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NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD 
 

Vážení přátelé, 
jako vždy nám léto a s ním dovolené a prázdniny uběhnou, než se stačíme 
rozhodnout, co všechno v tomto čase musíme stihnout. Věřím, že jste stačili navštívit 
zajímavá místa u nás doma i v cizině. Bylo by dobré se podělit o zážitky s ostatními 
členy a příznivci našeho bulletinu, aby mohly být otištěny v posledním letošním čísle 
Zpravodaje. 

V minulém čísle jste se dozvěděli, že naše snaha o zamezení prodeje domů 
ředitelkou reg. pracoviště NPÚ v Pardubicích Naděždou Pemlovou (čp. 6, 7, 8  

v lokalitě Příhrádek) skončila úspěšně. Neuběhl měsíc a hrozí další prodej, tentokrát 

objektu, ve kterém sídlí reg. pracoviště NPÚ. Více se o tomto záměru dozvíte 

na jiném místě bulletinu. Jednání paní ředitelky mi připomíná majitele realitní kance-

láře, který chce něco prodat stůj, co stůj. 
Z odborných článků chci upozornit na pokračování příspěvku Ondřeje Vašaty 

– Památky na židovskou komunitu v Trutnově a na článek Aleny Křivské – Nejstarší 
mariánský oltář kostela sv. Václava ve Světlé nad Sázavou. Oba autoři jsou 
pracovníky muzea v Trutnově. 
          Po úspěšných vydáních výročních turistických známek (např. 900 let od zalo-

žení kostela sv. Václava na Chloumku) zvažujeme vydání VTZ k výročí 350 let 
Biskupství královéhradeckého. Předběžný souhlas biskupství máme. K výročí byla 
již vydána pamětní medaile ve stříbrném provedení a v bronzu. Autorem je brněnský 
výtvarník Soušek. 

Stále probíhá jednání o zřízení Spolkového domu v Hradci Králové, kde vedle 
náměstkyně primátora Ing. Anny Maclové, je nejaktivnějším náš předseda Rudolf 
Khol. V současné době by se nám kancelář hodila, protože nyní je v důsledku 
stavebních úprav mimo provoz. 

Abychom získali finanční prostředky, podali jsme na Magistrát města Hradec 
Králové nabídku na demolici nádvorního objektu v pobočce knihovny na Novém 
Hradci Králové. Pokud bude uzavřena smlouva, práce by měly proběhnout na přelo-

mu září a října letošního roku. 
Toto číslo Zpravodaje dostáváte před letošními komunálními volbami. 

V minulosti jsem před nimi vždy vyzýval naše členy, aby kandidovali do městských 

a obecních zastupitelstev, aby pak mohli účinně zasahovat do rozhodování o památ-
kách chráněných i nechráněných. Ač jsem letos nikoho nevyzýval, v Hradci Králové 
kandiduje pět našich členů. 

Poslední letošní číslo Zpravodaje by mělo vyjít před vánočními svátky. 
Budu rád, když se sejdou příspěvky od dalších členů, aby náš informační bulletin byl 
pestřejší a zajímavější. 

 

                                                                                                                    Jiří Němeček 
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Jak dál v Národním památkovém ústavu v Pardubicích? 

 
„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 výchovné využití a zpřístupnění 
kulturních památek, s nimiž hospodaří.“ 

Právě tuto část zákona jsem často citoval ve vyjádřeních zasílaných kvůli 
probíhajícím kauzám na Národním památkovém ústavu, územním odborném 
pracovišti v Pardubicích. Ta první, týkající se odprodeje památkově chráněných 
budov č.p. 6, 7 a 8 v Pardubicích, v lokalitě Příhrádek, je, jak se zdá (prozatím) 
zažehnána. Objekty byly nabízeny jako „nepotřebný majetek“ a za velmi nízké ceny. 
Proti odprodeji budov se postavila občanská iniciativa zastoupená Klubem přátel 
Pardubicka a Společností ochránců památek ve východních Čechách a také 
veřejnost. Vše vyústilo 9. června 2014, kdy generální ředitelka NPÚ vydala 
rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na prodej výše uvedených domů a byla 
zahájena jednání o jejich dalším osudu a využití. 

 

     Téměř v zápětí na to však propukla 
nová kauza, která se týká přestěhování 
části pracoviště NPÚ ÚOP v Pardu-

bicích. Jistě si kladete otázku, proč se 
touto kauzou naše sdružení zabývá? 
Vše by bylo v pořádku, pokud by ono 
přestěhování nedoprovázela podivná 
rozhodnutí, jejichž smysl zná patrně 
pouze ředitelka NPÚ ÚOP v Pardu-

bicích Mgr. Naděžda Pemlová. Nejpr-
ve bych podotknul, že se pracoviště 
stěhuje z památkově chráněného obje-

ktu budovy č.p. 21 s velmi bohatou 
historií (svého času zde sídlil i hej-
tman pardubického zámku), který je 
pro svůj účel umístění pracoviště NPÚ 
naprosto vyhovující. Podle všech 
dostupných informací nařídila stě-

hování paní ředitelka Pemlová, a to 

i přesto, že odborné posudky (statický, 
energetická náročnost) vyznívají lépe 
pro budovu č.p. 21. Navíc je v budově 
č.p. 2 prokazatelná vlhkost a není 

Budova v Zámecké ulici č.p. 21. 
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určena pro uložení registratur a spisoven, ale pro běžný kancelářský provoz. Budova 

č.p. 2 nevyhovuje ani  požadavkům BOZP.  
Přestože bylo o situaci plně informováno generální ředitelství NPÚ 

i Ministerstvo kultury, nestalo se nic. Nesmyslnému stěhování se snažily zabránit 
také občanské iniciativy, a to jednak naše Společnost ochránců památek ve východ-

ních Čechách a také Klub přátel Pardubicka. Opakovaně jsme žádali o pozastavení 
stěhování alespoň do doby, než bude věc řádně a nezávisle prošetřena, zda nedošlo 

k pochybení a nebyly porušeny zákony či předpisy. Bezúspěšně. Generální ředitelství 
NPÚ reagovalo na stanovisko našeho sdružení dne 20. 8. 2014 vyjádřením, z nichž 
některá můžeme označit za účelová a zavádějící. Například tvrzení typu: „Snaha 
soustředit pracovníky tamního územního odborného pracoviště do menšího počtu 
budov je logická jak z provozního, tak ekonomického pohledu... Všechny relevantní 
podklady, včetně statického posudku, byly v případě stěhování zváženy.“ Po přečtení 
tohoto vyjádření si každý člověk musí klást zcela logickou otázku, jak může dojít 
 
 

 

 

Mapka znázorňující prostorové řešení pracoviště NPÚ ÚOP v Pardubicích. Červená značka - 
budova č.p. 21; zelená značka - budova č.p. 2. Plně červeně je označena budova Sýpky, kde jsou 

uložené starší registratury s dokumentačními fondy, odborná spisovna a knihovna. Výrazně modrou 
je pak označena přilehlá budova č.p. 5, kde je umístěn  zbytek pracoviště včetně ředitelství NPÚ. 
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k soustředění pracovníků do menšího počtu budov, když se pracoviště pouze stěhuje 
z jedné budovy do druhé o cca 150 m dále? Pokud je v majetku NPÚ jeden objekt 
navíc, proč neprodá právě budovu č.p. 2? Klub přátel Pardubicka podal podle 
Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádost o vysvětlení 
situace a o podání informací, ale paní ředitelka Pemlová ji zamítla.  

Generální ředitelka NPÚ Ing. arch. Naděžda Goryczková nabídla možnost 
osobního jednání v Praze, které by pomohlo vyjasnit situaci. Na její nabídku naše 
sdružení přistoupilo s návrhem setkání všech zainteresovaných stran přímo v místě 
dění, tedy v Pardubicích. Pokud se toto setkání neuskuteční, pak budeme podnikat 
další kroky, aby byla celá záležitost prošetřena nezávislým auditem.  

Osobně se domnívám, že těmito pochybnými rozhodnutími ředitelka 

Mgr. Naděžda Pemlová porušuje zájmy kulturních památek i zaměstnanců NPÚ 

v Pardubicích a paralyzuje tak činnost tohoto pracoviště. To by se mělo ze své pod-

staty věnovat ochraně kulturních památek, jejich využití a osvětové činnosti. 
Rozhodně však snahy Mgr. Pemlové a obě kauzy s nimi spojené vysílají negativní 
signály směrem k široké veřejnosti o tom, že se státní památková péče nachází 
v hluboké odborné a mravní krizi. 

 

Rudolf Khol 

 

 

 

                                                   Zprávy z médií: 

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro 

futuro ocení pozitivní příklady péče o památky 
 

Národní památkový ústav se rozhodl upozornit 

na pozitivní příklady a příběhy v oblasti pa-

mátkové péče, ukázat, co se podařilo, a ocenit 
ty, kteří se o to přičinili. Vyhlašuje proto první 
ročník Ceny Národního památkového ústavu 

Patrimonium pro futuro, jež vyzdvihne zásluhy o záchranu kulturních památek, 
významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné pre-

zentace kulturního dědictví. 
    Ocenění, které Národní památkový ústav vyhlašuje jako příspěvková organizace 
ministerstva kultury pověřená oblastí záchrany a rozvíjení hodnot památkového 
fondu na území České republiky, upozorní tímto způsobem na úspěšné počiny 

v oblasti péče o kulturní dědictví letos poprvé. Zhodnotí počiny realizované v roce 
2013 a vyzdvihne příklady dobré praxe ve čtyřech kategoriích: 
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 obnova památky/ restaurování: příkladné a zdařilé restaurování kulturní 
památky či její části – výtvarného díla, uměleckořemeslného díla. 

 objev, nález roku: významný objev na památce, objev do té doby neznámého 
objektu, předmětu kulturní hodnoty, archeologický objev, autorské určení díla 
apod. 

 prezentace hodnot: výstava, nová instalace, publikace, mediální odborná 
prezentace apod. 

 záchrana a obnova památky: záchrana součásti kulturního dědictví na pos-

lední chvíli nezištnou iniciativou, koupí, mobilizací dobrovolníků apod. 

 

 

„Cílem vyhlášení Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 

je podpořit vlastníky kulturních památek a další, kteří se v péči o kulturní dědictví 
angažují. Rádi bychom tímto způsobem ocenili všechny, kteří vnímají památky 

a jejich kulturní potenciál jako nezpochybnitelnou hodnotu, uvědomují si význam 
kulturního dědictví pro naši identitu a prostředí života a přistupují zodpovědně 

k jeho zachování. Národní památkový ústav chce přitom i do budoucna vlastníky 
kulturních památek v jejich úsilí provázet, poskytovat jim odbornou a metodickou 
pomoc a podporovat přesvědčení, že investice do památek mají smysl. Věříme, 
že ocenění bude podnětem k hlubšímu zájmu veřejnosti o podstatu a principy 
památkové péče a inspirací pro další pozitivní kroky v této oblasti,“ vysvětlila Naďa 
Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu. 

Nominace do celostátního kola ocenění uzavřel Národní památkový ústav 

v květnu. Za každý kraj mohli odborníci NPÚ, garantující památkovou péči 
v jednotlivých regionech, vybrat maximálně dva zástupce. Ve výsledku se sešlo 
celkem 27 kandidátů. Ve všech kategoriích převažují nominace duchovních staveb 
(kostely, drobné sakrální stavby, ale také synagogy), druhou nejčastěji zastoupenou 
skupinou jsou obytné budovy – hrady, resp. zříceniny (Nový hrad u Kunratic, Starý 
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Světlov na Kroměřížsku, Brandýs nad Orlicí), zámky (Litomyšl, Trpisty) i městské 

či venkovské obytné domy (polovina vily bratří Čapků obývaná původně Karlem 
Čapkem soupeří například s pozdně středověkou vesnickou usedlostí v Žitovlicích 

a vodním mlýnem v obci Rybníky na Znojemsku). Zastoupeny jsou však i méně 
obvyklé typy památek – v kategorii „objev roku“ je nominován systém historických 
dřevěných výpustí rybníku Jordán v Táboře, v kategorii „prezentace hodnot“ zase 
výstava Opavské hradby. Celkový přehled nominovaných uvádíme v příloze, příběhy 
z jednotlivých kategorií představíme detailněji v samostatné tiskové zprávě. 

O vítězích jednotlivých kategorií bude v průběhu června rozhodovat komise 
hodnotitelů sestavená z  členů vědecké rady NPÚ, ICOMOS (International  council 
on Monuments and Sites) a dalších spolupracujících institucí, kteří vypracují 
posudky na jednotlivé vítěze krajských kol a na společném zasedání za předsednictví 
generální ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové informace vyhodnotí a navrhnou vítěze. 

 

    
 

Synagoga v Nové Cerekvi před… a po obnově… 
 

Cenu v podobě diplomu a pamětní plakety, jejíž podobu navrhli studenti 

Střední školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou, předá generální ředitelka 
Národního památkového ústavu Naďa Goryczková za účasti náměstkyně ministra 
kultury Anny Matouškové 23. září odpoledne na zámku v Nebílovech; obnovený sál 
tohoto zámku, jenž je ve správě NPÚ, je mezi nominovanými na cenu v kategorii 
obnova památky/ restaurování. Výherci jednotlivých kategorií získají kromě medaile 
roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou 
vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu. 
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Přehled nominací do celostátního kola ceny NPÚ 
Patrimonium pro futuro 

 

Obnova památky, restaurování: 
 
-  Křižovatka (okr. Cheb), kostel sv. Kateřiny 

-  Nebílovy (Plzeň-jih), výmalba sálu v zadní budově zámku                                                                           
-  Trpísty, zámek, okres Tachov                                                      

-  židovské památky v Plzni 

-  Rumburk, areál Lorety                                              

-  Nový hrad u Kunratic 

-  synagoga v Nové Cerekvi a rabínský dům v Polné 

-  Krnov, synagoga   

                                                         

Objev - nález roku: 

 
- středověké nástěnné malby v kostele sv. Havla v Kuřívodech 

- Tábor, systém výpustí rybníku Jordán 

- lokalita Na Marku v Přerově, archeologický odkryv duchovně vzdělávacího centra 
jednoty bratrské 

 

Prezentace hodnot: 
-  výstava Zničené židovské památky severních Čech 

-  publikace Romana Lavičky Pozdně gotické     
   kostely na rožmberském panství 
-  publikace Sgrafita zámku v Litomyšli 
- Občanské sdružení Omnium za soustavnou a cílevědomou aktivizační činnost 
ve prospěch záchrany a obnovy unikátního souboru tzv. broumovské skupiny kostelů  
-  výstava Opavské hradby 

-  Občanské sdružení Za krásnou Olomouc 

-  Zápisníček – Archaia Brno  
 

http://www.npu.cz/news/14796-n/
http://www.npu.cz/news/14850-n/
http://www.npu.cz/news/14850-n/
http://www.npu.cz/news/14773-n/
http://www.npu.cz/news/14764-n/
http://www.npu.cz/news/14791-n/
http://www.npu.cz/news/14791-n/
http://www.npu.cz/news/14956-n/
http://www.npu.cz/news/14956-n/
http://www.npu.cz/news/14965-n/
http://www.npu.cz/news/14924-n/
http://www.npu.cz/news/14924-n/
http://www.npu.cz/news/14924-n/
http://www.npu.cz/news/14924-n/
http://www.npu.cz/news/14986-n/
http://www.npu.cz/news/14986-n/
http://www.npu.cz/news/14990-n/
http://www.npu.cz/news/14990-n/
http://www.npu.cz/news/14988-n/
http://www.npu.cz/news/15022-n/
http://www.npu.cz/news/15095-n/
http://www.npu.cz/news/14987-n/
http://www.npu.cz/news/15066-n/
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                      Renesanční zámek Červená Řečice.                           Gotické nástěnné malby v kostele  
             v Kuřívodech. 

 

Záchrana a obnova památky: 
-  oltář sv. Jiljí v obci Bezděz 

-  Praha 10, Vinohrady, část dvojvily bratří Čapků 

-  Žitovlice, okr. Nymburk,  čp. 24 

-  Třebešice, okres Benešov, budova chlévů v areálu zámku 

-  Červená Řečice 

-  hrad v Brandýse nad Orlicí, stabilizace torza jihovýchodní části hradu 

 -  soubor drobných sakrálních památek na Opavsku  
-  oprava zříceniny hradu Starý Světlov 

-  Rybníky (okres Znojmo); vodní mlýn 

-  areál lázní v Kyselce, okres Karlovy Vary 
 

 

V Královéhradeckém kraji je na cenu Patrimonium 

pro futuro nominováno Sdružení Omnium 

 
        Sdružení Omnium, zastoupené Ing. Jakubem Dědem, úzce spolupracuje 

s řadou institucí, mezi něž patří Římskokatolická farnost – děkanství Broumov, 
Národní památkový ústav, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ICOMOS, 
Technické muzeum v Praze, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Ústav 
památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze a další. 

Pro život kostelů Broumovska je rozsáhlý projekt stavební obnovy barokních 
kostelů tzv. broumovské skupiny z dílny Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů 
včetně aktivit směřujících k obnovení a navrácení života do těchto významných 
památek doby baroka. V rámci projektu se uskutečnilo několik akcí pro odbornou 

http://www.npu.cz/news/15093-n/
http://www.npu.cz/news/15093-n/
http://www.npu.cz/news/15074-n/
http://www.npu.cz/news/15074-n/
http://www.npu.cz/news/15079-n/
http://www.npu.cz/news/15079-n/
http://www.npu.cz/news/15041-n/
http://www.npu.cz/news/15076-n/
http://www.npu.cz/news/15076-n/
http://www.npu.cz/news/15042-n/
http://www.npu.cz/news/15096-n/
http://www.npu.cz/news/15075-n/
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i laickou veřejnost. První z nich byl březnový seminář Termosanace dřevěných 
konstrukcí, zaměřený na moderní metody ošetření dřevěných konstrukcí napadených 
dřevokazným hmyzem – horkovzdušnou a mikrovlnnou termosanaci. Kromě před-

stavení metod byla jeho součástí i diskuse o jejich účinnosti a možnostech aplikace 
v praxi na příkladu krovu kostela sv. Barbory v Otovicích. Druhou akcí, určenou 
zejména studentům a pedagogům Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technic-

kého v Brně, byl květnový seminář Dientzenhoferovské stavby na Broumovsku. 

Naopak jarní úklid a následné komentované prohlídky kostela sv. Markéty 

v Šonově při příležitosti požehnání obnově kostela nebo prohlídky kostela sv. Petra 

a Pavla v Broumově během Noci kostelů byly určeny široké veřejnosti. 
Komentované prohlídky proběhly i u příležitosti otevření kostelů sv. Jakuba v Ru-

prechticích, sv. Martina a sv. Jiří v Martínkovicích, sv. Anny ve Vižňově, Všech sva-

tých v Heřmánkovicích, sv. Barbory v Otovicích a sv. Máří Magdaleny v Božanově. 

Návštěvníky zavedly i do běžně nepřístupných prostor – krovů, krucht nebo zvonic. 
Prohlídky kostelů v Ruprechticích a Martínkovicích zahrnovaly také výklad 
(Ne)tušených souvislostí, principů tradičního stavitelství, způsobu financování 
staveb barokních kostelů s jejich obecnými dějinami. Jednotlivé stavby a stavební 
konstrukce posloužily jako názorné pomůcky. 

Impulsem pro pořádání dvoudenního srpnového semináře Broumovské 
nástěnné malby od středověku do baroka bylo ukončení restaurátorských prací na 
barokní freskové výzdobě kostela v Martínkovicích a souběžné zahájení restau-

rátorských prací na pozapomenuté středověké nástěnné malbě Triumf smrti v prosto-

rách broumovské fary. Příspěvek Petra Glásera a Mgr. Marka seznámil s možnostmi 

nově vyvíjené metody prostorové digitalizace a 3D skenování historických maleb 

pro poznání a záchranu i velmi poškozených maleb. Závěr přednáškového bloku 
věnovali Marcela Vondráčková s Martinem Mádlem baroknímu malíři Felixi Antonu 
Schefflerovi a představení vnitřní výmalby broumovských kostelů. Druhý den semi-
náře se uskutečnily exkurze za freskami a představení barokní skupiny kostelů. 

Na podzim proběhl další seminář, jehož cílem bylo iniciovat a definovat nové 
otázky spojené s broumovskou skupinou kostelů, jejich historií, kulturní krajinou 
Broumovska a celkovým pohledem na region jako mimořádný kulturně-historický 
celek. 

V říjnu a prosinci se v Hradci Králové uskutečnil seminář Možnosti finan-

cování kulturního dědictví, zaměřený na předání komplexní aktuální informace 

o možnostech spolufinancování kulturního dědictví z veřejných zdrojů. 
„Aktivity sdružení Omnium výrazně pomáhají nejen cílevědomému řešení 

neutěšeného stavu tzv. broumovské skupiny kostelů, ale všestranně podporují 
utváření společenského zájmu na ochraně a kvalitní péči o naše kulturní dědictví. 
Jsem proto velmi rád, že josefovské pracoviště NPÚ se sdružením Omnium úzce 
spolupracuje a na řadě oceňovaných akcí se po odborné stránce i organizačně 
podílelo,“ zdůraznil Ing. Jiří Balský, ředitel NPÚ, územního odborného pracoviště 
v Josefově. 

 

                                                                                                           zdroj: www.npu.cz 

http://www.npu.cz/
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Nejstarší mariánský oltář v kostele 

sv. Václava ve Světlé nad Sázavou 
 

     Součástí bohatého mobiliáře děkanského kostela sv. Václava, mučedníka, 
ve Světlé nad Sázavou je pozoruhodný oltář Panny Marie v jižní boční lodi z doby 
kolem roku 1740. Za dobu své existence prošel četnými přemalbami a proměnami. 

Jeho původní vzhled mu z velké části navrátila až velmi potřebná restaurace v roce 
2001.

1
   

     Tento mariánský oltář, o němž není známo, 
kdy se v kostele objevil, však není zdaleka nejstarší. 
Jak dokládají dochované inventární seznamy, míval 
své četné předchůdce. Neznáme jejich podobu, 
rok instalace ani místo, kde stávaly. 

Nejstarší dochovaný inventární seznam koste-

la, který je součástí farářských relací z roku 1677, 
mariánský oltář ještě nepřipomíná. Poprvé je zazna-

menán až o tři roky později, v roce 1700. 

Zde je kromě nejstaršího známého bočního oltáře 

sv. Kateřiny nově vzpomenut také oltář Matky Boží 
a  sv. Josefa.  

Upřesnit částečně dobu jejich instalace do ko-

stela umožňuje kniha Karla Seidlera nazvaná 
Kronika města Světlé, kde autor, odkazující se na 
světelskou matriku, dnes uloženou v SOA v Zámrs-

ku, píše o pohřbech u oltáře sv. Josefa a Panny 

Marie v roce 1690. Velmi přesná informace se týká 
právě oltáře Panny Marie. Dle jeho zprávy byl 17. 
března 1690 ve zdejším chrámu Páně před oltářem 
Panny Marie pochován urozený pán Jan Nep. 
Klusák, pán z Bačkova.2 Oba nové oltáře se  musely 
tedy v kostele objevit nejpozději v roce 1689. Patrně 
ještě dříve.  
     Otázkou je, kde stály. V případě oltáře sv. Josefa 

je umístění jasnější. Stál na epištolní straně, kde 
dnes stojí jeho pozdější nástupce z roku 1830.3

 

Problémem je umístění oltáře Panny Marie, neboť 
na témže místě na evangelijní straně stál do roku 

                                                 
1    Přehled restaurátorských prací realizovaných v České republice v roce 2001. Zprávy památkové péče, č. 2,  roč. 
63/2003, s. 24.  

2    Karel SEIDLER, Kronika  města Světlé 1207.-1886. s dějepisnými poznámkami, o nejbližších vsích a místech v 
okolí Světlé, se statistickými tabulkami a stručnými vyňatky z Trčkovského Urbáře panství světelského z roku 1591. 
Přeložil Ant. Vlad. Eichler, Ve Světlé, Tiskem Jos. R. Vilímka v Praze. – Nákladem vlastním 1887, s. 46. . 
3   Místo pro oltář sv. Josefa se od jeho vzniku nezměnilo. O oltáři ke cti sv. Josefa nacházejícím  se na epištolní             
straně informuje již Consignace z roku 1790.  
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1735 oltář svaté Kateřiny, který po přístavbě postranních lodí nahradil oltář svaté 
Anny. Nástupcem zmíněného nejstaršího mariánského oltáře se patrně stal nynější 
oltář Panny Marie, který obohatil neznámo kdy po roce 1735 nově vzniklý a dosud 
prázdný prostor jižní lodi.  

K odpovědi na otázku, kde se asi mohl původní oltář Panny Marie nacházet, 
se můžeme přiblížit za pomoci další zprávy ze Seidlerovy knihy. K roku 1721 uvádí: 
„V tomto roku dne 29. října byla v zdejším kostele u oltáře Panny Marie pochová- 

na urozená paní Terezie Amhová, rozená Klusáková z Kostelce, paní na Zboží 
a Bačkově.“4

 U stejného oltáře byla tedy o třicet jedna let později pohřbena i dcera 

a dědička majetku pána z Bačkova. Její pohřeb již připomíná dochovaný náhrobník.  
Je skryt kdesi pod kostelními lavicemi, nelze si jej však prohlédnout ani 

se neví, v jakém stavu po tolika letech vlastně je.5  Přesnější je pouze zpráva v jedné 
z nejnověji vydaných knih mapujících historické a umělecké památky v bývalém 
politickém okresu Ledečském. Jde o edici rukopisu z počátku 20. století, jíž se v roce 
2010 ujali Jan Sommer a Kristina Uhlíková.6 U nedokončeného hesla Světlá, které 
kromě popisu sochy sv. Josefa a křtitelnice přináší pouze popis zvonů a náhrobníků.  
Mezi Valchářovými popisy náhrobníků čteme: 

Pod lavicemi na levé straně. 0,75 m široký, 1,80 m dlouhý. Žula. Nápis 
latinskou majuskulí, vhloubený, částečně setřený, nečitelný: 
ZDE V PANU /ODPOCIVA PANI / TEREZIE / BENI... / ...Z WOL... / SWETELSK... / 

...WEKU / SWEHO XXXV 

      Pod nápisem relief: ,,Leb zdobená korunou 

se třemi pod ní zkříženými hnáty.“ 

 

       Již před sto lety patrně smytý těžko čitelný 
nápis  potvrzuje Seidlerovu zprávu a ukazuje 

na místo, kde asi  stával původní mariánský 
oltář. Náhrobek Terezie Amhové je bohužel 
jediným náhrobkem z doby před přístavbou 
bočních  lodí, který zůstal na svém místě. Rok 
před jejím  pohřbem, 31. prosince v roce 1720, 

se u oltáře Panny Marie totiž uskutečnil jiný 
pohřeb, a to urozeného pána Jana Antonína 
Slavkovského. Na základě pátrání v pohřebních 
matrikách SOA v Zámrsku to uvádí Marek 
Starý, autor práce Rytíři a pochybní rytíři 
Slavkovští ze Skalice a Šonova.7  
   Náhrobník J. A. Slavkovského, stejně tak jako 

náhrobník již dříve pohřbeného otce Terezie 

                                                 
4 Seidler,  s. 48.  

5  Existenci náhrobníku pod lavicemi v hlavní kostelní lodi potvrzují i farníci. Místo však určit již nedokážou.   
6  Josef SOUKUP, Jan VALCHÁŘ, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Ledečském 

(ed. nedokončeného rukopisu  Jan SOMMER, Kristina UHLÍKOVÁ), Praha 2010, s. 190.   

7  Marek STARÝ, Rytíři a pochybní rytíři Slavkovští ze Skalice a a Šonova, in: Heraldická ročenka 2011, s. 75  



14 

 

Amhové, však v kostele není. Důvodem by mohla být výměna dlažby v roce 1735. 
Do hlavní kostelní lodi byla tehdy dána stejná dlažba jako do nově vzniklých 
bočních lodí a některé náhrobníky mohly při tom být odstraněny nebo také,  
jak bývalo tehdejším zvykem, skončily pod novou dlažbou.8

 

Výpis z pohřební matriky, který pro svoji práci pořídil Marek Starý, je cenný 
také tím, že upřesňuje místo, kde dotyčný pohřbený leží. Swatostmy potrzebnima 

zaopatrzeny lezy w Chramu Panie S. Waczlawa k Oltarzy B. P. Marie pod prwnj 

Stoliczy. Tedy pod první lavicí.  Jak byly rozmístěny lavice před přístavbou lodí, však 
nelze zjistit.  

Více světla do tohoto problému nevnesou ani zmínky o dalších mariánských 
oltářích. Oltáři Bolestné Panny Marie připomínaný na epištolní straně k roku 17909

 

a roku 1840 na blíže neurčeném místě oltáři ke cti Růžencové Panny Marie.10
  Dokud 

se nenaskytne možnost prohlédnout si dlažbu pod lavicemi, nebude bohužel možné 

s bádáním pokročit.  

 

                                                               Mgr. Alena Křivská 

 

Záchrana hradu Rabštejn 

 
„Co však je zříceninám společné, co je na nich jedinečné, a co je tedy odlišuje 

od všech ostatních stavebních památek, je jejich specifické emocionální kouzlo. 
Zříceniny svou neukončeností vzrušují naši fantazii a umocňují řetězení našich 
představ a asociací. Více než jiné památky nás svým zjizveným, staletími 
patinovaným vzhledem dojímají a naléhavě v nás vzbuzují představu toku času, jenž 
nás dělí od jejich vzniku i zániku. K tomu zpravidla přistupuje symbióza s přírodou; 
spolupůsobení jejich vlivů nám dává neméně naléhavě pocítit pomíjivost lidského 
díla ve srovnání s nekonečným koloběhem přírodního dění.“ Josef Štulc: Ochrana, 
údržba a stavební úpravy zřícenin hradů, 1998. 

Zřícenina hradu Rabštejn se nachází 8 km jižně od Chrudimi. Malý gotický 
hrad byl postaven pravděpodobně v první polovině 14. století. V jeho držení 
se vystřídala řada majitelů. Od roku 1585 se uvádí jako pustý. Nepředpokládá se, 
že by hrad Rabštejn sehrál významnější roli v dějinách českých zemí. Nelze ale vy-

loučit jeho strategickou úlohu v souvislosti s blízkým královským věnným městem 
Chrudimí.    

„Hrad měl podobu čtverhranu a byl tam, kde toho potřeba byla, valem 

a příkopem odloučen. V dolní ohradě bylo stěsnáno kolik stavení hospodářských 

a čeledních, poněvadž v horním hradě i pro pána jen skrovné místo bylo. Stodol, 
obilnic a takových staveb tu nebylo, poněvadž bylo to vše v blízkém dvorci; avšak 
musely tu býti špižírny, zásobárny, sklepy a zvláště konírny, poněvadž se nikdo 
                                                 
8 K tomu došlo např. v kostele Panny Marie v Habrech.  
9 BISKUPSTVÍ Královéhradecké, fond Biskupská konzistoř, sbírka kostelních inventářů – fond Světlá Sázavou,    
Consignationum.., 1790. 

10  DĚKANSKÝ úřad církve římskokatolické ve Světlé nad Sázavou, inv. č.  ŘF S n 710 185, Liber Memorabilium 
Decanatus Světensis, 1840 -  dosud, s. 29.  
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dohorního hradu s koněm nedostal. Tento byl postaven, jak již řečeno, k obydlí pána 

samého; bylo to pravé havraní hnízko (Rabenstein), jež bylo položeno na skalisku 
prostoru nevelikého. Chtěl-li zakladatel výhodné položení toto využitkovati, nesměl 
se na to utrhovati, že jest zde malé místo, nýbrž stavěti do výšky co mohl; stavení 
zdejší bylo tudíž rázu věžovatého a nesnadno přístupné. Dříve snad se tam 
přicházelo po schodech aneb z nějakého dolního stavení po mostě dřevěném, nyní 
se vstoupá k němu po strmých stezkách. To, co z hradu zbylo, totiž dvě vysoké zdi, 
nikterak nepostačí k poznání toho, jak stavení hlavní dříve rozděleno a upraveno 

bylo. Pod stavením byl sklep, z něhož se šlo brankou do parkánu mezi hradem 

a zevnějším zavřením, kteréž dolní ohradu i hrad dohromady zavíralo.“ August 

Sedláček: Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl první, Chrudimsko, 1882. 

 

    
  

         Rytina J. Richtera podle kresby F. A. Hebera (1845.).         Plán hradu podle V. J. Sedláka.  

 

(1. zbytky původního gotického zdiva, 2. pseudoromantická přestavba v 2. pol. 19. století) 

 

Podle Tomáše Durdíka je Rabštejn ukázkou malého šlechtického hradu z doby 

rozmachu užívání čtverhranné obytné věže. Dispozice hradu byla dvojdílná. Obdélné 
předhradí opevňoval příkop a val. Hradba této části hradu ve formě parkánu obíhala 

i jádro, za nímž se přikládala ke skalnímu výběžku. Jádro oválného půdorysu 

se výškově díky skalnímu podloží rozpadalo do dvou úrovní. V čele vyšší části 
na skalce stál čtverhranný donjon (obytná věž), za nímž se nacházela úzká pravdě-

podobně dřevěná budova. Na zadní straně z obrysu hradu vystupovala drobná 
dovnitř otevřená polookrouhlá věž či bašta, která byla směrem do nádvoří později 
uzavřena. Výběh zdiva napovídá, že i ve spodní části jádra, jehož obvod byl zvenčí 
vzepřen dvěma opěráky, existovala nějaká stavba. Není jasné, zda šlo pouze o bránu, 
či o obytnou nebo provozní budovu. Později byla uvnitř jádra vybudována 
dvouprostorová romantická vestavba. (čerpáno z: Tomáš Durdík: Ilustrovaná ency-

klopedie českých hradů, 1999). 
Z kdysi rytířského sídla, které mělo ve své době svou slávu, dnes zbývá 

zřícenina. Některé její části jsou v havarijním stavu. Hrad chátrá od konce 16. století, 
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kdy ho opustil poslední majitel. Na jeho stavu se podepsalo také cílené rozebírání 
zdiva na stavební materiál. V druhé polovině 19. nechali Auerspergové zbytky 

hradního paláce romanticky upravit. V interiéru byly zřízeny dvě místnosti, 
které byly zakryty pultovou střechou a vybaveny dřevěným vyřezávaným nábytkem 

a kachlovými kamny. Nově upravený hrad sloužil pro pobyt šlechty při lovu zvěře. 
Po druhé světové válce byl hrad zestátněn. Staral se o něj hajný, který vlastnil klíče 

a po hradě i provázel. Následně Lesy ČR a Krajský památkový ústav v Pardubicích, 
které měly hrad v péči, nechaly Rabštejn zpustnout. 
 

    
                Vichřice napáchala velké škody.                                  Zbytky čtverhranné věže. 
 

Z hradu se dodnes dochovaly pouze části obvodových zdí hradního paláce. 
Z čtverhranné věže zůstaly jen základy. Parkánová hradba se zachovala v nepatrných 
zbytcích. Vše zarostlé bujnou vegetací, která svými kořeny rozrušuje zbytky zdiva. 
Nedávná vichřice vyvrátila vzrostlé stromy, které strhly další zdi. Je překvapivé, 
ale příjemné, jak hodně je i dnes hrad Rabštejn navštěvován. Také dobové pohle-

dnice a kresby dokládají, že i v minulosti byl hrad vyhledávaným výletním cílem. 
Skalnatý ostroh nad Markovickým potokem, kde hrad stojí, je zajímavým místem 
s pozitivní energií, které si již Keltové vybrali ke svému životu.  

V letě roku 2013 se v tisku objevila zpráva, že Státní podnik Lesy ČR prodává 
hrad Rabštejn jako nepotřebný nemovitý majetek: jedná se o stavební parcelu 
evidovanou jako zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště, na pozemku 
se nachází zřícenina hradu Rabštejn – nemovitá kulturní památka, výměra 288 m2, 
vyvolávací cena 70.000,- Kč, prodej hradu se uskuteční obálkovou metodou, 

kdy jediným kritériem bude cena.  
Tou dobou o hrad usiloval majetný zájemce, který plánoval pseudodostavbu 

hradu a vybudování rodinného nebo firemního sídla. Objevily se také informace 

o tom, že by měl být Rabštejn přebudován na trampský hostinec nebo že se měl stát 
sídlem nějaké sekty. Do výběrového řízení nakonec dorazilo 5 obálek. Nejvyšší 
cenová nabídka rozhodla o tom, že hrad Rabštejn získali tři přátelé, obyvatelé 
místních obcí, jejichž jediným důvodem k odkoupení hradu je jeho záchrana.  

Proces převodu nemovitosti byl zdlouhavý a byl dokončen na jaře letošního 
roku. Noví majitelé hradu zahájili jednání s Odborem památkové péče v Chrudimi. 

Zde padla shoda o tom, že jedinou cestou k záchraně hradu je konzervace 
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zbývajícího zdiva. Práce na hradě by měly vycházet z projektu vyhotoveného již 

pro předchozího vlastníka „Rabštejn – koncepce stabilizace a konzervace“, který byl 
vypracován erudovaným projektantem. Samotné práce na hradě započaly již letos 
v zimě, kdy byl hrad vyčištěn od většiny nežádoucí vegetace. První stavební práce 
byly provedeny v létě, kdy se podařilo opravit poškozený pilíř u hradního paláce. 
Také byly zakonzervovány základy pilíře, který byl objeven při odstraňování vývratů 
v blízkosti hradní věže a který dosud nebyl zaznamenán v žádné mapě. Byl objeven 
ještě jeden pilíř v blízkosti vstupní branky a zazděné gotické okno, o kterých se dříve 
nevědělo. Veškeré práce probíhají pod dohledem Odboru památkové péče, okresního 
archeologa a autora projektu a lze říci, že ve všech plánovaných krocích panuje mezi 
zainteresovanými stranami shoda. 

 

                                    
Za žebříkem ke vidět opravený pilíř.              ….Obvodová zeď hradního paláce se dvěma pilíři, 
                                                                                              pilíř vlevo je poškozený. 

 

Veškerou práci noví vlastníci provádějí sami. Využívají svých stavebních 
zkušeností získaných jinde a také si prostudovali dokumenty o metodice stavebních 
úprav zřícenin hradů. Poučné byly také návštěvy hradů v okolí, kde podobné práce 
probíhají. Nově dostavěné a opravené zdivo bylo památkáři a projektantem 
vyhodnoceno jako dobře provedená práce. Několikrát pomáhaly nanosit kámen také 
děti z nedalekého tábora. Z množství provedené práce, která se zatím podařila udělat 
a z nákladů, které byly s prací spojené, lze odhadnout, že by veškeré zdivo na hradě 
mohlo být ošetřeno během pěti let a celkové materiálové náklady by neměly převýšit 
sto tisíc korun. Ve zbývající části letošního roku  je v plánu stabilizace zdi u vstupní 
branky a stabilizace zdi u gotického okna. Probíhá jednání, zda ke stabilizaci 
nejvyššího torza obvodové zdi hradního paláce, která bude stavebně nejnáročnější, 
nepřizvat specializovanou firmu.      

V tom případě by bylo požádáno o dotaci právě na tuto konkrétní práci. Jinak 
v plánu žádná žádost o dotace není.  Současně probíhá vyměřování hradu a nejbliž-

šího okolí, protože Lesy ČR odprodaly hrad bez předhradí, tedy bez příkopů, valů 

a hradeb. Je vyvíjeno úsilí, aby mohly být tyto nedílné součásti hradu dokoupeny.  
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         Základy pilíře objeveného při odstraňování vývratů, který byl následně zakonzervován. 

 
 

Přáním nových vlastníků je v první řadě záchrana hradu, to znamená stabi-
lizace zdiva tak, aby se dál nerozpadalo. Pokud bude práce odvedena dobře, mohla 
by zřícenina hradu Rabštejn stát na skalnatém ostrohu ještě mnoho desítek nebo třeba 
i stovek let. V další fázi může následovat šetrný archeologický průzkum za dohledu 
památkářů a archeologů, který by přinesl další informace o stavební historii hradu 

i o životě na hradě. V plánu je instalace tabule s informacemi o hradu. Nechystá se 

žádné komerční využití, žádné doprovodné akce ani zakládání občanského sdružení. 
Jako nejoptimálnější pro samotnou památku se jeví občasné návštěvy turisty 

a místními obyvateli. V červenci navštívil hrad Rabštejn kněz z nedaleké farnosti. 
Vzpomenul na ty, kteří se na tomto místě narodili, i na ty, kteří na tomto místě 
zemřeli. Popřál majitelům, aby vlastnictví hradu nebylo předmětem jejich pýchy, 
ale vnímali ho se ctí a pokorou. Požehnal práci, aby se na hradě dobře dařila 

a pomodlil se za to, aby se zde nikomu nestalo nic zlého.  

 

 

Za nové vlastníky hradu Rabštejn  

Miroslav Gregor 
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Seznam sakrálních staveb v Hradci Králové 

 
 

Chronologický přehled doložených sakrálních staveb v Hradci Králové 
 

 

Kostel sv. Jana Křtitele  (hradský)                                                       11. - 12. století 
Kostel Panny Marie (později patřil dominikánům)                    11. - 12. století 
Kostel Svatého Kříže                                                                           12. století 
Klášter minoritů (kostel hradský se stal klášterním)                       před r. 1238  
Klášter dominikánů                                                                            1238 - 1241 

Komenda řádu německých rytířů kostelem sv. Jakuba                          před r. 1251 

Katedrála (kostel) Sv. Ducha                                1267 (1271) nepř. pís. doklad 

Kostel sv. Jiří s klášterem dominikánek                                           před r. 1277 

Kaple sv. Klimenta                                                                           poč. 14. století 
Kostel sv. Štěpána                                                                                1325 

Kostel sv. Anny se špitálem                                                                   1344 

Kostel sv. Mikuláše                                                                              1346 

Kostel sv. Martina                                                                            před r. 1352         
Kostel sv. Petra                                                                                   1352 

Kostel sv. Antonína se špitálem                                                           1379 

Kostel sv. Václava                                                                          před r. 1390 

Kostel sv. Vavřince                                                                        před r. 1390 

Kostel sv. Jana Křtitele (původně M. Jana Husa)                        před r. 1504 

Kostel sv. Pavla                                                                       doložen k r. 1510 

 

Kostely a kláštery po třicetileté válce, jejich založení (vysvěcení)   

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie                                                     1666 

Jezuitská kolej                                                                             1671 -  1710 

Kaple sv. Václava (jezuitský kněž. seminář)                                  1682 - 1709    

Kaple sv. Klimenta (na místě gotické kaple)                                  1714 - 1717    

Kostel sv. Jana Nepomuckého (hudební síň)                                 1709 - 1721 

a Kněžský seminář 

Biskupská rezidence                                                                      1707 – 1718 

Kanovnické domy – barokní úpravy                                              1920 – 1930 

Kostel sv. Antonína (Nový Hradec Králové)                                  1769 – 1772 

Kostel sv. Anny (s klášterem) v Kuklenách                                     1777 – 1784 

Borromaeum (staré)                                                                         1860 

Rudolfinum (staré) ústav pro hluchoněmé                                       1881 

Adalbertinum                                                                                  1897 

Klášter de Notre Dame                                                                    1901   

Borromaeum (nové)                                                                         1902 

Rudolfinum (nové) ústav hluchoněmých                                           1902 

Židovská synagoga                                                                        1904 - 1905 
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Kaple Panny Marie (Rožberk)                                                        1910 

Kostel Církve českobratrské evangelické                                         1912 

Husův dům (pův. Lutherův) Kavčí plácek                                       1914 

Modlitebna Církve bratrské                                                            1924 

Sbor kněze Ambrože (Církev čs. husitská)                                        1929 

Kostel Božského Srdce Páně                                                           1933 

Pravoslavný kostel sv. Mikuláše                                           přenesen 1935 

 

 
Zpracoval PhDr. Jiří Němeček. 
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Tip na výlet 
Tři stavby v jediném lese 

- Monaco, Švýcárna i Kočičí hrádek 
 

Letošní rok byl pro Jirku Němečka, Roberta Müllera a hlavně Jirku Soukupa 
spojen - dá se říci s již pravidelnou návštěvou zajímavé původně roubené stavby, 
dnešní restaurace Monaco. Restaurace byla původně celá dřevěná. Prošla několika 
úpravami a opravami. Jejími hosty byly význačné osoby, známí herci, skladatelé, 
muzikanti, zpěváci, básníci, spisovatelé, politici. Skládali tu o ní říkanky i básně. 
Byla postavena před sto lety v roce 1903 tesařem Antonínem Šťástkem ze Slatiňan. 
Po svém dokončení, byla vystavena v září téhož roku na Východočeské výstavě 
průmyslu, zemědělství, národopisu a umění v Pardubicích. Byla to jedna z nej-

větších akcí výstavnictví Českého království uskutečněných mimo Prahu. 
Pro výstavu bylo zbudováno okolo osmdesáti staveb. Dnes už málokdo ví, kde stáva-

lo tehdejší výstaviště. Bylo postaveno na Olšinkách. V těchto místech se dnes nachá-

zí Matiční jezero, ale dříve zde bylo koryto Chrudimky. V místech dnešního koryta 
Chrudimky a v přilehlém prostranství Na Olšinkách bylo vybudováno výstaviště. 
Od 24. července do 28. září 1903 zaujala výstava přes 200 tisíc návštěvníků. 
Po výstavě byla stavba převezena (jako jedna z mála dodnes dochovaných staveb 
z této výstavy) na Škrovád u lesa panem Drobílkem, který objekt začal provozovat 
od 15. května 1904 jako restauraci „Drobílkova na podlesí“. Stěhování objektu 
nebylo dost a teprve od roku 1910 zůstala na současném místě.  

 

 
 

Fotografie Drobílkovy restaurace z pohlednice z třicátých let. 
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           A proč Monaco? No jak asi tušíte, hrály se zde hazardně karetní hry a pak 

už se jí jinak neřeklo. Od roku 1934 ji až dodnes provozuje rodina Buřilových. 
Do roku 1951 byla pronajata družstvem JEDNOTA, které ji později vyvlastnilo 

a Buřilovi zde byli zaměstnáni do roku 1961 a v letech 1968 až 1977. Prošla něko-

lika úpravami, ale co je podstatné, prosklená část s věží zůstala dodnes. V roce 1991 

jim byla vrácena zpět.  
Výletní restaurace Monaco je hojně navštěvována turisty a výletníky z blíz-

kého i širokého okolí. Děti zde jistě zaujme nádherně vymalovaná perníková 
chaloupka a venkovní tělocvična. Běžce však nejvíce přitahují pravidelné, dvanáct-
krát do roka pořádané lesní krosové závody na malém (3,6 km) a velkém (10 km) 

okruhu nazvané Malá cena Monaka. Po vzoru závodu Formule 1 je tu i každý říjen 
na těchto okruzích Velká cena Monaka. Pokud běžce na závod doprovází rodina, 
tak může dobu „než se závodníci vrátí z lesa“ využít příjemným posezením v této 
udržované památce - restauraci, nebo návštěvou nedaleké atrakce - miniatury hrádku 
v romantickém stylu. Ten nechala postavit v 19. století kněžna Vilemína 
Auerspergová svým dětem „na hraní“. Miniatura nese poetický název "Kočičí 
hrádek". Toto území bylo vyhlášeno památkovou zónou dne 1. 7. 1996 k zajištění 
ochrany části krajinného celku a historického prostředí. Dodnes slouží jako cíl 
procházek rodin s dětmi v krásném prostředí lesa, který byl nedávno vybaven 
sportovně rekreačním i informačním mobiliářem, lanovým centrem, turistickými, 
letními a zimními běžeckými okruhy, cyklotrasami, stanovišti s pevnými kontrolami 
pro orientační běh a dalšími atraktivitami určenými pro rodinu, sportovce a volný 
čas. Na Kočičí hrádek to je z restaurace necelý kilometr a po trase se nachází i další 
zajímavost. 

 

 
Po doběhu jubilejního stého okruhu Jirky Soukupa. 
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Jsme rádi, že došlo na rekonstrukci donedávna zcela zchátralého objektu 
původní salaše, přestavěné na myslivnu. Tomuto objektu se říká myslivna Švýcárna. 
Byla zbudovaná po roce 1839 a nesloužila pro správu lesů, ale pouze pro pobyt 
panstva v přírodním prostředí. Stala se jedním z romantických prvků doplňujících 
místní auerspergské sídlo ve Slatiňanech. Na tuto myšlenku se Vincenc Karl 
Auersperg inspiroval na své cestě do Anglie v roce 1837. Švýcárna dostala podobu 

a úlohu salaše přístavbou dvou přízemních křídel k patrové myslivně. Po první 
světové válce Švýcárna sloužila k ubytování auerspergských zaměstnanců, později 
zaměstnanců nedalekého proslaveného hřebčína. Posledním obyvatelem Švýcárny 
byl do roku 1976 František Zeman. Díky majetkovým nejasnostem však stavba 
neměla údržbu a postupně se měnila jako celá řada našich krásných staveb v ruinu. 
Z této ruiny bylo postaveno Muzeum starokladrubského koně a jen málo kdo ví, 
že právě Jirka Soukup, co by reprezentant Československé republiky v moderním 
pětiboji, má takto blízký vztah k tomuto plemenu, ale i dlouholeté práci s koňmi, 
nejenom v Kladrubském hřebčíně, ale i dostihovému sportu.  

Na závěr něco ze statistik – Jirka Soukup zde letos v červnu za přítomnosti 
dlouholeté držitelky stále platného světového rekordu z roku 1983 na 800m, paní 
Jarmily Kratochvílové absolvoval na třísté Malé ceně Monaka svůj stý velký 
desetikilometrový okruh, Robert Müller v květnu již svůj padesátý velký okruh, 
ale i náš bývalý předseda Jirka Němeček se letos po třech startech na malém okruhu 
chystá k zdolání této pěkné lesní desetikilometrové trati. A co vy? Nepřijedete nám 
alespoň fandit, nebo na procházku po zajímavých památkách? Na podzim tu sbíráme 
jedlé kaštany… 

                              Ing. Robert Müller  
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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  

 

 

Ing. arch. Naděžda Goryczková  
Národní památkový ústav 

generální ředitelství 
Valdštejnské náměstí 3, čp. 162 

118 01 Praha 1 

 

Věc: Osobní jednání v záležitosti Národního památkového 
ústavu,  územního odborného pracoviště v Pardubicích 

 

Vážená paní generální ředitelko, 
 

        děkujeme za Vaše vyjádření k událostem, odehrávajícím se na Národním 
památkovém ústavu, územním odborném pracovišti (dále NPÚ ÚOP) v Pardubicích. 
Výbor našeho sdružení projednal Vaši nabídku osobního setkání (dopis ze dne 28. 8. 

2014, čj. NPU-310/67118/2014) a rozhodl se ji přijmout.  
Domníváme se, že v této situaci by bylo jednání vhodné. Rádi si vyslechneme 

Vaše stanovisko o údajném zkresleném vnímání některých kroků NPÚ ÚOP 

v Pardubicích. Domníváme se, že naše obavy jsou opodstatněné právem. Na naše 
stanovisko ke kauze dislokace ze dne 19.8 2014 reagoval náměstek generální 
ředitelky pro památkovou péči dr. Martin Tomášek (dopis ze dne 20.8. 2014, 
čj. NPÚ-310/65241/2014). Některá tvrzení a argumenty generálního ředitelství NPÚ 
jsou však účelová a zavádějící. Situaci Národního památkového ústavu monito-

rujeme velmi dlouho, a to jak jeho přístup k rekonstrukcím památek, tak k jejich 

ochraně a prezentaci.  
Dovolujeme si znovu opakovaně upozornit, že pro NPÚ jako pro odbornou 

organizaci státní památkové péče je naprosto klíčový a zavazující zákon č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, který by pro něj měl být nadřazen všem ostatním. Mimo 
jiné uvádí toto: „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 výchovné 
využití a zpřístupnění kulturních památek, s nimiž hospodaří.“11 

                                                 
11  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., 
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Souhlasíme se společným setkáním všech zainteresovaných stran, tedy Vás, 
zástupců pracoviště NPÚ ÚOP v Pardubicích, Společnosti ochránců památek 

ve východních Čechách, Klubu přátel Pardubicka a senátorky pro Chlumecko 

a Pardubicko. Aby bylo jednání účelné a praktické, navrhujeme jeho svolání 
v nejbližší možné době do místa dění, tedy přímo do Pardubic. Pokud má být 
smysluplné a konstruktivní nebylo by účelné projednávat obecné otázky typu 

restrukturalizace NPÚ či otázky šetření finančních prostředků, jelikož jsou všem 
stranám známy. Navrhujeme, aby se celá záležitost vyřešila takovým způsobem, 
který by byl nejvhodnější jak pro zachování a ochranu našeho kulturního dědictví, 
tak pro zajištění odpovídajících pracovních podmínek pro zaměstnance NPÚ ÚOP 

v Pardubicích.  
Vedle problematiky dislokace bychom rádi projednali i další otázky týkající 

se celkové situace památkové péče v Pardubicích např. lokality Příhrádek.  
Pevně věříme, že bude nastalá situace vyřešena se zřetelem na její vážnost, 

se vší rozhodností a ku prospěchu věci. Ve věci termínu setkání dle Vašich instrukcí 
kontaktujeme Mgr. Petra Spejchala. Předem děkujeme za Vaše vyjádření a těšíme 

se na setkání s Vámi.  
V Hradci Králové 5. 9. 2014 

 
Rudolf Khol 

předseda Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
č.361/1999 Sb. ač. 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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