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NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD 
 

Vážení přátelé, 
se zpožděním dostáváte do rukou poslední číslo Zpravodaje loňského 

roku, ale věřím tomu, že Vaše čekání bude odměněno jeho kvalitním 
obsahem. 

V posledních měsících jsem se věnoval možnostem spolupráce 
s dalšími partnery, s Univerzitou Hradec Králové a Národním památkovým 
ústavem (NPÚ), územním odborným pracovištěm (ÚOP) v Josefově. 
V případě univerzity spatřuji velký potenciál ve spolupráci s Historickým 
ústavem a jeho studijním oborem Prezentace a ochrana kulturního dědictví. 
Již dlouhodobě upozorňuji na skutečnost, že naše Společnost musí získat 
nové, aktivní členy a právě zde vidím určité možnosti. S NPÚ naše sdružení 
již ze své podstaty spolupracovalo vždy. Několik našich členů bylo aktivních 
v nejrůznějších komisích a radách. V souvislosti se spouštěním systému 
Památkového katalogu se nám dnes nabízí, dle mého názoru zajímavá 
možnost, spolupracovat v oblasti monitoringu stavu památkového fondu 
v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Od myšlenky k realizaci vede 
dlouhá cesta, ale domnívám se, že pokud se nám to podaří, budou výše 
uvedené aktivity pro naši Společnost přínosné. 

Na přelomu roku vrcholily přípravy výstavy fotografií s názvem 
Památky a jejich osudy, kterou naše Společnost v měsíci únoru 
spolupořádala s královéhradeckým Fotoklubem Omega a NPÚ v Knihovně 
města Hradce Králové. Jak celá akce dopadla, si můžete přečíst v další části 
Zpravodaje. Já osobně mám z realizace této výstavy velkou radost a chci 
poděkovat všem za spolupráci, především pak členům Fotoklubu Omega. 

Připravujeme také přednášky, které se budou tematicky vztahovat 
k architektuře a historii Hradce Králové. V letošním roce budou také někteří 
naši členové pokračovat v aktivní účasti na brigádách při opravách památek. 
Veškerá naše činnost ale bude přizpůsobena klesajícímu počtu aktivních 
členů a nadále se můžeme věnovat pouze projektům, na které nám budou 
stačit síly.  

V úvodním slovu bych si dovolil ještě jeden komentář. Již 25 let čeká 
občanská společnost na nový a kvalitní památkový zákon. Jeho návrh bude 
v těchto dnech procházet druhým čtením v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR. K jeho podobě se sešlo velké množství připomínek od 
odborných institucí a profesionálů. Po prostudování tohoto návrhu se 
nemohu ubránit dojmu, že je skutečně příliš obsáhlý, některé podstatné 
otázky vůbec neřeší a navíc obsahuje i několik závažných nedostatků, které 
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v případě jeho schválení mohou významně ovlivnit ochranu památek 
a kulturního dědictví. Nezbývá než doufat, že tento koncept památkového 
zákona nenabude účinnosti a že dojde k jeho zásadnímu přepracování ve 
spolupráci s odbornými institucemi, profesionálními pracovníky a spolky 
působícími v oblasti kulturního dědictví. 

Rudolf Khol 

 
 

INFORMACE Z VÝBORU 
SPOLEČNOSTI 
 

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 

Výbor Společnosti vyzývá členy, kteří nezaplatili členské příspěvky za 
příslušné roky, aby tak učinili nejpozději do 31. března 2016. Úhradu je 
možné provést bezhotovostním převodem na transparentní účet 
č. 7341653001/5500 nebo v hotovosti na sněmu Společnosti 12. března 
2016. 

 

SPOLUPRÁCE S NPÚ ÚOP V JOSEFOVĚ  

Ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
v Josefově Ing. Jiří Balský a předseda Společnosti při vzájemném setkání 
projednali možnosti vzájemné spolupráce. Jednou z oblastí je pomoc 
s monitorováním stavu památkového fondu, další pak vytipovávání objektů 
na prohlášení za kulturní památky. Bližší informace u předsedy Společnosti. 
 

PREZENTACE SPOLEČNOSTI  
Předseda Společnosti Bc. Rudolf Khol přijal pozvání PhDr. Sixta Bolom-

Kotari, Ph.D. a 1. prosince 2015 vystoupil v rámci přednášek Památková 
péče v českých zemích pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 
Ve své prezentaci představil studentům činnost Společnosti a vybrané kauzy, 
kterým se její členové věnovali. 
 

BRIGÁDY   
V letošním roce bude Společnost ochránců památek ve východních Čechách 
opět pokračovat s aktivní pomocí při opravách památek. Zájemci o fyzickou 
práci na brigádách se mohou hlásit na tyto kontakty: 

Záchrana roubeného hostince u Karla IV. v Záměli – Ing. Müller, e:mail: 
robert.muller@volny.cz – termíny 28. a 29. května, 18. a 19. června 2016. 

mailto:robert.muller@volny.cz
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Záchrana zříceniny hradu Rabštejn u Chrudimi – Bc. Khol, e:mail: 

r.khol@seznam.cz – termíny 4. až 9. července, 2. až 3. a 9. až 10. září 2016. 

Pomoc při konzervaci hradu Vízmburk – Mgr. Košťál, e:mail: 
kostik@email.cz  

 

SPOLKOVÝ DŮM 
Bohužel několikaletá aktivita nejen našeho spolku vyzněla do ztracena 
a Spolkový dům v objektu bývalé knihovny v Tomkově ulici v Hradci 
Králové nevznikne. V tisku se navíc objevila informace ze strany města, že 
za krachem projektu de fakto stojí nezájem ze strany spolků. I proto se 
uskutečnila schůzka s redaktorem Hradeckého deníku, abychom tuto 
dezinformaci vyvrátili. 
 

 

 

 
 

 

Pozvánka na XXVII. sněm 

Společnosti ochránců památek 

ve východních Čechách 

 

 

Termín: sobota 12. 3. 2016 
Místo: aula Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové, 
             Orlické nábřeží 356/1 

Čas: 9:30 – 12:00 hodin (prezence účastníků sněmu od 9 h) 
Souřadnice GPS: 50°12'22.680"N, 15°50'1.096"E 

Doprava: MHD č. 2, 16 od hlavního nádraží ČD na zastávku Zimní stadion 

mailto:r.khol@seznam.cz
mailto:kostik@email.cz
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ČLÁNKY:                                                       
 

 

Ludmila Žlábková: 
         Výsadba čtyř lip na Chlumu u Hradce Králové 

 
Ossárium na bojišti z války z roku 1866 na Chlumu u Hradce Králové 

zdobí od listopadu čtyři nové stromy. Vysázeli je zde členové Společnosti 
ochránců památek ve východních Čechách. Brigády se zúčastnili Jiří 
Němeček, Josef Havrda a Ludmila Žlábková, společně se Zuzanou 
Kazmirowskou, dobrovolnicí ze spolku Sázíme stromy. Právě tato 
dobrovolnická organizace zajistila i tentokrát díky sponzorským darům 
sazenice stromů i další potřebný materiál. „Lípy srdčité nahradily jehličnany, 
smrky, kterým se tu příliš nedařilo a které musely být vysekány. Ani se sem 
kompozičně nehodily, proto i památkový ústav tuto změnu schválil. Lípy 
navazují i na čtveřici lip, vysázených loni studenty z gymnázia ve Dvoře 
Králové nad Labem. Ti spojili dějepisnou exkurzi do památníku války 1866 
s trochou ekologické výchovy a s prací,“ uvedla Zuzana Kazmirowská.  
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Rudolf Khol:   

       Čestné uznání od rektora Univerzity Hradec Králové 
 

Není mým zvykem se s něčím chlubit, ale přesto bych se se členy 
Společnosti ochránců památek ve východních Čechách rád podělil o jeden 
ze svých životních úspěchů, jelikož se vztahuje právě k mé činnosti v tomto 
občanském sdružení. Dne 11. listopadu 2015 jsem na Společenském večeru 
Univerzity Hradec Králové (UHK) obdržel společně s dalšími studenty 
čestné uznání rektora UHK za příkladnou reprezentaci univerzity 
v akademické i neakademické veřejnosti.  
 

 
 

Tento večer je každoročně příležitostí připomenout si význam 
17. listopadů 1939 a 1989, a zejména úlohu studentů při protestech proti 
tehdejším vládnoucím totalitním režimům. Při této příležitosti byli tradičně 
oceněni studenti, kteří svou prací, ať už na poli akademickém či sportovními 
výkony, nejvíce přispěli k šíření dobrého jména UHK a České republiky. 

 

Text proslovu doc. Mgr. Petra Grulicha, Ph.D.: 
Bc. Rudolf Khol je čerstvým absolventem bakalářského studijního 

oboru Archivnictví-historie na Filozofické fakultě. Ve svém volném čase 
působí jako předseda Společnosti ochránců památek ve východních 
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Čechách. Tato dobrovolnická organizace se velmi aktivně věnuje záchraně 
nemovitých kulturních památek v kraji, a to jak vlastní terénní prací, tak 
v oblasti jednání se soukromými vlastníky a hledání cest k uchování našeho 
kulturního dědictví. Svou činností například dlouhodobě usiluje o záchranu 
novogotického letohrádku v Rohoznici na pomezí Královéhradecka 
a Pardubicka. 

 

 
 

 

 

 

 

Ludmila Žlábková:  
                  Azbuka z kaple zmizela, památku vysvětil biskup 

 
Ještě počátkem roku 2015 hyzdily stěny drobné lesní kaple sv. 

Eustacha v Ralsku na Českolipsku hanlivé nápisy v azbuce. Barokní 
památku takto znesvětili sovětští vojáci. Vojenský prostor sice opustili již 
před 25 lety, desítky let chátrající kaple se obnovy a znovuvysvěcení dočkala 
až nyní, když ji vysvětil litoměřický biskup Jan Baxant. 
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„V rámci dvouleté obnovy byla opravena střecha, omítky i štukatérské 
prvky, kaple byla osazena dřevěnými žebrovanými vraty, jež chrání vnitřní 
malby. Do okenních otvorů byla opět vsazena dřevěná okna a především 
byla odborně zrestaurována nástěnná malba iluzivního oltáře, kterou 
provedla restaurátorka Monika Bělohlávková,“ uvedl Jan Sotona, mluvčí 
společnosti Vojenské lesy a statky, jež kapli spravují. 

Foto Vojenské lesy a statky 

 

Náklady na rekonstrukci kaple na Borečku, zasvěcené sv. Eustachovi, 
který je považován za jednoho z patronů myslivců a lovců, si vyžádaly 233 
tisíc korun.  

Stavba je zbytkem menšího kostela, který ve své oboře východně od 
obce Brenná k meditativním účelům nechala v roce 1712 postavit Anna 
Marie Františka, velkovévodkyně Toskánská, budující kolem své zákupské 
residence komponovanou barokní krajinu s množstvím architektonicky 
velmi kvalitních staveb. „Zbytky původní stavby byly kolem roku 1904 

upraveny na menší kapli,“ dodal Sotona.  
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Robert Müller: 

   Došková krytina v Záměli položena 
 

Koncem listopadu se nám díky grantu z Havarijního programu 
Ministerstva kultury ČR a programu Obnovy památkového fondu na území 
Královéhradeckého kraje od Krajského úřadu podařilo položit na střechu 
hostince u Karla IV. zbývající část doškové krytiny. Stále nám ještě schází 
dořešit část hřebene od komína (viz foto) pokládkou konstrukce stříšky 
a modřínových šindelů. Z tohoto důvodu jsme i v roce 2016 požádali o grant 
na dokončení hřebenu a znovu na obnovu schodiště na půdu. 
 

 
 

V roce 2016 nás čeká celá řada akcí, ale i jedno velmi významné 
výročí - 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. 
Většina letošních akcí se v Záměli bude tohoto tématu týkat. Velikonocemi 
12. až 13. března začneme. V květnu máme čtyři akce - tradiční prvomájové 
Otvírání studánek, dále 7. května Pochod přes tři hrady a Svátek sousedů 
28. května, během kterého bude probíhat tradiční brigáda k záchraně objektu 
pořádaná 28. a 29. května vždy od 10:00 do 14:00 hodin. V červnu nás 
můžete podpořit i při druhé brigádě konané 18. a 19. června. Hlavní letošní 
akcí budou 20. srpna tradiční Staročeské dožínky. V rámci nich bude kromě 
bohatého programu také připraveno premiérově divadelní představení na 
motivy pověsti o návštěvě mladého kralevice při obléhání hradu Potštejn. 
Srdečně vás na tyto akce zveme a doufáme, že se na některé z nich uvidíme. 
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Ludmila Žlábková: 
      Výstava Památky a jejich osudy 

 

Zhruba před rokem se sešli členové královéhradeckého Fotoklubu 
Omega a dobrovolní památkáři ze Společnosti ochránců památek ve 
východních Čechách (SOP) a domluvili se na spolupráci. Výsledkem je 
výstava fotografií Památky a jejich osudy, která byla od 1. do 27. února 2016 
instalována ve foyer prvního patra Knihovny města Hradec Králové. 

Sedm hradeckých fotografů na ni představuje jedenáct objektů 
v různých lokalitách a rozdílného stáří, využití i aktuálního stavebního stavu. 
Vedle sebe se prezentuje například zámek, kostely, ale i vodní mlýn či 
chátrající vila, postavená v monumentálním historizujícím stylu. 

 

 
 

„Polovina z prezentovaných památek náleží mezi památkové chráněné 
objekty, ty zbylé památkami nikdy nebyly nebo již nejsou. I přesto se jedná 
o architektonicky a historicky zajímavé stavby, jejichž existence je kvůli 
lhostejnosti a nezájmu lidí ohrožená. U některých z nich bohužel čas 
neukazuje již ani za pět minut dvanáct, ale dvanáct nula pět,“ říká předseda 
spolku památkářů Bc. Rudolf Khol. Výstava by podle něho měla upozornit 
na skutečnost, že všechny tyto stavby jsou součástí naší historie a kultury, 



10 

 

naší identity i budoucnosti a zánik každé z nich je ztrátou, která se nedá 
nahradit.  

„Ochrana památek nemůže být jen záležitostí státu a odborných 
památkových institucí,“ míní Khol. Stejného názoru je i Ing. Jiří Balský, 
ředitel pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) v Josefově. Role 
spolků je zejména na poli popularizace památek nenahraditelná. 

„Na poli propagace problematiky ochrany a péče o památky nestíhají 
profesionální památkáři dělat vše, co by chtěli. Pokud někdo přijde 
a uspořádá výstavu, jež má formou uměleckých děl za cíl upozornit, že řada 
památek je ve špatném stavu a hrozí jim zánik, tak to je velice dobře,“ 
vysvětlil Jiří Balský důvod, proč se rozhodl akci jménem NPÚ zaštítit. 

„Potěšilo mne, že autoři pojali kulturní dědictví jako celek. 
Nerozlišují, zda je konkrétní objekt administrativně víc chráněný, nebo ne. 
Ne každá historická stavba či kamenosochařské dílo, umělecky zajímavá 
nemovitost je totiž památkou chráněnou ve smyslu zákona. Naprostá většina 
z nich dohledu památkářů nepodléhá a zejména u těchto památek je na 
každém z nás, jak se o ně staráme,“ uzavřel ředitel Balský. 

Vernisáže se zúčastnilo asi osmdesát návštěvníků, mezi kterými bylo 
i několik zajímavých hostů. Vedle ředitele NPÚ ÚOP v Josefově to byla 
náměstkyně primátora města Hradce Králové pro oblast kultury, sociálních 
věcí, zdravotnictví a cestovního ruchu Ing. Anna Maclová, dále pak majitelé 
zámku v Barchově manželé Součkovi nebo starostka obce Boharyně JUDr. 
Věra Macháčková. 

Součástí vernisáže, která se uskutečnila v podvečer úterý 2. února, 
byla i přednáška Mgr. Miloše Buroně z josefovského územního odborného 
pracoviště NPÚ, který desítky přítomných příznivců památek a fotografií 
seznámil s problematikou ohrožených památek v Královéhradeckém kraji i 
s možnostmi, kde o nich lze dohledat informace. 

 

Výstavu pořádala u příležitosti 25 let činnosti Společnost ochránců 
památek ve východních Čechách ve spolupráci s královéhradeckým 
Fotoklubem Omega a Národním památkovým ústavem, územním odborným 
pracovištěm v Josefově. 
 

 

Autoři fotografií: Jiří Cvrkal, Monika Ficková, Kamil Klembara, Tomáš 
Saidl, Petr Soukeník, Marcela Zuchová, Ludmila Žlábková 

 

Doprovodné texty: Rudolf Khol 
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Ludmila Žlábková:  
 VÝROČÍ Dr. JULIA GRÉGRA 

 

V lednu 2016 se na Společnost obrátil Josef Břečka s dotazem, zda se 
Společnost nechce spolupodílet na připomínce 185. výroční narození 
významného českého politika, mladočecha, JUDr. Julia Grégra. Jeho životní 
výročí (narodil se 19. 12. 1831 v Hradci Králové - Březhradě) chce 
připomenout Matice česká společnost Národního muzea. Výbor Společnosti 
souhlasil, že se k uspořádání připomenutí hradeckého rodáka připojí. 

Součástí vzpomínky by mělo být uspořádání přednášky o J. Grégrovi, 
případně pokus o obnovu pamětní desky na politikově rodném domě 
v Březhradě. 
 

 

Stav pamětní desky není v současné době uspokojivý. O více 
informací jsme požádali odbor památkové péče magistrátu Hradec Králové: 

„Magistrát města Hradce Králové, odbor památkové péče ohledal 
předmětnou pamětní desku a zjistil následující:  

Pamětní deska Dr. Julia Grégra je osazena na domě U Náhonu č. p. 
12, Hradec Králové-Březhrad, na pozemku st. p. 13/1 v katastrálním území 
Březhrad. Historizující pamětní deska Dr. Julia Grégra (1831 – 1896) je 
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tvořena dvojicí desek (umístěných nad sebou) přibližně obdélného tvaru 

z růžového mramoru. Větší, horní deska s konkávně zaoblenými rohy, jejíž 
delší strana je orientovaná vertikálně, je ve středu otevřena elipsovitou 
nikou s profilovaným okrajem. V nice byla původně umístěna měděná 
Grégrova busta (dle tvrzení vlastníka objektu byla Grégrova busta odcizena 
před dvěma lety). Vnitřní prostor niky je opatřen červeným nátěrem. Niku 
lemuje tesaný nápis v kapitálním humanistickém písmu, nesoucí Grégrovo 
heslo: „RADĚJI ŽALÁŘ A OKOVY NEŽ VOLNOST OTROKA“. Nad nikou 
při horní hraně desky byla umístěna měděná girlanda, tvořená dvojicí 
festonů, v jejím středu je zakomponován sokol s roztaženými křídly (levou 
nohou se dotýká okraje niky). Dolní hrana desky je zdůrazněna římsou 
podpíranou zubořezem. Pod nikou jsou patrny měděné šrouby, které kotvily 
měděný reliéf, nyní odstraněný. Spodní deska je svou delší stranou 
orientovaná horizontálně. Profilovaný rámec vytváří pole nesoucí nápis: 
„ZDE SE NARODIL 19. PROSINCE 1831 Dr. JULIUS GRÉGR SLAVNÝ 
PUBLICISTA A BOJOVNÍK ZA PRÁVA LIDU ČESKÉHO“. Spodní hranu 
rámce zdobí perlovec. Obě boční hrany desky jsou tvořeny dvojicí volut. 

Pamětní deska byla osazena na předmětném domě v roce 1897 péčí 
královéhradeckého komitétu pro zřízení pamětní desky na rodném Grégrově 
domě v Březhradě (předsedou byl Stanislav Červený). Deska, jejímž autorem 
byl sochař František Stránský, měla být odhalena, dle Březhradské pamětní 
knihy, 3. října 1897. Během slavnostního odhalení byla pamětní deska 
předána předsedou komitétu obci Březhrad (zastoupenou starostou Teigem) 
„v majetek a ochranu obce se žádostí, by mládeži a dorostlým a poutníkům 
poukazoval na tuto památku.“ Desky z růžového mramoru byly vytvořeny 
v kamenickém závodě Ot. Sandnera na Královských Vinohradech. Busta byla 
vyrobena v továrně Bendelmayer a Červenka na Letné, dle modelu sochaře 
Františka Stránského. Celkový stav pomníku je v současné době 
neuspokojivý. Kámen zvětrává a nápisy jsou nečitelné. 

Grégrova busta a části kovových reliéfů byly odcizeny. 
Předmětná pamětní deska, ani objekt, na kterém je deska osazena, 

není nemovitou kulturní památkou a ani nemovitostí, která byť není kulturní 
památkou, se nachází v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo 
v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní 
památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákona o státní památkové péči“). 

Přestože předmětná věc vykazuje značné estetické, kulturní 
a historické hodnoty, není možné ji v současnosti chránit ve smyslu zákona 
o státní památkové péči. Péče o předmětnou věc je tedy zcela v rukou 
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vlastníka věci. Město Hradec Králové podporuje obnovu kulturního dědictví 
například svým dotačním titulem „Finanční příspěvky města Hradec 
Králové na zachování a obnovu památkového fondu“ o který může zažádat 
vlastník věci. 

Ačkoliv výše je citován zápis z kroniky z roku 1897, nebyl dohledán 
právní dokument, který by tuto skutečnost dokládal. Desku tedy nemůžeme 
považovat za majetek Statutárního města Hradec Králové. 

Nyní je patrně dům, na kterém je deska umístěna, prodáván. 
Předpokládáme, že při prošetřování nového podnětu nezjistíme žádné 

nové skutečnosti. Případná finanční pomoc Statuárního města Hradec 
Králové musí vycházet ze zájmu vlastníka.“ 

 

      Ing. arch. Jan Falta,  vedoucí odboru památkové péče 

 

 

Jiří Němeček: 

      V mé paměti zůstalo …(1995 – 1996) 

 
V roce 1995 došlo ke dvěma velkým změnám. Od srpna toho roku 

jsem začal působit na Biskupském gymnáziu B. Balbína a tím se po pěti 
letech změnilo i sídlo našeho sdružení. Musím dodat, že po dobu, kdy jsme 
byli na Gymnáziu B. Němcové, nám tehdejší ředitel V. Král vycházel vstříc 
a dalo se očekávat, že ředitel biskupského gymnázia Václav Bláha (jeden 
z našich prvních členů) bude stejně vstřícný, což se potvrdilo. 

Bohužel, s mým odchodem začal pokles zájmu v řadách studentů. Je 
pravdou, že ještě o prázdninách dvě skupiny po 15 studentech pracovaly 
vždy jeden týden na sanaci hradu Štěpanice. V pedagogickém dozoru jsme 
se vystřídali s architektkou Alenou Koutovou. Na dlouhou dobu to byla 
poslední prázdninová brigáda se studenty. Doba polistopadového nadšení 
začala opadávat a pro studenty bylo výhodnější najít si o prázdninách 
placenou brigádu, než zdarma zachraňovat památky. To se ukázalo na dvou 
akcích. Ještě v květnu studenti pracovali o víkendu na úklidu areálu 
Šrámkova statku v Pileticích, ale v září při opravě šindelové střechy 
pravoslavného kostela sv. Mikuláše v Jiráskových sadech jsem již pracoval 
jen sám. V té době jsem byl již druhým rokem v hradeckém zastupitelstvu, 
kde se mi podařilo prosadit financování opravy střechy kostelíka, do kterého 
již zatékalo. Peníze získané z této akce nám pomohly při vydání prvního dílu 
publikace Chlumecko a Novobydžovsko – Historie a architektonické 
památky Pocidliní. Autorem je architekt Karel Kuča, který nám také navrhl 



14 

 

logo našeho vlastního nakladatelství a vydavatelství Balustráda. Musím 
dodat, že náklad 2 tisíce výtisků se zdál přehnaný, ale po šesti letech bylo 
vše vyprodáno. 

V tomto roce jsme ještě provedli ve spolupráci s kamenosochařem 
Hynkem Bláhou opravu kašny na Velkém náměstí před kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie. Nabízely se i další akce, které by našemu 
sdružení přinesly finanční prostředky, ale realisticky jsem to odmítal, 
protože jsem byl již dostatečně vytížen na gymnáziu a práce v zastupitelstvu 
a především komisích rady města mi brala mnoho času. 

Problém nastal s prostory pro naše sdružení. Biskupské gymnázium 

bojovalo o každý metr v Boromeu s hradeckou pedagogickou školou, která 
zde měla katedru češtiny, ruštiny, hudební a výtvarnou katedru. Není divu, 
že můj kabinet byl v suterénu s malým sklepním oknem, ale především měl 
osm metrů čtverečních. Tam by bylo těžké skladovat naše publikace a mít 
tam kancelář. Tehdy nám velmi pomohl dr. Jan Dvořák z Okresního úřadu 
v Hradci Králové, který nám domluvil bezplatný pronájem dvou místností 
v Okružní ulici. Tím jsme na pět let měli vyřešen problém s prostorem (do 
zániku okresních úřadů).  

 

 
Kresba Karel Kratochvíl 

 

Ještě v tomto roce jsme byli schopni zaplatit členský příspěvek 
Evropy Nostry, a tak se náš zástupce Miloš Řezník (dnes univerzitní 
profesor v zahraničí) mohl zúčastnit kongresu EN v Krakově. Neměli jsme 
však tolik financí, abychom mohli nadále platit propagační skříňku v hale 
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nádraží, když se České dráhy začaly chovat tržně. Na závěr připomenu 
kauzu poničení náhrobků na židovském hřbitově partou vandalů. Dva roky 
jsme se snažili dát tento hřbitov do pořádku. Rozsudek nad tříčlennou partou 
byl výsměchem právu. Chci ještě připomenout, že jsme v tom roce měli 134 
dospělých členů, 25 členů z řad studentů a dva kolektivní členy. Podali jsme 
na MK ČR pět návrhů na zapsání do státního seznamu nemovitých 
kulturních památek, mezi nimi např. objekt lednice v Krňovicích 
(Třebechovice pod O.). 

 

Rok 1996 

 
Pro mne to byl rok jeden z nejnáročnějších. Na gymnáziu jsem ve 

funkci zástupce ředitele byl hodně časově vytížen, ale ještě horší situace 
nastala v říjnu, kdy nečekaně zemřel ředitel a můj přítel Ing. Václav Bláha. 
Biskup Karel Otčenášek bral jako samozřejmost, že ředitele gymnázia budu 
dělat já. Nebyl jsem schopen to odmítnout.    

Společnost pokračovala v činnosti dál. Byl vydán druhý díl 
Chlumecka a Novobydžovska. Bylo to finančně náročné, ale díky 
úspěšnému prodeji prvního dílu jsme si to mohli dovolit. S několika studenty 
jsme postavili lešení pro opravu souboru barokních plastik v Předhradí 
a pomáhali při opravě kašny v Třebechovicích pod Orebem. Provedli jsme 
průzkum venkovních plastik v Černožicích a v Holohlavech.           

Měli jsme radost, že úspěšně pokračovala oprava kaple sv. Klimenta, 
což byl také náš úspěch, protože jsme v roce 1994 po dohodě s děkanem F. 
Hladkým iniciovali veřejnou finanční sbírku na záchranu tohoto barokního 
objektu. S projektem záchrany Šrámkova statku jsme se zúčastnili celostátní 
soutěže Místo v srdci. Na požádání Nezávislé památkové unie jsme provedli 
vyhodnocení Soutěže mladých historiků v oboru technické památky, hlavní 
podíl zde měl doktor Josef Kratochvíl, náš dlouholetý člen. Iniciovali jsme 
umístění pamětní desky V. F. Červeného na Malém náměstí v Hradci 
Králové. Setkání s paní Soňou Červenou bylo pro mne příjemným zážitkem. 

Společně s Nezávislou památkovou unií jsme podporovali (lobbovali) 

návrh poslanců KDU-ČSL, aby každý rok byla v rozpočtu vyčleněna částka 
půl miliardy na záchranu nejohroženějších památek. Návrh parlament 
neschválil (především hlasy poslanců ODS a KSČM). 

V předvánočním čase jsme uskutečnili zájezd do Skanzenu Vysočina 
na Veselém Kopci a souboru staveb tzv. Betlém v Hlinsku. Průvodcem nám 
byl spoluzakladatel skanzenu pan Luděk Štěpán, který se následně stal naším 
členem. 
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Josef Šrámek: 
Poutavé svědectví o životě v královéhradecké  

pevnosti na počátku prusko-rakouské války roku 1866  
 

Ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové se nachází 
poutavé svědectví o průběhu prusko-rakouské války roku 1866. Podle 
poznámky v záhlaví jde o opis původního dopisu psaného někdy po 
5. červenci 1866 královéhradeckou měšťankou, která válku přečkala za 
zdmi královéhradecké bastionové pevnosti.1 Dokument zachycuje dění 
v časovém horizontu od 28. června do 5. července 1866 a třebaže nepřináší 
převratné faktografické poznání, možná cennější je jeho prostřednictvím 
zachycený autentický prožitek současníka válečných událostí roku 1866.2 
Takových svědectví zatím neznáme mnoho, v podstatě nejvyužívanější 
bývají paměti spisovatele Ignáta Hermanna.3 Dějiny královéhradecké 
pevnosti nejen v prusko-rakouské válce přitom podle mého soudu stále 

skýtají téma, kde by se mohla uplatnit celá řada badatelů.4
 Cílem 

následujících řádků je zpřístupnit tento dokument formou edice pro potřeby 
dalších badatelů. 

Úvodem budiž drobné shrnutí událostí, o nichž dopis nehovoří, které 
ale tvoří logicky nutný kontext popisovaného dění. Třebaže k vyhlášení 
války mezi Rakouskem a Pruskem došlo až 21. června 1866, kolem 
vojenských pevností bylo již delší čas živo, jak byly uváděny do 
provozuschopného stavu (např. v Hradci Králové bylo už v roce 1858 

zrušeno pevnostní velitelství, byl odvolán zákaz výstavby v pevnostním 
obvodě, takže před vypuknutím války bylo třeba pevnostní zázemí opět 
                                                 

1   Muzeum východních Čech v Hradci Králové (MVČ HK), fond 
Literatura/Literární archiv (LI/LA), sign. 6846. Za podnětné komentáře a připomínky 
k textu děkuji Mgr. Jiřímu Synkovi a Jaroslavu Dvořákovi.  
2   Život v královéhradecké pevnosti za prusko-rakouské války na základě 
pramenů úřední provenience vykreslují PAVLÍK, Jiří – POKORNÝ, Radek: Vliv a 

důsledky války v roce 1866 na život civilního obyvatelstva v královéhradecké pevnosti. In: 

Královéhradecko 3. Rok 1866 a česká společnost. Středoevropské, národní a regionální 
souvislosti. Hradec Králové 2006, s. 135-142.  

3   HERRMANN, Ignát: V pevnosti. Praha 1936.  

4   Srov. JEDLIČKA, Otakar: Boje v Čechách a na Moravě za války roku 1866. 
Díl třetí: Události po bitvě kralohradecké až do uzavření míru. Pardubice 1883, s. 81-88; 

BĚLINA, Pavel – FUČÍK, Josef: Válka 1866. Praha – Litomyšl 2005, s. 484-486; 

SLAVÍK, Jiří: Hradec Králové – město a pevnost v letech 1850-1854. Památkové ztráty 
v letech 1850-1910. In: Královéhradecko 7, Hradec Králové 2010, s. 361-368; JAKL, 

Jan: Zánik královéhradecké pevnosti. In: Královéhradecko 7, Hradec Králové 2010, s. 
119-128. 
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upravit – především vyklučit stromy a jiný porost), popř. se ve chvatu 
opravovalo a dostavovalo. V Hradci Králové bylo na úpravách předpolí 
zaměstnáno téměř 2000 lidí a padly jim za oběť např. aleje vedoucí ke 
Kuklenám. Dne 4. května 1866 byl vydán rozkaz, aby v pevnostních 
městech zůstali jen ti z obyvatel, kteří disponují propustkami vydanými 
pevnostním velitelstvím a purkmistrovským úřadem a patřičnou zásobou 
potravin, umožňující jim přečkat obléhání. Podmínkou také bylo 
zabezpečení obydlí proti požáru. Kdo toto nemohl splnit (na vše dohlížela 
smíšená vojensko-civilní komise), musel město opustit. Řada obyvatel ale 
utíkala z ohrožených míst preventivně. Samozřejmostí byl přechod na 
vojenskou správu pevnostního města: byla omezena svoboda pohybu 
i domovní svoboda, měšťané, kteří město neopustili, se stali podřízenými 
vojenskému soudnictví (a případně i stannému právu), neboť civilní úřady 

byly přesunuty do zázemí mimo bezprostřední ohrožení frontou (v případě 
Hradce Králové nejprve na Chrudimsko). Následně byly počátkem měsíce 
května vydány další vyhlášky, které specifikovaly podmínky setrvání ve 
městě, dne 13. června se započalo se zaplavováním pevnostního předpolí. 
Do začátku července v Hradci Králové zůstalo z cca 6 500 civilních 
obyvatel jen 1155 evidovaných osob.5  

 

 
Královéhradecká pevnost v roce 1866 (pohlednice z r. 1905) 

                                                 

5   JAKL, J.: Zánik královéhradecké pevnosti, s. 120; BĚLINA P. – FUČÍK, J.: 
Válka 1866, s. 484. 
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Edice 
 

„Bitvu u Skalice jsme viděli s Bílé věže; dobře bylo vidět pohyby 
obou vojsk, nedalo se nám ale rozeznat, kdo je v prospěchu; mimo to byli 
jsme plní dobré naděje: bylť to začátek, a naši udatní vojínové šli s pravou 

rozkoší na nepřítele, těšíce se již napřed, jak brzo s hanbou uteče, 
představovaliť si vítězství docela lehké. Výsledek však této první větší bitvy 
poučil nás bohužel, že to nebylo tak lehké, a že je vůbec chyba podceňuje-li 

se mnoho nepřítel. Dne 28. června přiváželi sem do Hradce plné vozy 
raněných – ach, jaký to žalostný pohled! Tu bylo krvavých hlav a rukou, do 
kterýchž částí těla naši ubozí vojáci nejvíce střelení byli. Bylo jich velké 
množství, na jednoho pro druhého člověk zapomene, přece však nevyjde mi 
z mysli voják s hlavou celou zavázanou, jejíž obvazek celý krví prosáklý 
byl; byl to muž již letitý, přišel z brány pěšky a ubíral se chuďas do špitálu; 
hoch malý nesl mu torbu a plačící žena čáku. Jiný opět, jak je u kolegium 
s vozů složili, kde také špitál byl, stál trpělivě se smutnou tváří až jej někam 
dopraví, a z ustřeleného lokte crčela krev potůčkem na zem; třetí ležel jako 
zabitý na voze, měl roztříštěné stehno a sténal potichounku; tři jej sundávali 
pomalinku dolů, jeden setník jim pomáhal, a ten měl oči plné slz. Cesta od 
nádraží ku Hradci se ani netrhla, tolik6 raněných bylo vezeno do pevnosti 
a co jich teprve bylo jinde! – Jaký to rozdíl! 26ho června táhlo tudy 
oddělení armády, asi 40.000 mužů, vyleštění, čerství a zdraví, zbraň leskla 
se v záři ranního slunka, prápory pyšně vlály, hudba vesele jako k tanci 

zněla a vojíni plni dobré mysli táhli dychtivě  ven na nepřítele. Množství 
jich šlo okolo města, totiž jízda a dělostřelectvo. Vřelé přání veškerého 
obyvatelstva je doprovázelo. Tam šla skvělá armáda a nyní co je z ní? 
Houfy nešťastných, zmrzačených, na duchu skleslých lidí. Nejeden voják 
nestydě se za slzu po osmahlé tváři mu kanoucí pravil před osudnou bitvou 
od 3. července: „Kéž by tomu již bylo konec!”  

Když nás 3ho ráno vzbudilo vzdálené ještě houkání děl, ulekli jsme se 
ovšem, ale vše spělo na „Kozí branku”7 – na věž už nikdo nesměl – a tu 

jsme viděli divadlo hrozné: děla houkala bez přestání, to bylo kouře 
a blesků! Dlouho váhalo vítězství, jak povědomo, ale po čtvrté hodině jsme 
patrně viděli, jak naši couvají a Prusové s hroznou palbou je pronásledují. 
Byl to pohled srdcelomný! Až o šesté hodině naše děla umlkla, dle toho jak 
vojáci utíkali. Byl to divý, strašný, zmatený útěk; v plném trysku běželo jich 

                                                 

6   MVČ HK, fond LI/LA, sign. 6846, fol. 1a.  
7   Branka v místě pozdějšího městského pivovaru, dnes sídla Královéhradeckého 

kraje. 
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mnoho tisíc sem k pevnosti, pěší a na koních pohromadě. Když přiběhli 
k Labi, vskákali do něho a hleděli se dostat na druhý břeh. Mnoho se8 jich 

zde utopilo – nepříteli unikli a ve vodě našli hrob. Bylo to smutné divadlo, 
kterak vojáci vodou bředli, přes hradby vylézali a celí umdlení a třesouce se 
po kvapném běhu – celý den byli bez jídla v ohni a přišedše sem, ničeho 
nenašli – na vlhké vodou prosáklé půdě kolem pevnosti se ubírali, aby po 
rozličných cestách k ostatním částem armády se přidali. Zdaleka však 
hučely ještě poslední rány.  

 

 
Pokácené stromořadí podél Labe za Pražskou branou (sbírka MVČ Hradec 

Králové) 
 

Nyní ale nastalo smutné tažení: výpadem pod Kozí brankou vcházeli 
dlouhé řady raněných. Tu nesli jednoho na ručnicích, tam dva ranění třetího 
podpírali; tu šel kyrysník, bílý plášť jeho byl po celých zádech jako purpur, 
tu jsme opět hleděli na důstojníka, kteréhož jsme dle šerpy poznali, kterak 
jej zlehka u pumpy do trávy položili a dlouho se s ním obírali, myslili jsme, 
že snad umírá, on ale chuďas po chvíli se pracně zdvihl, a s obvázanou 
hlavou vedli jej dále. Tak to trvalo déle než hodinu; mnoho set jich přešlo 
a bylo přeneseno, naši a Sasové pohromadě.  

Když jsme se od smutného tohoto divadla domů vraceli, stáli v síni tři 
Sasové a prosili za dovolení, aby směli lehnouti na slámu, kteráž tu ještě 
zbyla od dřívějších časů, kdy naši vojáci táhnouce městem proti Prusům 
houfně byli v domech ubytováni. Uvedli jsme ony Sasy do pokojem kde též 

                                                 

8   MVČ HK, fond LI/LA, sign. 6846, fol. 2a.  
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už několik dní sláma na nové nocleháře čekala, načež9 jsme jim vařili 
polívku k večeři. Později přišel jeden rakouský voják do síně a smutně se 
mne ptal, kde by dostal chléb; já mu řekla, aby počkal že dostane polívku; 
ten hned v síni ulehnul na slámu a po polívce usnul. Nechávali jsme tenkráte 
schválně dům otevřený a v síni bylo nastláno slámy, aby vojáci kteří by 
přišli, našli aspoň útulek pod střechou a nemuseli na tvrdé dlažbě ležet.  

Druhého dne 4. července nastal ve městě zmatek. Prusové leželi před 
pevností za Kukleny  a kdo ještě v Hradci byl, vázal uzlíček, a v poledne táhl 
pěšky houf žen, dětí a mužů moravskou [sic] branou ven k Holicům, aby 
Prusům utekli. Uprchlíci ti však padli právě Prusům do rukou, neb tito 
kvapným pochodem táhli přímo k Holicům. Dne 5. července čekal každý 
v napnutí, co se díti bude. Pruští parlamentáři, kteří zde 4ho byli; požadovali 
odevzdáni pevnosti, což když jim odepřeno bylo, vyhrožovali že město 
pumami rozbijou, až z něho nezbude nic než hromada rumu. Jaká úzkost ve 
městě! Odpoledne však zůstalo ticho až do pěti hodin. Potom zazněla první 
rána – každý se zachvěl, na to zahřměla z města odpověď, a začátek byl 
učiněn. Nyní bylo zase chvíli ticho, pak ale hvízdaly kule povětřím; jedna 
letěla těsně kolem našich oken a vrazila10 u „zlatého beránka”11 [sic!] do 

okna, to vyletělo, kus zdi se vydrtil a granát pruský se rozpráskl. Též do 
semináře vletělo několik kulí, ale mnohem více do tak zvaných 
„vodičkových [sic!] kasáren”12, kdež byla nemocnice pro raněné a to do zdi, 
na půdu a na chodbu. Jeden granát vletěl též do světnice, kdež leželi ranění. 
Ovšem byly bílé prápory na nemocnici, ale zdá se, že Prusové je neviděli, 
i poslání jsou k nim parlamentáři, aby jim to sdělili. Kanonáda tato brzy 
přestala; k půlnoci však začali Prusové zase stříleti; což trvalo asi půl druhé 
hodiny. Mimo několik děr ve zdech nestala se touto střelbou pevnosti žádná 
škoda. Od té doby nám dali pokoj; padlo sice každodenně několik ran, ale to 
bylo jen tak škádlení. 

Když se lidé za několik dní dověděli, že nejsme ani postříleni ani 
zasypáni, začali se pomalu vracet do svých opuštěných příbytků, totiž ti, 
kteří byli zásobeni potravou na čtvrt léta.  

Ještě se musím zmínit o tom, jak dne 30. června přes Kozí branku 
v divém útěku vrazilo do Hradce několik set vojáků, kteří následující je Sasy 
pokládali za pronásledující je Prusy. Přicházeli přímo od Jičína, nepřítel je 
stíhal, a oni více hodin tryskem běželi, až se šťastně do Hradce dostali, celí 

                                                 

9   MVČ HK, fond LI/LA, sign. 6846, fol. 3a. 

10   MVČ HK, fond LI/LA, sign. 6846, fol. 4a. 
11   Budova na dnešním Velkém náměstí vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
12   Kasárna vedle dnešní Střední zdravotnické školy na Komenského třídě.  
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upocení a zemdlení; tři dni nebyli nic teplého jedli, a v Hradci nebylo lze 

koupit ani sousto chleba. Ubozí vojínové rozložili se kolem kostela na 
dlažbě, důstojníci13 pak sedíce před hostincem okolo stolu a dopíjejíce 
zbytek piva, jež jim hostinský ještě dáti mohl, vypravovali nám o bitvě a jak 
v močále jich mnoho zahynulo. My jsme trnuli, a oni ještě žertovali, smáli 
se, že vypadají jako indiáni, neboť bláto bylo na nich přischlo a v obličeji 
byli zapocení a zaprášení.  

Na blízku bydlící obyvatelé přinášeli nyní vojákům potravu, co kdo 
mohl sehnati, chléb, polévku at.d., což zemdleným a hladovým bojovníkům 
bylo velevítáno. Dlouho do noci byl čilý ruch u kostela, vojáci vypravovali 
o svých bojích a strastech; teprva k půlnoci se vše utišilo, jen tu a tam kmitla 
se ještě postava a konečně všichni spali, jen stráž klidně se procházela.  

Byly to strastiplné dny, ale lepší přece než nynější mrtvé ticho, které 
v Hradci panuje.14  

Nejhorší je, že nejde pošta, nejezdí vlaky po železné dráze, není 
telegrafu – mimo pruskou poštu, pruské vlaky a pruský telegraf; my o světě 
nic nevíme, a svět nedoví se ničeho o nás.“15   
 

 
Pražská brána na konci 19. století před bouráním pevnosti (sbírka MVČ 
Hradec Králové) 

                                                 

13   MVČ HK, fond LI/LA, sign. 6846, fol. 5a. 

14   Dne 6. července 1866 byl v královéhradecké pevnosti vyhlášen stav obležení, 
který již pisatelčin dopis nereflektuje. 
15   MVČ HK, fond LI/LA, sign. 6846, fol. 6a. 
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Jiří Němeček:  
                       Rudolfinum – ústav pro hluchoněmé 

 
Diecézní ústav pro hluchoněmé založil v roce 1881 hradecký biskup 

Josef Hais. Za vlastní peníze zakoupil dům čp. 181 v Tomkově ulici. 
Pojmenován byl na počest sňatku korunního prince Rudolfa s belgickou 

princeznou Stefanií Rudolfinem. 
Zpočátku ústav sloužil pro 24 postižených dětí. V roce 1888 přikoupil 

biskup dva přízemní domy čp. 190 a 191. Ty nechal zbořit a na jejich místě 
byla postavena dvoupatrová budova v empirovém slohu.  Zde již bylo 
umístěno 70 dětí. Prvním ředitelem byl katolický kněz Josef Beran. 
Postižené děti zde bydlely a chodily do školy.  

 

 
Kresba Karla Kratochvíla 

 

V letech 1901 – 1902 byla podle projektu architekta Arnošta 
Jenšovského postavena nová budova na Pospíšilově ulici, mezi budovou 
dnešního Gymnázia  B. Němcové a SPŠ stavební. Nové Rudolfinum vysvětil 
biskup Eduard Brynych 4. října 1902 a druhý den 5. 10. vysvětil také nové 
Borromaeum na Orlickém nábřeží (dnes Biskupské gymnázium Bohuslava 
Balbína). Bylo to jeho poslední svěcení budov.  Zemřel na zámečku 
v Chrasti u Chrudimi 20. listopadu 1902. 
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V čele nového ústavu stál pak téměř čtyřicet let pater Vladislav 
Sekera, kterého ve funkci ředitele vystřídal v roce 1937 Jiljí Hůlek.  Toto 
zařízení plnilo funkci výchovně vzdělávací a léčebnou. Přijímány byly děti 
z celých východních a severovýchodních Čech. Počet žáků se pohyboval 
kolem osmdesáti dětí hluchoněmých a dětí s poruchami sluchu. Ústav měl 
6 až 7 tříd a vyučovalo zde 10 učitelů, z toho bylo 8 řádových sester 
Kongregace de Notre Dame. Za I. světové války zde byl umístěn vojenský 
lazaret. 

Po vzniku Československa byly přijímány do ústavu pouze děti české 
národnosti. Za okupace, obdobně jako v Borromaeu, byla zde umístěna 
německá mládež Hitlerjugend. Chovanci ústavu museli být přemístěni do 
náhradních prostor. Po vzniku lékařské fakulty v Hradci Králové (v roce 
1945) začala úzká spolupráce s lékaři fakulty, kteří zde zajišťovali odbornou 
lékařskou péči. V Rudolfinu byla zřízena lékařská ordinace, kde pravidelně 
ordinoval odborný lékař.  V roce 1947 byla v ústavu zřízena ještě mateřská 
škola pro hluchoněmé děti. Byl také vydáván časopis pod názvem Náš list 
(ročně 30 čísel).  

 

 
Pohlednice vydaná tiskárnou V.R. Hr.Kr. v roce 1913 

 

Pro děti se každoročně pořádala dětská slavnost. O prázdninách byly 

pro děti z města a okolí pořádány kurzy pro nápravu řeči. Ústav pro 
hluchoněmé byl zestátněn 7. října 1950. V roce 1952 převzala budovu 
Vojenská lékařská fakulta v Hradci Králové. Postižené děti byly 
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přestěhovány do Hořiček u České Skalice. V 80. letech minulého století se 
pak škola hluchoněmých přestěhovala do nově vybudovaného areálu na 
Moravském Předměstí v Hradci Králové. 

 

 
Pohlednice vydaná tiskárnou K.K. a sp. P. okolo roku 1913 

 

Budova Rudolfina byla od padesátých let minulého století využívána 
hradeckou nemocnicí. Vedle kožní kliniky zde byla také II. interní klinika. 

Po dostavbě interní kliniky ve fakultní nemocnici v roce 2004 byla budova 

opuštěna a několik let nevyužívána. Katolická církev se vzdala restitučního 
nároku na tuto nemovitost ve prospěch Královéhradeckého kraje.  Od 
listopadu 2011 do roku 2014 po dobu rekonstrukce budovy gymnázia J. K. 
Tyla se Rudolfinum stalo dočasným domovem této školy. Po následné 
důkladné rekonstrukci budovy a citlivé přestavbě se do ní 8. února 2016 

přestěhovala škola s dlouhým oficiálním názvem. Obchodní akademie, 
Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 
Pospíšilova 365/9, Hradci Králové. Současnou ředitelkou školy je Mgr. Jana 
Vitvarová. 

 

Stručný popis stavby 
  

Budovu nového Rudolfina navrhl již výše zmíněný architekt Arnošt 
Jenšovský. Umístění objektu navazovalo na před třemi roky (1899) 
dobudovanou obecní školu dívčí a chlapeckou a také měšťanskou 
postavenou v novorenesančním stylu. 
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V místech stavební parcely nově budovaného Rudolfina stával, 
s největší pravděpodobností, raně středověký kostel sv. Václava (písemně 
doložen až na konci 14. století), o čemž by mohly svědčit archeologické 
nálezy vykopané na zahradě ústavu v roce 1907. Jednalo se o kostrové hroby 
a zbytky gotických zdí.  

Architekt Jenšovský navrhl Rudolfinum v novobarokním stylu, který 
se projevuje, vedle architektonických prvků, především v kompozici průčelí, 
ale také ve vnitřním uspořádání, především ve schodišťovém prostoru. 

Třípodlažní budova má symetrickou fasádu se středovou 
monumentální částí s venkovním schodištěm a hlavním vchodem a dvěma 
křídly. Přízemí má bosovanou fasádu, na kterou navazují vysoké pilastry 
podpírající profilovanou římsu, nad kterou jsou neobarokní atiky a štíty 
zakončené vázami. 

 

 
Pohlednice vydaná tiskárnou K.K. a sp. P. v roce 1920 

 

V interiéru zaujme tříramenné schodiště, které vytváří prostorový 
dojem barokního paláce. Přispívá k tomu štukatérská výzdoba a také 
umělecké kovářské prvky – původní lustr v dnešní aule, schodišťové 
zábradlí. 

Původní dispoziční uspořádání budovy obsahovalo vedle učeben 
a pokojů také dílny, tělocvičnu, kapli, jídelnu s kuchyní a byt ředitele ústavu. 
Kaple je zaklenuta železobetonovou skořepinou se štukovou výzdobou. 
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Dispozice budovy doznala změnu úpravami pro zdravotnické účely 
a v současnosti pro školské účely.         

         

Vstupní prostor Rudolfina 

 

                  Hlavní průčelí             Schodišťová lampa 
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Bývalá kaple – dnes aula 
 

 

 

 

 

Vstupní brána 
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Ludmila Žlábková:  
          Oprava zámku by pro město byla sebevraždou 

 

Už téměř šest let zeje prázdnotou barokní zámek v Lázních Bělohrad 
na Jičínsku. Rekonstrukce zámku, který je majetkem města, je však nad jeho 
finanční síly. Alespoň to vyplývá z nezávislé studie, kterou si nechali 
zpracovat zdejší zastupitelé. Město by mělo intenzivně hledat investora, 
který tuto památku koupí a opraví.  

Studie využitelnosti, vypracovaná firmou Regioplan Liberec, současně 
varovala, že objekt není národní kulturní památkou, ale v uvozovkách pouze 
kulturní památkou, proto není šance získat na obnovu evropské dotace. 
„Investor současně nemá kvůli památkové ochraně volné ruce při 
rekonstrukci,“ upozornil starosta Pavel Šubr. Na druhou stranu je stavební 
stav nemovitosti relativně uspokojivý. Zámek je ale třeba sanovat, aby se 

situace nezhoršovala. „A co nejintenzivněji máme hledat investora,“ dodal 
starosta. 

 

Peripetie s bělohradským zámkem se táhnou léta. Teprve roku 2004 

skončil spor státu s původními vlastníky z rodiny Kinských, kteří ale zámek 
zpět do svého majetku nevysoudili. Město pak začalo jednat s firmou 

Sherydan CR, která hodlala přestavět areál na seniorské bydlení. Krátce nato 
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však byl zpochybněn převod zámku na město z roku 1992. „Opět začala 
jednání, která v roce 2009 definitivně potvrdila, že vlastníkem jsme my. 

Příprava seniorského bydlení pokračovala, čekalo se na ukončení nájemní 
smlouvy s učilištěm, které zde sídlilo. Roku 2010 byl zámek vyklizen, ale 
bylo to období hospodářské recese, a i když jsme smlouvy se Sherydanem 
udržovali, projekt de fakto skončil,“ zrekapituloval vývoj posledních let 
starosta. Od odchodu školy je zámek prázdný a chátrá. 

 

 

Po volbách v roce 2014 se v zastupitelstvu objevil názor, že by mělo 
město zámek opravit samo a sestěhovat do něj městské instituce, včetně 
městského úřadu. „Osobně jsem tento názor neprosazoval. Domnívám se, že 
rekonstrukce by byla nad síly města, byla by to naše investiční sebevražda. 
Rekonstrukce vyžaduje minimálně 170 milionů korun, náš roční rozpočet na 
investice je přitom 11 milionů,“ řekl starosta s tím, že tento názor nakonec 
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potvrdila i zmíněná studie. Včetně varování nad následnými vysokými 
provozními náklady. 
 

Hotel i rodinné sídlo 
 

Nápadů, jak zámek využít, už tu bylo hodně. Počínaje francouzskou firmou, 
která uvažovala vybudovat tu hotel, ale odradila ji vzdálenost od velkého 
města. Až po ukrajinského podnikatele, který zde chtěl mít rodinné sídlo. 
„Mnohé překvapila rozlehlost objektu. Většina také požadovala koupit 
zámek včetně zhruba čtyřhektarového parku. Ten ale zastupitelé prodat 
nechtěli. Naštěstí zájem o tuto památku stále je. Jen za leden jsme 
zaznamenali asi tři firmy, které zvažovaly vybudovat tu seniorské bydlení či 
jakési zdravotnické zařízení,“ prozradil Šubr. Ví však, že sehnat seriózního 
investora bude během na dlouhou trať. 
„Nestačí zdědit 15 milionů. Další desítky až stovky bude nutné investovat do 
obnovy. Kupec nám musí garantovat, že opravdu zámek opraví,“ řekl 
starosta. 

 

Podle posledního ocenění má zámek hodnotu přes 30 milionů korun. 
„Tržní cena, včetně parku je však pouze 18 milionů, bez parku pak deset, 
patnáct milionů,“ upozornil starosta Šubr s tím, že jíž jednal s firmami, které 
garantovali rekonstrukci objektu, ale žádali odkup za symbolickou částku. 
I toto budou muset zastupitelé do budoucna rozhodnout. „někteří zastupitelé 
mohou mít obavu, aby někdo nedal trestní oznámení, že jsme poškodili 
město, ale myslím, že by se tím zabránilo větším škodám, když by ten 
zámek pustl,“ dodal Šubr. 
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Zprávy z médií:                                                      
 
Vznik Asociace pro podporu památek z.s. (APPP) 
 

Cílem iniciativy je vytvoření zastřešující, široce rozkročené organizace – 

asociace reprezentující celé spektrum příznivců a ochránců kulturního 
dědictví České republiky, zejména však spolků, fyzických osob, o.p.s. apod., 
které se přímo věnují záchraně a obnově kulturního dědictví. APPP by měla 
mít sílu hájit zájmy památek jako celku, hájit zájmy svých členů, pomáhat 
v řešení problémů jak památek, tak i svých členů, být důstojným a vážně 
vnímaným partnerem v jednání se státními institucemi ČR a se zahraničními 
partnery. 

Účelem a vizí APPP je záchrana a obnova kulturního dědictví, podpora 
aktivit při záchraně, obnově, digitalizaci, prezentaci a zpřístupnění 
kulturního dědictví veřejnosti včetně podpory odborných programů (školní, 
galerijní i muzejní). 
Mezi cíle APPP patří záchrana a obnova kulturního dědictví ČR ve všech 
formách a podobách. Posilování, ochrana a podpora vzájemné komunikace 
a spolupráce složek společnosti při řešení aktuálních problémů při záchraně 
a obnově kulturního dědictví. Mapování stavu kulturních a historických 
památek. 
APPP má: zastupovat členy při prosazování oprávněných zájmů vůči 
orgánům a institucím státní správy, územní samosprávy a dalším; vytvářet 
rámcové podmínky pro koordinované získávání finančních či materiálových 
prostředků v oblasti financování neziskových organizací, společné platformy 
výměny informací a zkušeností pro záchranu a obnovu kulturního dědictví; 
podporovat a organizovat spolupráci s vysokými školami, ústavy Akademie 
věd ČR při aktivitách na podporu záchrany, obnovy a prezentace kulturního 
dědictví; organizovat a pořádat osvětové a odborné semináře, workshopy, 
konference, letní školy a výstavy; podporovat organizace a jednotlivce 
v péči o památky a umělecká díla; vytvářet podmínky, možnosti a rozvoj 

v poskytování všestranných informací pro potřeby odborné i široké 
veřejnosti; podporovat vytváření uměleckých a historických sbírek a péči 
o ně; vyvíjet publikační činnost a vydávat a distribuovat výchovný 
a osvětový materiál; zpřístupňovat odbornou a populárně naučnou literaturu 
s historickou a kulturní tématikou. 
Členství v APPP je dobrovolné, není spojeno s žádným vstupním nebo 
ročním poplatkem. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 
18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, 
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národnosti, rasy a státní příslušnosti nebo právnická osoba se sídlem na 
území členského státu Evropské unie. Členství ve spolku vzniká na základě 
podané přihlášky obsahující údaje nezaměnitelným a pravdivým způsobem 
identifikující zájemce, včetně uvedení důvodu jeho zájmu o členství a jím 
předpokládaného přínosu svého členství pro spolek, a jejím schválením 
a přijetím zájemce za člena spolku správní radou spolku. O přijetí za člena 
spolku rozhoduje správní rada na svém nejbližším zasedání kvalifikovanou 
100% většinou všech členů správní rady. 

 

Více informací: Ing. Jakub Děd, Omnium z.s.,  Tel.: 739 385 928, 

E-mail: jded@omniumos.cz 

 

Roubenka v Trávníkách bohužel musela být zbourána 
 

Město Železný Brod se již několik let potýká s problémem památkově 
chráněného domu čp. 157 ul. Hluboká, který se nachází v jedné 
z nejkrásnějších částí města – Památkové rezervaci Trávníky. Již v roce 2008 

bylo správním orgánem vydáno „Upozornění na špatný stavebně technický 
stav domu“. Majitel však v žádné z uvedených lhůt neprovedl úkon 
zamezující pokračující degradaci památky, k tomu navíc po dlouhý čas 
intenzivně hromadil věci – zejména směsný komunální odpad. Soustavné 
shromažďování vyústilo v situaci, kdy od sklepních po půdní prostory 
zaplnil odpadem obě své nemovitosti - výše zmíněný dům čp. 157 a dnes již 
zbouraný dům čp. 286 i pozemky k nim náležející. Jeho nestandardní 
chování, které jednoznačně odporovalo klidnému sousedskému soužití, 
vyvolávalo nespokojenost obyvatel Trávníků. Ti pak své stížnosti směřovali 
k vedení města, které se rozhodlo vzít celý problém na svá bedra. 

 

 

mailto:jded@omniumos.cz
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Jako jeden z nejvhodnějších způsobů řešení se po zveřejnění dražební 
vyhlášky na výše zmíněné nemovitosti (na základě zástavního práva 
exekutorského k uspokojení pohledávek Města Železný Brod a Zdravotní 
pojišťovny ministerstva vnitra ČR), jevil jejich odkup ve veřejné dražbě. 
Usnesením Zastupitelstva města Železný Brod č. 66/14zm ze dne 18. 8. 
2014 byla schválena účast v dražbě a nemovitosti (tj. pozemek p.č. 256 
o výměře 101m², pozemek p.č. 257 o výměře 356 m², budova č.p. 157 na 
pozemku p.č. 256, pozemek p.č. 333 o výměře 208 m², budova č.p. 286 na 
pozemku p.č. 333). Město tyto nemovitosti vydražilo za vyvolávací cenu 
350 tis. Kč. Je potřeba zmínit, že z časového hlediska příznivý termín 
exekuce pro město byl realizován díky osobní intervenci a stížnosti pana 
poslance Horáčka u Exekutorské komory ČR a hlavního hygienika ČR. 

Město tak získalo do svého majetku dva chátrající domy, o které 
mnoho let nebylo pečováno. Stav obou objektů zhoršoval všude přítomný 
odpad různého druhu, se kterým úzce souvisel i výskyt živočichů 
přenášejících infekční choroby. Na náklady města musela být provedena 
deratizace. 

 

 
 

Nejprve se město zaměřilo na dům čp. 286, který nebyl památkově 
chráněný, a v daný okamžik bylo prioritou zlepšit hygienickou situaci v této 
lokalitě. Dům byl již částečně zbouraný na základě předchozího rozhodnutí 
stavebního úřadu dne 16. 7. 2013. Dle vyjádření statika a rozhodnutí 
stavebního úřadu byla dne 16. 12. 2014 provedena řízená demolice zbývající 
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části objektu. Ta spolu s vyklizením objektu a následnými terénními 
úpravami stála město více jak 350 tis. Kč. 

V nynější době se město zabývalo složitou otázkou objektu čp. 157. 
Na jaře letošního roku se provedl úklid zahrady od nánosů odpadků 
předchozího majitele. Současně se předchozí majitel vyzval, aby si vyklidil 
svoje věci z objektu. Vzhledem k legislativním lhůtám pro vyzvání 
k vyklizení objektu a soudnímu procesu, včetně nabytí právní moci, se 
Město mohlo dostat k vyklizení domu až 26. 11. 2015. Během vyklízecích 
prací došlo k pracovnímu úrazu pracovníka, který se propadl podlahou 
domu. Na základě této nehody stavební úřad okamžitě zastavil vyklízecí 
práce a zakázal vstup do objektu. Po dohodě s vedením města byl objednán 
statik pro vypracování statického posudku. Z důvodu řádného posouzení 
celé situace stavební úřad vyzval Město, jako vlastníka stavby, a dotčené 
orgány, včetně orgánů památkové péče, k účasti na kontrolní prohlídce dne 

3. 12. 2015. Na základě posudku statika a podle výsledku kontrolní 
prohlídky, stavební úřad okamžitě nařídil nutné zabezpečovací práce, 
spočívající v odstranění nesoudržných částí stavby. Stavebně-technický stav 
domu bezprostředně ohrožoval okolí a zřícení konstrukcí mohlo nastat 
každým okamžikem. Nešetrné nakládání bývalého majitele s touto památkou 
bohužel zanechalo silné stopy na celé budově. Nosné konstrukce 
z dřevěných prvků byly zcela uhnilé a staticky nestabilní. Na nosných 
stěnách byly značné trhliny, štítová stěna byla vyboulena. Stropní dřevěné 
konstrukce byly napadeny dřevokaznými škůdci - dřevomorka, houba, 
hniloba atd. Podle statického stanoviska byl objekt v takovém stavu, že jej 
nešlo opravit.  V průběhu provádění nutných zabezpečovacích prací byla 
nejprve odstraněna zbývající část střechy, která se doposud nezřítila, dále 
pak byly odstraněny zřícené stropní konstrukce. Během těchto prací byl 
nadále bagrem vyklízen odpad z domu, který nebylo možno vyklidit ručně 
z důvodu hrozícího nebezpečí smrtelného úrazu. Při provádění prací se 
zjistila absolutní nesoudržnost dvou zbývajících stěn, dřevěné roubení bylo 
zcela zpráchnivělé a na místě muselo být odstraněno. 

Mgr. František Lufinka, starosta města, dodává: „Bohužel úřady 
zabývající se památkovou péčí nebyly schopny po celá dlouhá léta přinutit 
předchozího majitele alespoň k dílčí údržbě objektu, takže Město získalo 
dům v takto zdevastovaném stavu. Je smutné, že roubenka musela být 
zbourána. Pro její záchranu jsme se snažili udělat maximum, nicméně 
bezpečnost a zdraví obyvatel jsou vždy na prvním místě, stejně jako 
přiměřeně hospodárné nakládání s finančními prostředky Města.“ 

 

Ing. Jitka Kolová, městský úřad Železný Brod  
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U Střezetic vyroste pomník obětí války 1866 
 

Rok 2016 je rokem 150. výročí závěrečné bitvy prusko rakouské 
války z roku 1866. V rámci rekonstrukce válečného hrobu obětí této války 
u Střezetic na Královéhradecku dostane pietní místo novou podobu.  

Vizualizace KÚ Královéhradeckého kraje, Fotomontáž budoucí podoby 
pomníku u Střezetic. 

 

Vyroste tu pomník podle již existujícího sádrového modelu z dílny 
sochaře Petra Nováka. Na výrobu pomníku a doprovodné práce uvolní 
Královéhradecký kraj přes 600 tisíc korun. Sousoší bude vytvořeno metodou 
ztraceného vosku. Cena zakázky se má pohybovat maximálně kolem dvou 

milionů korun, podílet se na ní bude i Ministerstvo obrany.  
Kromě výroby pomníku se do prací počítají také sadové úpravy nebo 

ošetření kamenných částí podstavce. Parcela, na které bude stát pomník, je 
pietním místem a zároveň lokací, kterou pro pomník vybrali už před 100 lety 
naši předchůdci, ale dlouhou dobu se nedařilo stavbu pomníku zrealizovat. 

V roce 2014 se ze získaných finančních prostředků povedlo 
vybudovat přístupovou cestu pro pěší, vybetonovat základ pomníku, obložit 
ho kamenem a provést hrubé terénní úpravy kolem základů.  
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