Zobrazení, a tím uctívání Jana Nepomuckého více než 40 let 

před jeho svatořečením a druhá, že takto zobrazovaný světec je vzácností. Obdobný 

obraz je v kostele sv. Klimenta v Dobřenicích. 

     Na místě postranního oltáře Panny Marie byl v roce 1858 zřízen oltář nový, na 

který byla osazena socha Ecce Homo, přenesená sem od zrušené kostnice. Při 

posledních opravách byl tento oltář zrušen a zůstala zde jen socha, doplněná po 

stranách novodobějšími dřevěnými deskovými obrazy klečících andělů. Při této 

změně bylo zjištěno, že socha není pískovcová, ale terakotová.
10

  

Kazatelna 

     Nese všechny znaky raně barokního hlavního oltáře a patrně ji zhotovil stejný 

autor. Je dřevěná, hnědě a bíle polychromovaná, ambon je na půdoryse 

osmiúhelníku, členěn korintskými sloupky na konzolách. Mezi nimi jsou deskové 

obrazy čtyř evangelistů. Baldachýn (stříška) kopíruje půdorys ambonu a je 

zakončen stojící postavou Krista. Nástup na kazatelnu je z presbytáře. 

Obraz Stětí sv. Jana Křtitele 

     Autorem tohoto barokního obrazu z roku 1680 mohl být hradecký malíř Jan 

Kavka. Byl pořízen na náklady Matěje a Barbory Pavlíkových z Třebše (Střebše) 

dle nápisu v dolním pravém rohu. V roce 1890 byl přemalován Františkem 

Řezníčkem. Olejomalba na plátně znázorňuje klečícího světce, za ním kat 

s napřaženým mečem, vpravo Salome se stařenou. V horní části obrazu vznášející 

se andílci. 

Dřevěný kříž 

     Řezbářsky zdařilé dílo z roku 1940 od Vojtěcha Kavky z Červeného Kostelce. 

Tento řezbář ze známé červenokostelecké rodiny sochařů a řezbářů velmi dobře 

zachytil utrpení Krista ve výrazu obličeje ve skloněné hlavě. Tento kříž nahradil 

větší původní, kde na dřevěném kříži je malovaný korpus na plechu. 

Varhany 

     Z původních varhan zůstala jen varhanní skříň. Vlastní mechanismus byl 

původně měněn. Základní výměna byla provedena v roce 1859 varhanářem 

Josefem Andrýsem z Neznášova. Poslední celková oprava varhan proběhla v roce 

2001. Původní varhanní skříň byla kompletně zrestaurována a zároveň bylo u ní 

obnoveno její původní mramorování. 

                                                              
Poznámka autora: pro tento článek jsem použil část upraveného textu z mé připravované knihy 

Kostel sv. Antonína a sv. Jana Křtitele na Novém Hradci Králové, která vyjde začátkem října 

letošního roku a bude doplněna fotografiemi Miroslava Podhrázského. 

 

 

                                                 
10

 Všichni předešlí autoři zmiňující tuto sochu, Cechner, Kořán a další převzali informaci o pískovcové soše od 

Švendy. Tato nová informace od restaurátora R. Ševčíka je tak pro mnohé velkým překvapením. 
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