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NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD 
 

Vážení přátelé, 
 

     dovoluji si vás všechny oslovit po více než dvou letech, kdy jsem rezignoval 

na funkci předsedy. S mnohými z vás jsem spolupracoval od založení Společnosti 
v roce 1990. Za tu dobu se mnohé změnilo. Jsem rád, že naše občanské sdružení 
nezaniklo tak, jak se to stalo mnohým spolkům, které vznikaly v době nadšení 
a nadějí po listopadu 1989. Je to zásluha několika členů, ale tak to bylo ostatně 

i v minulosti. 

     Před rokem jsem oslavil 70. narozeniny, čemuž stále nechci věřit. Potěšilo mě, 
že si toho povšimlo naše sdružení a také vedení města Hradec Králové, kde máme 
od založení své sídlo. Při této příležitosti se již rok chystá vydání sborníku 

pod názvem Ad honorem, tedy k mé poctě. V současné době je již v tisku a já bych 

na tomto místě chtěl poděkovat všem autorům příspěvků, ale především doktoru 
Šůlovi, že se ujal redakce sborníku  a spolu s doktorkou Martou Hovorkovou 
jazykových korektur. Doktoru V. Hovorkovi za trpělivou práci grafika, magistře 
Anně Šubrtové za návrh obálky sborníku. Zvláštní dík patří Ing. Robertu Müllerovi 
za přípravu do tisku, kdy musel trávit mnoho hodin při grafických korekturách 
sborníku. 
     Na závěr chci říci několik připomínek. První je ke Zpravodaji. Po celou dobu 
jeho existence jsme se vždy potýkali s problémem, kde vzít příspěvky. Výsledkem 
pak je zpoždění při vydávání jednotlivých čísel Zpravodaje. Druhá připomínka 

se týká aktivity členů. I v minulosti byla naše činnost postavena na několika 
nadšencích. V současné době mám pocit, že se dají spočítat na prstech jedné ruky. 
Doporučuji výboru, aby tomuto počtu odpovídal i rozsah činnosti a když někdo 
přijde s nápadem, tak by se měl ujmout i jeho realizace. 
     Milí přátelé, děkuji všem, kteří mi téměř čtvrt století pomáhali a zasloužili 
se o dobrou pověst našeho občanského sdružení, podle nového občanského 
zákoníku, spolku. 
 

                                                                                                              

   Jiří Němeček 
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INFORMACE Z VÝBORU SPOLEČNOSTI:        
 

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA TISK SBORNÍKU. Magistrát města Hradec 
Králové kladně vyřídil naši žádost o dotaci na tisk sborníku, věnovanému PhDr. 
Jiřímu Němečkovi, dlouholetému předsedovi Společnosti, který v letošním roce 
oslavil 70. Narozeniny.  Celoživotní působení dr. Němečka ocenil Hradec Králové 
přínos oblasti kultury, vědy, školství a sportu městem oceněn udělením výroční 
ceny Primus inter pares. Sborník bude obsahovat příspěvky z oblasti regionální 
historie, památkové péče, architektury a umění, to vše na cca 200 stranách 

v nákladu 250 ks.  

 

SPOLKOVÝ DŮM. Na dotaz naší Společnosti uvedla náměstkyně primátora 
Anna Maclová, že projekt Spolkového domu, jehož podstatou je přebudování 
objektu bývalé městské knihovny ve spolkový dům, pokračuje. Aktuálně by mělo 

dojít k předání nemovitosti z majetku knihovny do majetku města, poté se prostory 

budou připravovat pro provoz, opravy, údržbu, malování. Vedení magistrátu také 
zvažuje vyvolat jednání s potenciálními zájemci a mluvit s nimi o organizační 
formě, financování a podobně. 
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             Pozvánka na XXV. sněm 

       Společnosti ochránců památek  
             ve východních Čechách 
 

 

 

 

Termín: sobota 8. 3. 2014 

Místo: aula Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína 

            v Hradci Králové, Orlické nábřeží 356/1 

Čas: 9:30 - 12:30 hodin (prezence účastníků sněmu od 9 h) 

Součástí sněmu bude: 
 prodej publikace AD HONOREM – Sborník k poctě Jiřího Němečka 

prodej publikací nakladatelství Balustráda a propagačních materiálů 

zaplacení členských příspěvků na rok 2014 

drobné občerstvení 
 

Mapa: 

http://www.mapy.cz/#x=15.835386&y=50.208491&z=14&d=base_1718524_1&t=s 

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 

Více o Společnosti: www.sopvc.cz, www.facebook.com/sopvc 
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Jiří Němeček: 
Zdeněk Doubek oslavil 80. narozeniny 

 

     Ve čtvrtek 13. února 2014 slaví náš dlouholetý aktivní člen Zdeněk Doubek 
životní jubileum. Hradecká veřejnost ho zná z mnoha přednášek jako znalce 
regionálních dějin a také jako autora mnoha publikací o Hradci Králové. Jeho 
široký okruh znalostí o svém rodišti mě udivoval od momentu, kdy jsem se s ním 
seznámil. Velmi trefně to vyjádřil hradecký archeolog Radek Bláha, když 

se vyjádřil, cituji: „...že by jednou chtěl vědět o Hradci tolik, co ví pan Doubek.“ 

K těmto slovům se mohu jen připojit. Mnohokrát jsem ve své práci narazil 
na otázky, jejichž zodpovězení bych musel hledat v archivech nebo se probrat 
patřičnou literaturou. Zdeněk mi pomohl tak, že odpověď znal, protože má 
obdivuhodnou paměť, a když nevěděl, poradil mi, kde to hledat. 
     Po založení Společnosti ochránců památek ve východních Čechách se stal 
jedním z prvních členů, ale nutno dodat, že byl členem vždy aktivním. Ochrana 
památek mu ležela na srdci již za bývalého režimu. Když nemohl zachraňovat, 
alespoň fotograficky zdokumentoval objekty, které dnes již neexistují, protože 
podlehly zkáze. Díky jemu má naše sdružení bohatý fotografický archiv, který nám 
Zdeněk Doubek věnoval. Jeho zásluhou máme již od roku 1990 zdokumentovány 
na fotografiích a videokazetě i naše první záchranné akce na Šrámkově statku 

v Pileticích, včetně prvních akcí pro veřejnost (Vánoce a Velikonoce). 

     Zdeňka jsem dlouho vnímal jako znalce našeho města, ale teprve při prohlídce 
jeho mineralogické sbírky a výkladu o různých minerálech jsem zjistil, jaké 
ohromné znalosti má v tomto oboru. Jeho kuchařské umění (dlouho byl vedoucím 
kuchařem ve Fakultní nemocnice v Hradci Králové) jsme využili při vydání 
publikací o vánočních a velikonočních receptech z našeho regionu. 

     Co jsem vždy u Zdeňka obdivoval, je jeho pracovitost a píle při shromažďování 
archivních materiálů, které má doma perfektně utříděné. Staré fotografie 

i fotografie vlastní má přehledně uložené, takže jeho publikace, které byly 

v posledních deseti letech vydány, tvoří vždy jejich základ. Když jsme v letech 
1997 až 2005 vydali v šesti svazcích Starý Hradec (historie domů od čp. 1 až čp. 
126), kde jsem byl spoluautorem, poznal jsem, kolik času musel Zdeněk trávit 
ve stavebním archivu, aby zachytil majitele a obyvatele jednotlivých domů. 
Byl jsem rád, že spolupráce s ním se ujala paní Helena Rezková a mohla tak být 
vydána publikace Starý Hradec Králové – dům od domu. 
     Na Zdeňkovi je mi sympatické to, že ve svém věku se nebojí používat nové 
technické vymoženosti jako je počítač a digitální technika. Mnozí mladší autoři 
se bojí nových technologií a své práce si nechávají přepisovat do elektronické 
podoby.       Právě nová technika umožnila Zdeňkovi zpracovat svůj rozsáhlý archiv 
do digitální podoby, která umožní s archivem snadno pracovat i v budoucnu. 
     Na závěr bych se chtěl zmínit o jeho pestré přednáškové činnosti s převahou 
témat z regionální historie, ale vyslechl jsem si i jeho přednášku o židovské 
problematice. Musím říci, že jeho přednášky se vždy setkaly se zájmem hradecké 
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veřejnosti a mohl ho vždy těšit velký počet posluchačů. To mne utvrzuje 

v přesvědčení, že hradečtí občané se o dějiny svého města zajímají. O tom svědčí 
i úspěšnost prodeje publikací, které Zdeněk napsal. 
     Milý Zdeňku, přeji Ti pevné zdraví a mnoho tvůrčích sil do dalších let Tvého 
plodného života. Věřím, že k mému přání se připojují i členové našeho sdružení.                                              
    Na bibliografii Zdeňka Doubka, zde není prostor, protože přehled článků 
novinových a časopiseckých by zabral mnoho stran. Proto uvádím jen přehled 
několika knižních titulů vydaných v posledních letech. 
Město pod Bílou věží (2002)            Kouzlo objevů (2002) 
Létání a letiště v Hradci Králové (2011)          Malšovice (2012) 
Pohled do historie Nového Hradce Králové (2012)         Třebeš (2013) 
Historie MHD v Hradci Králové (2013)          Můj Hradec Králové (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



8 

                                                                                                   

ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI:                                        
 

Jak se orientovat v památkové péči? 

Dne 24. října 2013 se v Knihovně Města Hradce Králové konal seminář 
pro veřejnost s vše naznačujícím názvem: Jak se orientovat v památkové péči? 

Přednášejícím byl Martin Horák z ústavu památkové péče z Brna. Seminář byl 
rozdělen do několika částí: Památkové hodnoty, Památková péče a historická 
hodnota památek, Historické kritérium, historické umění /stavby a výtvarná 
umění/. Druhá část byla věnována Dějinám památek, tématu Památková péče 

a kulturní dědictví v České republice a ve světě. Seminář a beseda se setkaly 

s velkým zájmem občanů hlavně z řad seniorů. Organizátoři proto slibují, že pro 
velký zájem veřejnosti budou semináře o památkách pokračovat i v roce 2014.  

Bohuslav Souček - Hradec Králové 
 

 

Monumenta vivent 

Památkáři z josefovského pracoviště Národního památkového ústavu vydali třetí 
svazek ediční řady Monumenta vivent, která si klade za cíl seznamovat čtenáře 

s tématy, kterými se aktuálně či dlouhodobě zabývají jak odborníci z josefovského 
pracoviště, tak badatelé externí. Předmětem studia, bádání, zkoumání, analýz 

či prostě profesního zpracování zadané věci je kulturní historie hradeckého 
regionu, zpravidla akcentovaná úhlem pohledu památkáře či historika umění. 
A na co se mohou čtenáři těšit?  

Studie: Jindřich Kolda: Celestýnky v Choustníkově Hradišti - zapomenutá fundace 
F.A Šporka; Matouš Jirák: Michelangelovy stopy v Opočně; Pavel Mach: 

František Kysela - realizace v Královéhradeckém kraji; Ladislav Zikmund-Lender: 

Kubismus pro Hradec? Budova Zemských hospodářských učilišť v Hradci Králové, 
Theodor Petřík, 1913-1923 

Materiálie: Vladislava Říhová: Odraz budování barokních kostelů v matrikách 
farností na Broumovsku; Viktor Blažek: Křížová cesta Josefa Jana Lederera 

na Pecce z roku 1772; Zuzana Křenková, Vladislava Říhová: K historii kostela 

sv. Jakuba Většího v Dolním Lánově;  Jan Tlučhoř: František Polický a spol. 
továrna na kůže a řemeny v Jaroměři; Rudolf Khol: Třicet let snah o záchranu 
hradu Frymburk 

Zprávy:  Václav Horák: Nejstarší dochovaný náhrobník v Hořicích - zapomenutý 
a znovuobjevený; Lukáš Schorný: Průzkum náhrobků na Broumovsku; Jiří Slavík: 
Josefovský hřbitov a čtyři méně známé náhrobky; Pavel Mach: Restaurování sochy 
sv. Františka Xaverského ve Zboží a obrazu Madony s Ježíškem a sv. Janem 
Křtitelem ze zámku v Opočně. 
Sborník možné zakoupit na josefovském pracovišti NPÚ za 175 Kč nebo objednat na dobírku 

(za 175 Kč + 90 Kč poštovné). Dále také v Praze v Knikupectví Juditina věž. 

http://www.npu.cz/uop-jo/
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NÁVŠTĚVA PARDUBIC 

Komentovaná prohlídka „Pardubice v proměnách staletí“ 

    

Dne 14. září se několik členů Společnosti ochránců památek (Rudolf Khol, Růžena 
Divecká, Monika Ficková, Petr Bažant z knihkupectví Kosmas) vydalo do sou-

sedních Pardubic na avizovanou prohlídku historického jádra města. Navzdory 

částečné nepřízni počasí i souběhu s dalšími akcemi se jí zúčastnilo asi 15 osob. 

 

Bohužel déšť na sebe nenechal dlouho čekat a ohlásil se hned v 10 hodin na samém 
začátku exkurze u Machoňovy pasáže na třídě Míru. Po prohlídce pasáže jsme 
pokračovali směrem k Pernštejnskému náměstí. Komentovanou prohlídku vedl 
PhDr. Oldřich Vaňura z Národního památkového ústavu v Pardubicích. Na náměstí 
jsme si prohlédli měšťanské domy pernštejnských Pardubic, štukovou výzdobu 
fasád, jejich figurální výzdobu, u některých domů jsme si vyslechli něco málo 

z jejich historie. Trasa pokračovala přes Příhrádek k zámku pánů z Pernštejna.  
Zde jsme měli domluvenu komentovanou prohlídku reprezentativních prostor 
zámku a sálů, včetně kaple Klanění tří králů z let 1498-1500, která byla poprvé 
zpřístupněna veřejnosti v letošním roce.  
Po obědě a kratším odpočinku u kávy jsme se přesunuli k dalšímu programu 
sobotní vycházky, do prostoru areálu tzv. automatických mlýnů, projektovaných 
Josefem Gočárem (1910 a 1922-1926). Tuto prohlídku nám zprostředkoval Ing. 

Arch. Ondřej Teplý z iniciativy Mlýny městu. Po ukončení výroby byl areál mlýnů 
nabídnut k prodeji a členové této iniciativy upozorňují na nutnost citlivého přístupu 
k dalšímu využití objektu a následné péče o něj, zejména pokud bude vyhlášen 
kulturní památkou. O podepsání petice se již naše Společnost zmiňovala 
rozesláním mailu svým členům z 15. 9. 2013 o podpoře projektu Mlýny městu. 

Zároveň byl PhDr. Vaňura požádán členy Společnosti k sepsání vyjádření podpory 
k této výzvě. 
Při prohlídce i venkovních areálů mlýnů se již počasí umoudřilo a až do večera 
svítilo slunce. A tak jsme vlastně při zpáteční cestě na nádraží mohli ještě 
diskutovat o vycházce a znovu si ještě prohlédnout navštívené objekty, za pěkného 
počasí. Pardubice jsme opravdu prošli napříč staletími od gotiky, renesanci přes 

secesi, kubismus, art deco až po industriální architekturu.  
 

Tentýž den, v sobotu 14. 9. 2013, se v rámci Dnů evropského dědictví, se rovněž 
v Hradci Králové uskutečnily komentované procházky, tyto s tematikou 

historických škol. Na jedné z nich, v Borromeu, nyní Biskupské gymnázium 
Bohuslava Balbína, měl přednášku PhDr. Jiří Němeček o historii budovy.  
Bylo tedy těžké zvolit, kterou prohlídku s lákavým tématem a obsahem v jeden den 
navštívit.  
 

Monika Ficková 
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Ing. Daniela Součková: 
Barchovský zámek v roce 2013 

         

Rekonstrukce na zámku v Barchově pokračovala i v letošním roce. Po rozsáhlé 
opravě poškozené střechy se zámek dočkal poprvé ve své historii i odstranění 
vlhkosti, která ničila celé přízemní patro. 
Provedením horizontální izolace jsme pověřili firmu „Izolace a sanace vlhkého 
zdiva“ z Přerova, kterou řídí František Hróz, akreditovaný technik WTA 
Vědeckotechnické společnosti pro sanaci staveb a péči o památkové objekty. 
A vsadili jsme na správnou kartu. Firma pana Hróze realizovala tuto 
specializovanou práci špičkovou technologií – podřezáním diamantovým lanem 
s vložením izolačních materiálů. Konečně začaly zdi vysychat… 

      Souběžně s podřezáváním zámku probíhaly práce kameníků. Odstrojili 
pískovcový sokl z obvodových zdí a každý kus pečlivě označili. Pak následovalo 

rozebírání podlahy v kapličce, kde byla také každá pískovcová dlažební kostka 

(o váze v průměru 60 kg) zdokumentována. Pískovcové prvky a dlažba už jsou 
zrestaurovány a vráceny na původní místo. 
      Další práce, které se již letos zrealizovaly, jsou opravy dešťové kanalizace 

a drenáže kolem zámku. Dokončili jsme i statické zabezpečení budovy, letos jsme 
se zaměřili na západní křídlo, kterého zdi byly svázány ocelovými táhly. 
Zabezpečili jsme odborné rozebrání dřevěných podlah druhého patra, zkušený 
restaurátor již do konce roku vzkřísí kazetové parkety z jedné místnosti a bude 
pokračovat i na záchraně ostatních. Při rozebírání podlah jsme objevili ve dvou 
místnostech pod parketami další vrstvu zachovalé podlahy – pravděpodobně 
původní ještě z doby výstavby zámku. Hlavně segmenty z dubového dřeva 

se zachovali i přes veškeré devastující podmínky, kterými musel zámek projít 
v období po znárodnění. I tuto nejstarší podlahu chceme dát do původního stavu.       
      V návaznosti na další postup rekonstrukce zámku, vyrábí nám restaurátorský 
ateliér v Červeném Kostelci repliky vnějších oken druhého nadzemního podlaží.  
V příštím roce plánujeme elektrifikaci, připojení na vodovodní a kanalizační síť 
celého objektu, opravy poškozeného interiéru, výrobu vnějších oken a barokních 
mříží do přízemí a chtěli bychom začít s opravami oplocení zámeckého parku. 
      I v letošním roce jsme dostali od Krajského úřadu finanční podporu z programu 

obnovy památkového fondu na území Královéhradeckého kraje. Spolupráce s NPÚ 

v Josefově a stavebním odborem v Novém Bydžově probíhá na profesionální 
úrovni, všem, kteří nám pomáhají v našem nelehkém poslání, upřímně děkujeme.   
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Jaroměř získala vzácnou relikvii Jana Pavla II. 
  

Chrám sv. Mikuláše v Jaroměři získal ampulku s krví Jana Pavla II. Slavnostně tam 
byla uložena v neděli 27. října biskupem Janem Vokálem. 
Osobnost Jana Pavla II. (1920 – 2005) se těší mimořádné úctě po celém světě. Také 
P. Jerzy Stanislaw Zięba je velkým ctitelem tohoto papeže a úctu k němu se snaží 
rozvíjet i ve své jaroměřické farnosti. Nyní pro ni získal jeho ostatky. V kostele 

sv. Mikuláše je slavnostně uložil královéhradecký biskup Jan Vokál, kterého Jan 

Pavel II. před 24 lety vysvětil na kněze.  
P. Zięba o relikvii poprosil kardinála Stanisława Dziwisze, dnešního krakovského 
arcibiskupa a někdejšího osobního sekretáře Jana Pavla II., který žádosti vyhověl 
a do Jaroměře poslal kapku krve Jana Pavla II., který bude příští rok na jaře 
svatořečen. Ostatek bude v jaroměřickém kostele uložen v zasklené skříňce 

ve tvaru gotického okna. Umělecky ztvárněný relikviář zhotovili místní řemeslníci. 
Zisk relikvie pro kostel sv. Mikuláše není prvním příspěvkem k pěstování úcty 
k blahoslavenému Janu Pavlu II. Už v květnu 2007 byly na průčelí budovy 
děkanství zabudovány nové hrací hodiny s oblíbenou mariánskou melodií 
milovaného polského papeže. V roce 2008 požehnal pomocný biskup Josef Kajnek 
sochu Jana Pavla II. v životní velikosti. Z lipového dřeva ji vytvořil akademický 
sochař Petr Novák z Jaroměře. Byla to jedna z prvních soch tohoto papeže v České 
republice. 

Luděk Bárta, Jiří Uhlíř 

 

Soutěž Historické město roku 2013 

Ministerstvo kultury každoročně vyhlašuje soutěž o cenu za nejlepší přípravu 

a realizaci Programu regenerace městských památkových zón a městských 
památkových rezervací. Soutěž je organizována v krajských kolech, z jejichž vítězů 
se vybírá celostátní vítěz.  
V Libereckém kraji získalo pomyslný vavřínový věnec za rok 2013 město Frýdlant. 
Soutěže se účastnil poprvé. Uspěl v konkurenci šesti dalších měst, která se mohou 
chlubit městskou památkovou zónou. Byla to Česká Lípa, Lomnice nad Popelkou, 
Turnov, Zákupy, Jablonec nad Nisou a již zmíněný Hrádek nad Nisou. 
Hodnotitelská komise ocenila letitou kvalitní práci na úseku památkové péče a také 
solidní podíl, který město investuje do obnovy kulturních památek z rozpočtu. 
Kromě rekonstrukce frýdlantského náměstí nebo radnice zaslouží zmínit obnova 
redernovského špitálu, kde nalezly umístění expozice městského muzea, či obnova 
budovy frýdlantského betlému, který rovněž prošel náročným restaurováním. 
Krajská komise soutěže v Pardubickém kraji vybrala na pomyslný stupeň vítězů 
město Chrudim. Druhé místo obsadil Letohrad, na třetí příčce se umístilo Bystré 

a čtvrté místo náleží Jablonnému nad Orlicí. V Královéhradeckém kraji zaujala 
nejvíce regenerace městské památkové zóny v Hradci Králové. Přihlášen byl také 
Jičín, Hostinné, Hradec Králové s městskou památkovou rezervací a Nové Město 
nad Metují. 
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Lucie Bidlasová: 
Návštěvnost na státních hradech a zámcích v roce 2013 

 

 

I když letošní teplé zimní počasí nepřál lyžařům, bylo naopak vlídné k našim 
památkám – adventní a vánoční prohlídky na zámcích ve správě Národního 
památkového ústavu, Územní památkové správy na Sychrově navštívil rekordní 
počet návštěvníků, čímž se částečně vynahradil propad návštěvnosti v první 
polovině roku 2013. 
  

 Návštěvnická sezóna 2013 začala díky dlouhé zimě pro všechny objekty 
nepříznivě – hrady oddalovaly otevření z důvodu sněhu a ledu, který ohrožoval 
bezpečnost návštěvníků a i zpřístupněné zámky lákaly pouze skutečné nadšence. 
Díky dlouhé zimě návštěvníci volili raději procházku zámeckými parky 

či zahradami, ale do studených objektů se jim nechtělo. Tento trend bohužel trval 
zhruba do června, kdy návštěvníci dávali přednost exteriérům, nebo kulturním 
akcím pořádaným na nádvořích. 
 

 Druhá polovina sezóny byla ale příznivá a to jak obdobím prázdnin, tak s tím 
související pestřejší nabídkou objektů, kdy byly pořádány prohlídky uzpůsobené 
věku dětí (Sychrov, Litomyšl, Zákupy, Slatiňany, Náchod, Grabštejn…), byly 
realizovány stavebně-historické prohlídky, které objekty ukazovaly doslova 

„od sklepa po půdu“ (Litomyšl, Náchod, Slatiňany, Hrubý Rohozec, Sychrov, 
Zákupy, Lemberk….), kostýmované, noční či jinak oživené prohlídky (Hrádek 

u Nechanic, Frýdlant, Opočno, Ratibořice, Trosky…), byly pořádány také odborné 
přednášky, ale i koncerty, jarmarky, vzdělávací programy a další akce, které 
návštěvníkům oživily pohled na národní kulturní památky. Významnými akcemi 
se také staly Dny evropského dědictví a Hradozámecká noc. 
 

 NPÚ, ÚPS na Sychrově vydal v sezóně 2013 přes 61 tisíc návštěvnických 
pasů v rámci Věrnostního programu NPÚ, kdy návštěvníci navštívili pět objektů 

a na šestý měli vstup zdarma. Vylosování výherců zážitkových cen proběhne 
v lednu. 

         Oproti slabé návštěvnosti při zahájení sezóny 2013 zaznamenaly naopak 
adventní a vánoční akce na objektech nebývalý zájem, a to vlivem pro objekty 
příznivého počasí. Vánoční a adventní prohlídky obvykle navštěvují spíše desítky 
zájemců a to hlavně rodiny s dětmi, či páry, které si chtějí na chvíli odpočinout od 
vánočního hodování a televize. Vánoční a adventní prohlídky 2013 se ale setkaly 
s tak velkým zájmem návštěvníků, že řada návštěvníků musela vyčkat do další 
vypsané prohlídky, nebo, bylo-li to z kapacitních důvodů možné, se prohlídky 
přidávaly. Zvýšený zájem o tyto prohlídky zaznamenala správa zámku Litomyšl, 
Slatiňany, Hrubý Rohozec, Ratibořice, Zákupy, Hrádek u Nechanic, ale např. 
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i Sychrov (zde je bilance nižší oproti předchozím letům, ale je dána tím, že vánoční 
trhy byly pořádány na konci listopadu, nikoliv v prosinci). 
 

 I přes příznivé počasí zůstaly zavřené hrady a to z důvodu, že se kulturní 
program, ale i adventní prohlídky plánují v průběhu sezóny, domlouvají se externí 
průvodci, pracuje se s rozpočtem a není tedy možné se spoléhat na rozmar počasí, 
zda se návštěvník „do hradu přes sníh a led dostane, nebo nikoliv“. Na zavřených 
objektech probíhá v tuto chvíli generální úklid a také drobné stavební úpravy např. 
technického zázemí apod. Celoročně zůstává otevřen zámek Sychrov a Betlém 
Hlinecko, ostatní objekty přijímají po dohodě (pokud to v tu chvíli situace 

na objektu umožňuje) na prohlídku skupiny osob na objednání. 
 

 V příloze uvádíme statistiky návštěvnosti všech objektů ve správě NPÚ, ÚPS 
na Sychrově dle krajů, v porovnání s předchozími lety. K údajům uvádíme 
následující: těší nás zvýšený zájem o menší objekty, jako jsou Slatiňany, Hrubý 
Rohozec nebo Zákupy. Úbytek návštěvnosti u Lemberka je dán předchozím velmi 
návštěvnicky úspěšným rokem – Lemberk slavil dvacet let od zpřístupnění 
veřejnosti a celý rok zde byly pořádány doprovodné kulturní akce k tomuto výročí, 
Náchod má nižší návštěvnost danou uzavřením věže, která je samostatným 
prohlídkovým okruhem a nyní prochází rekonstrukcí, SLS Vysočina zaznamenal 
velké ztráty hned v úvodu roku, kdy pořádané tradiční akce navštívilo díky sněhové 
kalamitě menší počet návštěvníků. Nárůst u Litomyšle je dán jednak větší nabídkou 
speciálních prohlídek, ale také umožněním vstupu pro návštěvníky „Smetanovy 
Litomyšle“, u zámku Opočno došlo ke sjednocení sčítání návštěvnosti jako 

u ostatních objektů, kdy návštěvník, který navštíví dva prohlídkové okruhy, 
je v systému vykazován 2x, nikoliv pouze jednou, jako dosud. Kulturní akce byly 
také omezeny v hospitalu Kuks, kde probíhala a probíhá rozsáhlá stavební 
rekonstrukce. 

 

  Děkujeme všem návštěvníkům, kteří si k nám v roce 2013 našli cestu 

a budeme se těšit na setkání v roce 2014. Již nyní se provádí reinstalace 
prohlídkových tras, správy objektů plánují zajímavé prohlídky a akce, aby se do 
našich objektů návštěvníci rádi vraceli. O tom, jaké novinky chystáme na sezónu 
2014, si Vás dovolíme informovat před jejím zahájením, tedy na začátku dubna. 
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Ludmila Žlábková: 
Památkou roku dům, fara, ale i sýpka 

 
 Klání o sto tisíc korun a prestižní titul Památka roku 2013 se zúčastní i tři 
památkové objekty reprezentující severovýchod Čech. S ostatními vítězi krajských 
kol se pomyslně utká bývalá sýpka v Rokytnici v Orlických horách 

za Královéhradecký kraj, objekt fary v Dobšicích na Pardubicku a památka roku 
Libereckého kraje. Tou je hrázděný Haslerův dům z Pertoltic na Frýdlantsku. 
 Soutěž o památku roku letos poprvé vyhlásilo Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska. Přihlásit se mohou památkově hodnotné stavby či areály, 
které v daném roce prošly rekonstrukcí. „Každoročně hledáme historické město 
roku, tedy nejúspěšnější regeneraci památkových rezervací a zón. Ale ocenění 
si zaslouží i památky úspěšně obnovované mimo tato plošně chráněná území,“ 
vysvětlila tajemnice sdružení Květa Vitvarová.  
 V Královéhradeckém kraji se podle mínění odborné poroty nejvíc povedla 
přeměna bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách na muzejní objekt 
(http://www.sypka-moh.cz/cz/). Ačkoliv budova z poloviny 19. století není kulturní 
památkou, leží na území památkové zóny. „Architekt od počátku dbal na uchování 
původního rázu a památkové podstaty. Aby nové materiály či využití stavbu 
nedegradovaly,“ vyjádřil spokojenost starosta Rokytnice Petr Hudousek. 

Sýpka neztratila nejen vnější podobu, ale ani zajímavé stavební prvky uvnitř včetně 
dochovaných krovů. „Diskutabilní možná bylo vložení světlíku, ale dostat 
do prostor sýpky světlo je problém. Zejména když nechcete osazovat nová okna 

či vikýře. A toto řešení se již osvědčilo, například při zastřešení kostela 

v nedalekém Neratově,“ připomněl starosta.  
 Liberecká památka roku, usedlost čp. 198 v Pertolticích u Frýdlantu zvaná 
Haslerův dům, pochází z konce 18. století. Hrázděné stavení, které patří bratřím 
Nykrýnovým, se dochovalo takřka v původním stavu. Dům je součástí skanzenu 
lidové architektury. „Majitelé koupili dům v roce 2010 a od té doby na něm odvedli 
pořádný kus práce. Od počátku s námi velmi úzce spolupracovali, objekt nechali 
prohlásit kulturní památkou, studentka ústecké univerzity provedla jeho průzkum 
jako bakalářskou práci. Pertoltice jsou dobrý příklad toho, že méně peněz je pro 
kvalitní opravu památky často více,“ konstatoval Petr Freiwillig z libereckého 
pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ).  
Rozhodly dva body 

Pouhé dva body rozhodly o vítězné památce v Pardubickém kraji. „Takto těsně 
zvítězila před hradem Svojanov bývalá fara v Dašicích. Svými soukromými 
majiteli byla komplexně renovována v letech 2008 až 2013,“ uvedla Zuzana 
Růžková z pardubického pracoviště NPÚ.  
„Už nyní je patrné, že do příštích ročníků bude nutné zavést určitou kategorizaci. 
Protože škála památek je opravdu široká, a tak proti sobě v krajských kolech stála 
třeba rekonstrukce márnice v Jílovém u Prahy a proti ní areál zámku v Benátkách 
nad Jizerou,“ naznačila na závěr úvahy organizátorů soutěže Květa Vitvarová.  
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Pertoltice - stav před a po rekonstrukci. Foto NPÚ, ú.o.p. Liberec.  
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ČLÁNKY:                                                                       
 

Josef Smutný, Hana Havrdová: 

Pivovar Rudník 

 

Historie Obce 

Historie Heřmanových Sejfů (nyní Rudníku) sahá až do 13. století, kdy začala 
kolonizace Krkonoš za Přemysla Otakara II. Založili ji němečtí přistěhovalci, kteří 
tu dolovali nerostné bohatství na úpatí Černé hory.  Ve 14. století byla obec 
v držení pána Puty z Turgova.  Za husitů patřily Heřmanovy Sejfy Krušinům 
z Lichtenburka a v roce 1521 koupili Heřmanovy sejfy Valdštejnové. Ti nechali 

přestavět renesanční kostel a na vnější straně presbytáře tak v současné době 
můžeme vidět dva figurální náhrobky Hanibala z Valdštejna a Mariány Kaplířové 
ze Sulevic. O tento kostel se farníci vzorně starali. Naprosto odlišný osud měl 
kostel evangelický, který byl v části obce zvané Bolkov. Z tohoto kostela zbylo 

do dnešních dob pouze torzo a přilehlý hřbitov je v podobně špatném stavu, i když 
se obec snaží o jeho záchranu. Tento hřbitov sloužil od roku 1810 k pohřbívání 
členů německé evangelistické obce, která byla jediná ve východních Krkonoších. 
Po vysídlení německého obyvatelstva přestal postupně plnit svoji funkci a chátral 
společně s kostelem. Valdštejnové obec zvelebují. Rozvíjejí těžbu a zpracování rud. 
Nechávají také přebudovat kostel a začínají se stavbou horního zámku, v jehož  

Foto: historická fotografie pivovaru, zdroj www.pivovar-rudnik.cz 
sousedství stavějí dřevěnou budovu školy. Valdštejnové také vybudovali náhon. 
Toto důmyslné dílo sloužilo téměř 4 století. Místní obyvatelé výstavbou více než 

2 km dlouhého náhonu vyřešili problém malého množství vody v Bolkovském 
potoce.  Valdštejnové vlastnili obec až do počátku 18. století, kdy jí roku 1703 
kupují Schwarzenbergové, páni ve Vlčicích, kteří přinesli do obce nový způsob 
obživy, a to bylo plátenictví. Koncem 18. století Schwarzenbergové z podhůří 
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Krkonoš odcházejí a v roce 1970 se vlastníkem vlčického panství s Heřmanovými 
Sejfy, Javorníkem, Bolkovem a Arnultovicemi stává Jan František Theer, barvířský 
mistr z Hostinného.  A tím započíná éra podnikatelské rodiny Theerů, baronů 

ze Silbersteinu. Ti ze starého mlýna budují papírnu a zámek v horní části obce 
přestavují na sýpku a vinopalnu. Budují také poblíž kostela kamennou školu. 
Po vydání tolerančního patentu roku 1781 vzniká roku 1834 v osadě Bolkov 

německá evangelická škola. Je v této době jedinou školou, která připravuje děti 
z celých Krkonoš ke studiu na vyšších evangelických školách.  
Od roku 1880 vlastní Heřmanovy Sejfy plátenická rodina Klugů. Za jejich období 
dochází k největšímu rozmachu této Krkonošské vesnice. Rodina Klugů zde buduje 
bělidlo, barvírnu a mechanickou tkalcovou. Jejich firma patří v polovině 20. století 
k nejvýznamnějším evropským výrobcům lnářského zboží. Rodina Klugů zde 
nechá vybudovat i rozsáhlý pivovar. Součástí obce je i lokalita zvaná lázně Fořt. 
Tyto lázně sloužili až do roku 1922. K minerálnímu prameni se zde váže historka 

o zázračném vyléčení nevidomé dívky. Přestože lázně zanikly, minerální pramen 

tu dále vytéká.  
V období 2. světové války náležela obec do oblasti Sudet a roku 1945 bylo 5 mužů 
z Heřmanových Sejfů na příkaz velitele posádky Sovětského svazu popraveno 
v Hostinném. V důsledku vyhnání Německé populace prudce poklesl počet 
obyvatel. Jméno Hermannseifen bylo přeloženo do českého jazyka a tak vznikl 
název Rudník.  
Zdroje:  

1) Rudník. Historie a současnost [online]. [cit. 2013-12-03]. Dostupné z: http://www.rudnik.cz/cz/historie-a-

soucasnost-10.html 

2) Příběhy staré Trutnovsko [online]. [cit. 2013-12-03]. Dostupné z: http://www.staretrutnovsko.cz/pribehy-

trutnovsko.php 

3) WAJSAR, Stanislav. Rudnický pivovar. [online]. [cit. 2013-12-03]. DOI: Časopis Krkonoše-JIzerské hory. 
Dostupné z: http://krkonose.krnap.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=7418&Itemid=3 

 

Historie Pivovaru a pivovarnictví v Rudníku  

 

Foto: budova pivovaru   Foto: část chladného hospodářství 
   

http://www.rudnik.cz/cz/historie-a-soucasnost-10.html
http://www.rudnik.cz/cz/historie-a-soucasnost-10.html
http://www.staretrutnovsko.cz/pribehy-trutnovsko.php
http://www.staretrutnovsko.cz/pribehy-trutnovsko.php
http://krkonose.krnap.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=7418&Itemid=3
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První zmínka o pivovaru v Heřmanových Sejfech je z roku 1560, kdy město 
Hostinné dostalo jako vyrovnání za obnovený pivovar v Chotěvicích krčmu 
v Arnultovicích, Heřmanových Sejfech a na Bolkově.     

V Heřmanových Sejfech se pivo vařilo od druhé poloviny 17. století. Vařilo 

se z pšeničného sladu v pivovaru vystavěném Janem Kryštofem z Valdštejna poblíž 
zámku. Zámek za života Jana Kryštofa začíná chátrat a v 18. století slouží jako 
sklad obilí a na konci století se ocitá v rozvalinách. Následný majitel pivovaru byl 
Johann František Theer a ten nechal přestavět pivovar na bělidlo lnu. 
K pivovarnictví se vrátil až jeho syn a ten roku 1816 zřizuje na místě zámeckých 
rozvalin pivovar a palírnu. Ta byla později propachtována židovské rodině Volfa 
Müllera. Pivovar zásoboval pivem okolní hostince až do roku 1874. Díky 
zadluženosti tehdejšího majitele výroba piva 3 léta stála a znovu se začíná pivo 
vařit až roku 1877. Nejvýznamnějším bodem pivovaru v Heřmanových Sejfech je 
rok 1880, kdy pivovar získává firma J. A. Kluge. Díky těmto majitelům začal 
pivovar významně ekonomicky růst. Ve stejném roku 1880 byla firmě Kluge 
povolena přístavba hvozdu na čtvercovém půdorysu, rozšíření spilky o oddělenou 
část varny uvnitř objektu a rozšíření humna, zrušený starý hvozd a přemístěný 
náduvník. O rok později by postaven americký sklep na led. V roce 1895 byl 

pivovar vybaven moderními parními stroji, byla instalována turbína, výkonný 
generátor a do všech místností zavedeno elektrické osvětlení. V roce 1910 byl 

pivovar napojen na nový vodovod s horskou vodou, což znamenalo zvýšení kvality 
piva.  V roce 1924 se dřevěné kádě vyměňují za železobetonové kvasné nádrže 

o celkovém obsahu 1792 hektolitrů. Obměnila se i chladírna a pro dopravu se krom 

pivovarských koní začal používat už i automobil. Pivovar měl v té době padesát 
zaměstnanců včetně úředníků, kteří bydleli v pivovarských domech podél silnice na 
Vrchlabí.  
V moderně zařízené stáčírně – lahvovně se stáčelo pivo světlé desetistupňové 
výčepní, světlý dvanáctistupňový ležák a speciální černé čtrnáctistupňové. Během 
asi 30 let kdy pivovar vlastní rodina Kluge se množství vařeného piva zvedlo 
z 3 600 hektolitrů na 14 500 hektolitrů piva za rok. Ve válečných letech 1916–18 

výroba klesá k 3 000 hl, ale v roce 1926 už produkce dosahuje rekordních 21 726 
hl. Nárůst byl umožněn i propachtováním pivovaru v Maršově a zrušením pivovaru 
v Hostinném. Kvalitou piva byl znám v horách a v podhůří, pro sejfské pivo 

si jezdily pivovarské povozy až z Prahy a dokonce i z „hlavního města“ piva – 

západočeské Plzně. Žádali si ho i „fajnšmekři“ v dalekém Bavorsku. 
Provoz pivovaru byl ukončen v roce 1953. Po 2. světové válce pracovalo ještě 
v pivovaru jedenáct mužů a jedna žena, manželka posledního pivovarského sládka. 
Rodina Klugeho byla násilně vystěhována.  
Další majitelé sice objekt různě využívali, avšak na kráse mu určitě nepřidali, spíše 
naopak. Se vznikem JZD a později státního statku jsou prostory využívány jako 
sklady obilí, kanceláře, garáže a opravárenské dílny. Jejich kvasných nádrží 
využívají pro skladování moštů a vín Vinařské závody Žamberk. Drůbežářské 
závody si tu zřídily sklad vajíček. 
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A historie od roku 1989? Tedy historie nejnovější? V roce 1990 přišlo několik 
nadšenců z řad pražský rekreantů vlastnících chalupy na Bolkově s návrhem 
obnovit pivovar a tím zachránit dominantu obce. Vznikla tak akciová společnost 
pivovarnická. Akcionáři se mohli stát jednotlivý občané obce a také obec. Budovy 
pivovaru byly bezplatně převedeny z majetku Státního statku Lánov – farmy 

Rudník na obec a ta je jako akcionář vložila do zamýšleného projektu. Cena 
objektu v té době byla 3 300 000 korun. Obec měla jistě velké plány, plány 

na záchranu unikátní budovy, přeměnit budovu v kulturní centrum. V prostorách 
pivovaru měl být minipivovar, fit centrum, supermarket, restaurace, společenský 
sál a moderní ubytování pro rekreanty. Poté co si akciová společnost nechala 
vypracovat posudek na podnikatelský záměr a rakouská konzultační firma jim 
řekla, že tyto plány jsou nereálné. Díky tomuto posudku se vytratilo nadšení 
akcionářů a stavět se ani nezačalo. V lednu 1992 byl celý areál pivovaru zapsán 
jako Kulturní památka a stále chátral dále.  
Roku 2005 koupil objekt pivovaru zahraniční investor, který se stará o jeho 
současný stav, nechává pravidelně odstraňovat náletovou zeleň, vyčistil celý 
pozemek od suti a snaží se, aby pivovar více nechátral. Část objektu na východní 
straně pozemku nechal zrekonstruovat pro kancelářské účely.  
 
Zdroje:  

1) WAJSAR, Stanislav. Rudnický pivovar. [online]. [cit. 2013-12-03]. DOI: Časopis Krkonoše-JIzerské hory. 
Dostupné z: http://krkonose.krnap.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=7418&Itemid=3 

2) Rudník. Historie a současnost [online]. [cit. 2013-12-03]. Dostupné z: http://www.rudnik.cz/cz/historie-a-

soucasnost-10.html 

3) Pivovary - specialita kulturního dědictví ČR. Časopis Stavebnictví. 2007, roč. 2007, č. 08. Dostupné z: 
http://www.casopisstavebnictvi.cz/pivovary-specialita-kulturniho-dedictvi-cr_A287_I08_07 

 

 

Shrnutí stavebně-technického průzkumu objektu 

Do rukou se nám dostal stavebně-historický průzkum z roku 1995 a stavebně-

technický průzkum z roku 1994, díky kterým jsme porozuměli stavu konstrukcí 
a provozu pivovaru. Zhoršení stavu v současné době je prokazatelné, ale není tak 
extrémní jak by se mohlo zdát.  
Vodorovné konstrukce jsou ve většině půdorys tvořeny dřevěnými trámovými 
stropy. Pouze nad 1. nadzemním podlažím jsou klenby do zdiva, které jsou 
historicky cenné či klenby do traverz. V celém objektu byly kontrolovány trámy 

na přítomnost dřevokazných hub a z průzkumu jasně vyplynulo, že více než 30% 
bylo napadeno nejnebezpečnější dřevokaznou houbou dřevomorkou domácí 
v aktivním stavu.  Část trámů v historické části byla dokonce v minulosti vyříznutá 
a tak způsobila zřícení části krovu ve vstupní části historického objektu. Ložiska 
dřevomorky v nejstarší části objektu jsou rozsáhlá a plošně je zachvácen celý 
půdorys historické části objektu. Úspěšná sanace je z hlediska rozšíření aktivní 
houby prakticky vyloučena. Konstrukce krovu jsou stejně jako vodorovné 
konstrukce ve špatném stavu, v historické části objektu bylo shledáno počínající 
napadení dřevomorkou domácí v místech zatékání. V dalších částech krovu objektu 

http://krkonose.krnap.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=7418&Itemid=3
http://www.rudnik.cz/cz/historie-a-soucasnost-10.html
http://www.rudnik.cz/cz/historie-a-soucasnost-10.html
http://www.casopisstavebnictvi.cz/pivovary-specialita-kulturniho-dedictvi-cr_A287_I08_07
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jsou stopy po zatékání pouze lokální, i zde je prokázána dřevomorka, nicméně 
sanace krovu by měla být možná. Je nutné co nejdříve zabránit pronikání vlhkosti 
do objektu, aby došlo ke snížení vlhkosti dřeva. Prokázaný aktivní výskyt 
dřevomorky domácí je velmi závažným zjištěním. V případě, že dřevěné části, 
kde je to ještě možné budou sanovány, je nutné co nejdříve odstranit veškeré 
napadané dřevo z objektu. Historické klenby v západní části objektu jsou z hlediska 

únosnosti vyhovující a jejich stav je uspokojivý. Klenby v sousední části objektu  

Foto: areál bývalého pivovaru v popředí s nejcennější historickou části 
 

do traverz jsou silně porušeny vlhkostí a mrazem.  
Objekt je umístěn na hraně svahu a nemá vodorovné ani svislé hydroizolace. Části, 
které měly zůstat suché, byly od svahu odděleny vzduchovou mezerou. 

Voda stékající po skalním podloží a vytékající ze svahu i voda povrchová byla 
původně řádně odvedena. Sklepní prostory měly odvětrání. Tyto úpravy byly 
v minulosti zcela znehodnoceny nevhodnými stavebními zásahy a totálním 
zanedbáním údržby. Prostory ke svahu byly zabetonovány, zasypány sutí, listím 

a částmi rozpadajícího se zdiva.  Původní kanalizace je nefunkční a voda ze svahu 
nad objektem i z poloviny střešní plochy se volně vsakuje do zdiva objektu. 
Zdivo je na řadě míst zcela nasycené vodou, dochází k louhování vápenného 
pojiva, k degradaci malty a působením mrazu i porušení cihel. V rámci 
rekonstrukce bude nutné obnovit systém odvodnění a oddělení budovy celé délce 
od svahu a zajisti příčné provětrávání sklepních prostor. Je nutné nechat zdivo 

pořádně vyschnout.  
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Z průzkumu také vyplynulo, jak velké je poškození komína a možnost jeho dalšího 
využití. Vychýlení komína v horních partiích je zapříčiněno kombinací tepelných 

a povětrnostních účinků.  Komín je postaven z velmi kvalitních cihel a jeho sanace 

bude možná. Zdivo je mírně narušeno jednak v místě přechodu čtvercového 
průřezu v kruhový, jedna je horní část komínového tělesa vychýlena ze svislice. 

Komínové zdivo by mělo stačit vyspárovat, odbourat a znovu postavit nejvyšší 
vychýlenou část a cca 20 vrstev cihel pod ní.  
 
Zdroje:  

1) DOSTÁL, L. DIS - DIAGNOSTIKA STAVEB DOSTÁL A POTUŽÁK. Stavebně technický průzkum 
objektu: bývalý pivovar v Rudníku. 04/1994. 

 

 

foto: historická budova pivovaru foto: nejzachovalejší část krovu foto: litinový sloup - sladovna 

 

 

A současnost?  
V současné době vlastní objekt bývalého pivovaru zahraniční investor, díky 
kterému bylo možné uskutečnit workshop jako první vlaštovku k započetí 
záchranných prací objektu. Poskytl nám opravený objekt, ve kterém jsme měli 
zázemí. Zde jsme od 8. do 11. listopadu zkoumali, bádali a přemýšleli o tom, 
co se stalo, že nám vzácné domy padají na hlavu. Zjistili jsme spoustu nových 
informací, prozkoumali okolí i samotný pivovar, který je v havarijním stavu. 
Detailně jsme prostudovali veškeré dostupné materiály a pokusili se dát dohromady 
několik různých způsobů popisu jak objektu samotného, tak provozu pivovaru. 
Výrazným zdrojem informací nám kromě stavebně-technického a stavebně-

historického průzkumu byl i místní web obce Rudník, kde jsme našli plno 
zajímavých informací.  
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Eva Hušková: 

Opravy kulturních památek ve Staré Vodě 

 

 První zmínka o kostelu sv. Václava, zároveň se vsí a tvrzí či dvorcem, 

pochází z roku1356. Již před rokem 1395 zde bylo stálé kaplanství, stála tu fara 

a žili tři kněží. Architekt Karel Kuča uvádí ve spisech, že podle triumfálního 
oblouku a tvaru žeber sklenutí v presbytáři, lze usuzovat o stavbě kostela již před 
koncem 13. století. Kostel však byl v průběhu staletí několikrát přestavován, 
do dnešních dnů se zachoval v barokní podobě. 
 V letech 1999-2000 zde Společnost ochránců památek pod vedením PhDr. 
Jiřího Němečka realizovala sanaci dřevěného mobiliáře. To byl prvopočátek zájmu 
o záchranu této kulturní památky. Následně v letech 2003-4 se podařilo páteru 

Viliamovi Vágnerovi získat dotaci na opravu střechy kostela a na restaurování 
oltáře a kazatelny. Bohužel naděje na přislíbenou dotaci v hodnotě 1,5milionu 

se nevyplnila. Proto vznikla 29. 3. 2004 komise, která založila sbírku na obnovu 
kulturních památek.   Sbírka byla ukončena 19. 7. 2007. Její výtěžek byl použit 
na úhradu dílčích faktur za restaurování oltáře a oltářního obrazu restaurátorem 

R. Ševčíkem. Kazatelna byla obnovena Evou Kolmanovou. 
Po dlouhých deseti letech byl kostel sv. Václava opět otevřen a znovu vysvěcen 
v roce 2008 biskupem Kajnekem. 

 Zlomovým se ukázal rok 2012.  Díky děkanu Iclic Pavlu Seidlovi se podařilo 

získat prostřednictvím projektové firmy Konsedo s.r.o. dotaci na opravu střechy 
zvonice a fasády kostela.  Na projekt s oficiálním názvem Stavební úpravy kostela 
sv. Václava a oprava krovu dřevěné zvonice v obci Stará Voda bylo zažádáno 

o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje 
venkova České republiky. V říjnu 2012 byla skutečně přiznaná podpora ve výši 
3.550.887,- Kč, což činilo 90 procent způsobilých výdajů. Zbylých deset procent 

výdajů financuje Římskokatolická 
farnost - děkanství Chlumec nad 
Cidlinou. Kromě toho obec Stará Voda 
financovala odvodnění dešťové vody 
od kostela a osvětlení vnitřku kostela. 
Starosta Libor Morávek vykonával 
technický stavební dozor.  
Celý projekt byl zadán ve výběrovém 
řízení firmě Pegisan, s.r.o. (jednatel 
Ing. Josef Ždych), Plzeň. Smlouva 

o díle byla podepsána 24. května 2013 
a již o měsíc později začaly vlastní 

práce. Dokončeny byly 17. října téhož roku. Jednalo se především o tesařské práce. 
Vršek zvonice byl 7. srpna jeřábem přemístěn na travnatou plochu před kostelem, 
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kde byla zhotovena nová vazba střechy zvonice. Následovalo potřebné ošetření 
krovů proti škůdcům. Celá nová vazba střechy byla umístěna na zvonici 25. září, 
kde ve výšce byl položen šindel odbornou firmou Šindelář-Čábelka-Věříš. Na 

opravu zvonice bylo použito 15 metrů krychlových dřeva a 4 tisíce kusů šindele. 
 Stavební úpravy kostela sv. Václava spočívaly v otlučení stávající vnější 
omítky, v omývání stěn kostela vodou, v nahazování jádra fasády kostela, 
ve štukování a profilace říms, v provedení klempířských prací a nátěru kostela 
fasádní barvou.  
 

Zvonice 

Historik Karel Kuča uvádí: 
„Nejpozději v 16. století vzniká nový typ dřevěných zvonic, kde jednoduchý dřevěný 
plášť ukrývá samostatnou vzpěradlovou zvonovou konstrukci. Jedna z nejchara-

kterističtějších zvonic tohoto typu v Čechách vůbec, je právě mohutná zvonice 

ve Staré Vodě. “ 

O vzniku zvonice nemáme přesné údaje. Přesnější datace, to je výzva pro další 
badatele. Její stáří, respektive časové ukotvení, můžeme odhadovat na 16. století, 
a to podle třech zvonů, které zde byly umístěny. 

Zvon z roku 1552 byl zrekvírován roku 1918, další z roku 1594 byl přelit v r. 1845 

a poté opět vzat v roku 1916. Dochoval se jediný, třetí zvon, ulitý kus ku cti 

a chvále sv. Václava v roce 1604. Ulít jej nechal chlumecký hejtman, šlechtic 

Zikmund Bořanovský z Bitýšky a na Obědovicích. Dochoval se také malý zvonek, 

takzvaný umíráček. 

Zvon Sv. Václav měl za druhé světové 
války pohnutou historii. Podle vyprá-

vění pamětníka pana Forejtka byl tento 
zvon také odvezen do Německa, kde byl 

po válce prodán. Díky obětavosti kniho-

vníka pana Loudy a dnes již neznámého 
kněze z hradeckého biskupství, byl ale 

opět dopraven do Staré Vody a znovu 

vyzdvižen. 
Zvonice prošla několika opravami:   
1850 - střecha zvonice – 100 kop šindele 

1867 - osazena vížka s okénky, plechová 
báň a kříž 

1980 - oprava střechy a pláště zvonice 
místními lidmi za přítomnosti tehdejšího 
správce farnosti P. Václava Vacka. 
V roce 2013  se po sto šedesátitřech 
letech zvonice opět oděla do nového. 
A jak se shodují místní, krásná střecha 

a opravený plášť s okeničkami ji velmi sluší.  
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Ludmila Žlábková 

Východní Čechy zdokumentují památky gotiky a renesance 
 

Tři desítky českých a polských historiků umění se počátkem prosince setkali 

na třídenní konferenci Gotické a rané renesanční umění ve východních Čechách 
1200-1550, která se konala v hradeckém Muzeu východních Čech. 
Konference, na níž zaznělo na 30 příspěvků, byla první etapou zhruba pětiletého 
výzkumného záměru, jehož cílem je vytvoření vědeckého katalogu 

a reprezentativní výstavy, mapující výtvarnou kulturu východočeského regionu 
v době středověku a raného novověku. 
„Kulturní krajina východních Čech, tedy území Královéhradeckého a Pardubického 
kraje, je jednou z posledních částí našeho státu, kde se výstavní projekt s vědecky 
koncipovaným katalogem nepodařilo dosud realizovat,“ upozornil Milan Dospěl 
z Filosofické fakulty olomoucké Univerzity Palackého, která je spolu s vědci 
z Ústavu dějin umění Akademie věd nositelem projektu. 
 

Nejstarší Smrtka 

Východní Čechy skutečně až dosud stály stranou hlavního zájmu kunsthistoriků 
staršího výtvarného umění. I v povědomí vědců totiž přežívalo mínění, že se tu 
nachází málo dokladů lucemburské, tedy před husitské kultury. „Ovšem terénní 
průzkumy ukazují, že ten fond je zde poměrně široký a stále je co objevovat,“ 
upozornil Dospěl. 
Takovým unikátním objevem je například nález zapomenuté a nedávno 

restaurované gotické fresky na broumovské faře. „Její objev bude prezentován 

i v rámci konference. Zdá se, že se jedná o nejstarší zobrazení smrtky nejen 

na našem území. Mnoho nového mohou přinést průzkumy venkovských kostelů 

a far v oblasti sochařství. Připomeňme gotickou madonu z roku 1480 ze Starého 
Svojanova na Svitavsku. Je dokladem vazeb na císařský dvůr ve Vídni,“ dodal 
Dospěl. Podle jeho mínění je region unikátní i tím, že tu po husitských válkách 
vedle sebe existovalo výtvarné umění sloužící na jedné straně utrakvistům 

a na druhé katolíkům. 
Součástí vědeckého týmu zhruba pěti desítek badatelů budou i historici z polské 
Vratislavi. „Do roku 1459 byla integrální součástí východních Čech i Vratislav 

a Slezsko. Spolupráce s polskými kolegy je proto velmi významná. 
 

Následovat budou severní Čechy 

Na zhruba pětiletý výzkumný projekt potřebují vědci asi 20 až 25 milionů korun, 
další penízem hodlají získat na restaurování uměleckých děl před jejich 
vystavením. „V roce 2015 by měl navázat obdobný projekt, dokumentující situaci 
v severních a severozápadních Čechách. Po jeho dokončení bude Česko jedním 
z mála zemí, které mají komplexně zmapovánu starou kulturu na svém území,“ 
dodal Milan Dospěl. 
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Monika Ficková 

Stručné zápisky z mezinárodní konference 

o gotice a rané renesanci na východě Čech 
 

Ve dnech 3.-5. 12. 2013 se uskutečnila mezinárodní odborná konference na téma 

východočeské gotiky a rané renesance,pořádaná Ústavem dějin umění AV ČR 

v Praze a katedrou dějin umění FF UP v Olomouci  za podpory Krajského úřadu  

Královéhradeckého kraje. Během těchto dní byla možnost vyslechnout asi na 35 

tematických příspěvku s prezentacemi fotografií, mapek, vedut,atd. Po každém 

bloku s příspěvky byla umožněna diskuse ke každému jednotlivému příspěvku. 

Setkání bylo zaměřeno na výtvarnou kulturu východních Čech v letech 1200 

až 1550. Konkrétní příspěvky byly zaměřeny na archeologii východočeského 
regionu,       historii osídlení, památkovou péči i na témata z oboru historie. Každý 

přednášející byl na začátku svého příspěvku krátce představen,  bylo zmíněno, čím 

se zabývá ve své vědecké či badatelské činnostia jakému období z hlediska historie 

se věnuje.       Každý příspěvek zaujal zvoleným tématem, novinkami při výzkumu. 

Ovšem vtěsnat tolik informací do vymezeného limitu 20 minut byl jistě mnohdy 

nadlidský výkon. Přesto jsme jako posluchači nebyli ochuzeni o cenné informace. 

V blízké době bude vydán i konferenční sborník s přednesenými referáty, kde 

se čtenář bude moci opět k tématu vrátit. 

          Velmi naplněný program, velmi zajímavé příspěvky, každý si určitě našel  

to ''své''. Osobně mne nejvíce zaujaly nové informace o gotických stavbách kláštera 

v Broumově přednesené Ing. J. Slavíkem či příspěvek o nových zjištěních 

v místech bývalého Cisterciáckého kláštera Sacer campus - Svaté Pole v nedalekém 

místě Klášter nad Dědinou, přednesený Mgr. M. Bekovou. 

V této souvislosti ráda připomínám, že publikaci od Jana Horáka: Klášter Svaté 

Pole, naše Společnost prodávala v rámci našeho vydavatelství Balustráda, a možná 

se ještě pár knížek najde. A ještě mimo jiné máme i v nabídce publikaci od dalšího 
přednášejícího Mgr. Radka Bláhy: Putování po královéhradecký středověkých    

kostelech a klášterech. To jen pro ty, kdo by měl zájem a dosud mu tato díla 
v knihovně chybí. 
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Václav Pražák: 
Pevnost Hradec Králové - Jak se v ní žilo a co z ní zbylo 

 

Dokonalý model josefínské pevnosti v expozici hradeckého muzea, řada odborných 
studií, zejména popisujících průběh výstavby i jejího bourání, to vše a mnoho 
dalších informací lze vyhledat v příslušné literatuře. Dodnes kolují na toto téma 
dva protichůdné názory. Menšinový hlásá, že pevnost měla zůstat zachována jako 
jedinečný historický doklad fortifikace. Druhý - většinový, dokládá, že kdyby 
nedošlo k její likvidaci, Hradec Králové by nikdy nezískal epiteton ornans - Salón 
republiky, včetně současného úsilí o zápis jeho moderní architektury mezi památky 
UNESCO. 

Odborných pojednání, jak probíhal život Hradečanů v pevnosti je poskrovnu, jsou 

to vzpomínky pamětníků a popisy v některých beletristických románech 

či povídkách. Občas se však objeví dokument, který na konkrétních údajích rozšíří 
tyto poznatky. Jeden takový a originální, zakoupený v pražském antikvariátě, 
mi poslal přítel ze studií. Jedná se o leták, jehož text je vyhláškou, v originále 
„OHLÁŠENÍ“, obsahující soubor nařízení souvisejících s reálnými obavami 
obléhání a dobývání pevnosti ve válečném roce 1866. Toto Ohlášení vydal 11. 
května 1866 purkmistrovský úřad královského věnného města Hradce Králové 

a je podepsán starostou Collinem m.p. Vyhláška ve sbírkách Muzea východních 
Čech chyběla, takže jsem ji muzeu věnoval a spokojil se s kopií. 
Ohlášení taxativně stanoví množství a druh potravin na tři měsíce pro případ, že by 
z rozhodnutí vojenského velitelství došlo k uzavření pevnosti. Dávky základních 

potravin jsou stanoveny jako norma pro jednu osobu pro určený počet dní, 
a to v tehdejších mírách a váhách takto: 
- po 1/3 libry masa hovězího, skopového, vepřového nebo uzeného denně na 26 
dní, pročež v celku 8 2/3 liber masa; 

- po 1/2 žejdlíku hrachu, též čočky a krup, denně na 13 dní, celkem od každého 
druhu 6 1/2 žejdlíku; 
- po 1/3 libry bílé mouky denně na 38 dní, v celku na 12 2/3 libry. 

Kromě toho byly stanoveny menší dávky soli, omastku, octa, pepře, kořalky nebo 
přiměřené hojnosti vína nebo piva, vše na 90 dní. Každá rodina byla též povinna 
prokázat se zásobou 1 mázu oleje nebo 4 liber svíček, 15 centnéři uhlí 
a přiměřeným množstvím dříví na tři měsíce. 
Bylo rovněž stanoveno, dojde-li k uzavření pevnosti, bude smíšená komise dům 

od domu kontrolovat dostatečné množství nařízených zásob. Složitou situaci 
v předzásobení masem řeší vyhláška ujištěním, že řezníci si opatří dostatečný počet 
dobytka určeného na porážku, aby „čerstvé maso sekati mohli“. Pro obyvatele 

to znamenalo, že ti, kteří chtějí odebírati čerstvé maso, musí do 48 hodin od tohoto 
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data složit příslušný obnos na obecním úřadě a dostanou potvrzení (v originále 
kvitanci), kterou při kontrole komisi přeloží. 
Zároveň byly stanoveny ceny masa. Za 1 libru hovězího a vepřového 30 krejcarů, 
skopového 26 kr. a uzeného 40 kr. V závěru ohlášení stojí: „K ukojení obecenstva 
činí se též známo, že pekaři pánové Hataš, Říha a Stumpf ohlásili, že zde zůstanou 
a pečení chleba obstarávati budou.“ Tisk L. Pospíšila Hradci Králové. Nákladem 
vlastním. 
Nakonec takto pečlivě propracovaná preventivní opatření v zásobování obyvatel 
nebyla využita beze zbytku. Po osudném konci prohrané bitvy 3. července 

na chlumském návrší byla ve večerních hodinách pevnost otevřena pro ustupující 
rakouské jednotky. Pro nepřítele zůstala uzavřena a byla poté blokována menší 
pruskou jednotkou, ale snad jen do podepsání příměří v Mikulově 21. Července 

nebo jistě do uzavření mírové smlouvy 23. srpna v Praze. 

 

Zbývá odpověď na druhou část podtitulu - co tedy z pevnosti zbylo a jaký 

je současný stav těchto památek? Od drobných objektů, jako jsou dva hraniční 
kameny na nádvoří Fakultní nemocnice s písmeny K. K. F (Kaiserliche 

und Königliche Fortifikation), několika patníků při silnici na Nový Hradec Králové 

a obezdění břehů Labe a Orlice pískovcovými kvádry při regulaci obou řek, to jsou 
mohutné zemní valy a rozsáhlé kasárenské budovy, včetně několika ryze 
specifických objektů. Patří sem dvoje kasárna v Komenského ulici, větší, 
tzv. pěchotní, neboli dříve vodní, sloužící dodnes potřebám armády ČR. Mají 
nádvoří větší než je rozloha Velkého náměstí, ale bohužel také při opravě fasády 
barevně nepřiznané šambrány kolem všech okenních otvorů. 
Ani druhá kasárna, tzv. jezdecká či dříve dělostřelecká, nejsou bez chyby. 
Pro potřeby okresního soudu, který sem byl přemístěn, byla v podkroví 
vybudována řada kanceláří pro jednotlivé soudce s vikýři ve střeše, jako osvětlení 
těchto místností.  
Třetí objekt, hlavní budova někdejších Nálepkových kasáren, bývalá zbrojnice byl 
razantně rekonstruován na Tereziánský hotel. Těmto nešťastným úpravám byl již 
dříve věnován kritický šťastným úpravám byl již dříve věnován kritický článek 

v tomto periodiku. 

Největší zájem o využití zbytků pevnosti byl o tři zbytky kavalíru č. 33, jež jsou 
součástí Gayerových kasáren. Jedná se o průčelní budovu do třídy ČSA, 
tzv. zásobárnu či fortnu, kde je dnes městská tržnice a dvě kasematní budovy, 
původně doky kavalíru. Tlak na nové využití zesílil zejména v 90. letech minulého 
století, kdy zde docházelo v rámci rodícího se soukromého podnikání ke zřízení 
prodejen, restaurace, prádelny, a dokonce i kanceláří magistrátu. Oba poslední 
pevnostní domy na třídě ČSA, budova ženijního ředitelství a dům štábních 
důstojníků mají civilní využití již z dob předválečných. Bývalé vojenské objekty 
v areálu na hradě nebyly zahrnuty mezi kulturní památky. Po likvidaci velitelské 
letecké armády je využívá Policie ČR. 
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Mimo vlastní obvod pevnosti se nacházejí čtyři objekty. Jsou to dvě předsunuté 
pevnůstky, známé jako Pivovarská flošna a Pajkrova flošna. Obě byly již 
v minulosti různými uživateli přestavovány. Markantní je to u Pivovarské flošny, 
kde byla zřízena stání nejen pro koně, ale i pro voly. Vybourat vnitřní zdi a vytvořit 
zde velký prostor pro rockový klub se památkářům podařilo zamezit. Druhou 
flošnu využívá farmaceutická fakulta jako zázemí zahrady pro pěstování léčivých 
bylin. Další dva objekty jsou bývalé prachárny, z bezpečnostních důvodů rovněž 
lokalizované mimo pevnost. Slouží potřebám automobilismu, plotišťská jako 
autobazar a ta u Stěžer firmě Hunday. 
Zbývají již jen specifické objekty, z nichž nekyne sebemenší ekonomický efekt. 
Proto jsou většinou také nejzachovalejší. Na nábřeží u muzea a u Orlice před 

letním kinem, to jsou dvě  batardó, drobné 
věžovité stavby, jež byly součástí říčního 
obranného systému. 

V Jiráskových sadech to je poterna, neboli 
výpadová branka z pevnosti, a kasematová 
střílna, původně součást kavalíru. Její využití 
jako klubový prostor ztroskotalo na nedostatku 
financí, byť zbohatlého stánkaře, prodejce 
langošů. Přehled uzavírají dva zemní valy 

a koridor. Část vnějšího valu se nachází 
u letního kina, druhý tvoří špici ravelinu 

za budovou teoretických ústavů lékařské 
fakulty v Šimkově ulici. Jeho vrchol je dnes 
součástí promenádní stezky rekonstruovaných 
Šimkových sadů. 
Val spadá do labské inundace /zátopového 
území pevnosti/, na jejímž dně byly sady 
založeny. Koridor na Levém břehu Orlice proti 

Jiráskovým sadům byl původně hradba 
chránící říční břeh a zároveň bočním 
východem z pevnosti.  

Drolící se zeď byla v roce 1992 opravena Jiřím 
Němečkem a jeho synem a zároveň zbavena 
náletových dřevin. Nově zkonstruovaná lávka 
přes Orlici, vychvalovaná jako stavba roku, 
což nelze zpochybnit, byla bohužel ukotvena 
v části koridoru. Ale o tom byla již ve Zpravo-

daji dříve kritická poznámka. 
Jaký bude další osud pevnostních památek lze 
těžko předvídat. Odolají ty lukrativní dalšímu 
ekonomickému tlaku - viz například Pivovar-

ská flošna, nebo se bude jejich stav zlepšovat citlivou obnovou? Přejme si to druhé.                                            
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Jiří Němeček 

Židovské památky v Hradci Králové 
 

Hradec Králové, na rozdíl od některých měst jako je Polná, Boskovice nebo 
Heřmanův Městec, se nemůže pochlubit významnými židovskými památkami, 
přestože jsou židé v našem městě doloženi již ve 14. století. Jednalo se o malou 
komunitu, snad 3 – 4 domy, která sídlila na dnešním Kavčím Plácku. Jeho půdorys, 
malé slepé prostranství při hradbách, může navozovat domněnku, že byl 
od počátku projektován jako ghetto. Po roce 1542 nesměli židé bydlet ve městě. 
Jsou zde doloženi až k roku 1642 v počtu 52 osob, včetně rabína, ale již po osmi 
letech (1652) jsou všichni židé z města vypovězeni. Teprve v roce 1746 je uváděna 
jedna rodina, ale v roce 1793 již osm rodin. Tehdy je zmiňována i modlitebna. 
Početní nárůst židů ve městě nastal po roce 1848 stěhováním židů z venkova. 

Novodobá náboženská židovská obec byla ustavena v roce 1864.  Známé je jméno 
nájemce  prvního městského lihovaru, jímž byl žid Josef Fränkl, který koupil dům 
čp. 75 na Svatojánském náměstíčku od známého výrobce hudebních dechových 
nástrojů Václava Františka Červeného. Dnes je zde Raiffeisen banka. V té době 
byla ve městě již početná židovská komunita, která kupuje dům čp. 67 
v Rokitanského ulici. V roce 1887 podává žádost hradeckému magistrátu, aby jí 
byla povolena stavba synagogy na dvoře tohoto domu. Zbořena byla v 60. letech 

minulého století, dnes po ní zůstala jen dlažba, která se nachází pod trávníkem 
nádvoří. Při synagoze existovala i židovská škola s jednou třídou. Rabínem se stal 

Abrahám Kohn, který přišel do Hradce 
ze Žamberka. V důsledku početního 
nárůstu židů ve městě (1880 = 216, 1900 
= 309) byla v letech 1904 -5 postavena 

nová synagoga na nároží ul. Pospíšilovy  
a ul. ČSA podle projektu arch. 
Weinzettela. Fasáda je kombinací secese 
a orientálních prvků. Po roce 1960 byl 
vnitřek adaptován pro potřeby vědecké 
knihovny. Další památkou na hradeckou 

židovskou obec je židovský hřbitov na 
Pouchově, založený roku 1877 a roz-

šířený v roce 1911. Doplněn byl v roce 

1930 zajímavou funkcionalistickou  stav-

bou v maurském stylu od arch. Bergra, 

která sloužila jako pohřební obřadní síň, 
tzv. bettstube. Nápadná je mohutná 
kopule, která zastřešuje objekt. Nápadné 
je také velké okno ve tvaru Davidovy 
hvězdy. Rozpadající se střecha byla 

opravena na počátku devadesátých let minulého století. Naše Společnost 
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navrhovala  vytvořit v bettstube stálou expozici se zaměřením na židovské dějiny 

a  kulturu. Pokud jde o židovský hřbitov, nemůže se pochlubit stářím náhrobků jako 
Nový Bydžov, ale je zde možné nalézt  zajímavou funerální architekturu, včetně 
umělecky kovaných mříží a plůtků. Na hřbitově je umístěn velký náhrobek 

se jmény židovských obětí holocaustu za II. světové války. Z Hradce Králové 

a okolí bylo odvlečeno přes sedm set židů. Vrátil se jen zlomek. 

     V současné době je „bettstube“ opravena, stejně jako židovský hřbitov. 
V jeho těsném sousedství se nachází vojenský hřbitov s několika hroby padlých 

v Prusko-rakouské válce 1866. 
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