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NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD 
 

 

 Vážení přátelé,  

     dostáváte do rukou poslední letošní číslo Zpravodaje. Otázka jeho vydávání v 

této papírové podobě je stále nejistá. V Anketě byl jeden z dotazů směřován také na 

vydávání a distribuci Zpravodaje. Ale i přes opakované žádosti o vyplnění 

anketního lístku byla zpětná návratnost velmi nízká. Výbor Společnosti tedy nemá 

informace o tom, jestli má členská základna vůbec zájem ve vydávání Zpravodaje 

dále pokračovat. Rád bych zde ovšem znovu připomněl, že je potřeba, aby se do 

jeho tvorby zapojilo svými příspěvky více členů sdružení. Pokud budete mít 

jakoukoliv zajímavou informaci z oblasti památek (oprava, ohrožení, demolice 

objektu), historie, kulturního dědictví z Vašeho okolí, zašlete je na e-mailovou 

adresu sdružení. Pomůžete tak ke zvýšení informovanosti našich členů.  

     V tomto čísle Zpravodaje můžete nalézt několik příspěvků na téma industriální 

památky. Tyto objekty (zdaleka ne všechny významné stavby jsou prohlášeny za 

kulturní památky) jsou součástí našeho kulturního dědictví a je vidět, že dané téma 

je v dnešní době velmi aktuální, jelikož často dochází k tomu, že řada významných 

industriálních staveb nenávratně mizí. 

 Na sklonku letošního roku naše sdružení realizuje několik důležitých akcí, o 

kterých se můžete dočíst na dalších stránkách Zpravodaje. Tou nejvýznamnější je 

informace z Magistrátu města Hradce Králové o možnosti zřízení Spolkového 

domu v prostorách bývalé Městské knihovny v Hradci Králové. Tento projekt, 

který je prozatím ve stádiu úvah, může mít v budoucnu pro naše sdružení zcela 

zásadní význam. Máme naději získat důstojné prostory pro sídlo sdružení, ale také 

případně pro námi pořádané besedy, přednášky a pro výstavní účely. Ale od 

myšlenky ke skutku vede dlouhá cesta, a tak raději nepředbíhejme.  

 Plánovaná konference k významnému životnímu jubileu dr. Jiřího Němečka 

musela být prozatím z organizačních důvodů odložena. Byl podán návrh na 

sestavení a vydání uceleného sborníku, který by měl obsahovat mimo jiné i články 

z oblasti památek či historie, které budou věnovány dr. Jiřímu Němečkovi. Tímto 

vyzývám členy sdružení, kteří chtějí takovým článkem do sborníku přispět, aby 

nejpozději do 31. ledna 2013 oznámili na e-mail sdružení sopvc@seznam.cz název 

nebo téma svého článku. V případě nedostatku zájemců bude muset být od vydání 

tohoto sborníku upuštěno.  

 Vážení přátelé, přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a vše 

nejlepší do nového roku. Pevně věřím, že pro činnost našeho sdružení bude v 

mnoha směrech pozitivní a podaří se nám vyřešit některé zásadní otázky, týkající se 

jeho činnosti.  

 

                                                                                  Rudolf Khol, předseda sdružení 
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INFORMACE Z VÝBORU SPOLEČNOSTI:        
 

ZALOŽEN TRANSPARENTNÍ ÚČET. Společnost si zřídila pro svoji činnost 

nový transparentní účet u Raiffeisenbank  (č.ú. 7341653001/5500). Účet je již plně 

aktivní. Stávající účet sdružení bude zrušen ke dni 31. 12. 2012 a prostředky z něj 

převedeny na nově založený účet. 

 

AUKRO ÚČET. V souvislosti se snahou Výboru zvýšit prodej publikací vydaných 

naší Společností, se připravuje založení účtu na  aukčním portálu Aukro 

(www.aukro.cz) tak, aby bylo možné realizovat prodej přes internet.  

 

PODPORA VZNIKU SPOLKOVÉHO DOMU V HRADCI KRÁLOVÉ. 
Z rozhodnutí Výboru Společnosti byl odeslán dopis primátoru Hradce Králové 

Zdeňku Finkovi, v němž jsme podpořili myšlenku upravit budovu v centru města, 

z níž se v nejbližší době přestěhuje městská knihovna, na takzvaný spolkový dům. 

Současně jsme vyjádřili zájem o pronájem prostor v tomto Spolkovém domě. 

 

NÁVŠTĚVA KAMENICKÉ ŠKOLY V HOŘICÍCH. Na pozvání ředitele 

hořické střední umělecké školy se v prosinci uskuteční návštěva tohoto zařízení, 

spojená s prezentací nového 3D skeneru. Vzhledem k uzávěrce textu Zpravodaje 

bude přesný termín návštěvy zaslán e-mailem. 

 

SBÍRKA NA PODPORU HRADU FRYMBURK. Na konci listopadu se 

uskutečnila schůzka s majitelem hradu Frymburk p. Kahounem, na které byly 

upřesněny podrobnosti využití finančního výtěžku veřejné sbírky na záchranu 

hradu. Peníze budou použity na nákup stavebního materiálu na přelomu února a 

března 2013, poté bude sbírka ukončena a vyúčtována. 

 

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. JAKUBA. Člen našeho sdružení 

Hynek Bláha, obec a farnost Vysoký Újezd srdečně zvou na adventní koncert, který 

se koná v kostele ve Vysokém Újezdě v sobotu 8. prosince 2012 od 17,30 hodin. 

Na programu je jazzová nejen vánoční hudba, kterou zahraje jazzový kvartet Sax 

Frappé Základní umělecké školy Habrmanova z Hradce Králové. 
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ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI:                                         
 

 

Monika Ficková:   

         Návštěva výstavy Europa Jagellonica v Kutné Hoře 
 

 Na počátku byla řada otázek:  Kdo byli Jagellonci? Kde vládli? Jak dlouho? 

Jak ovlivnili dění ve střední a středovýchodní Evropě? Měli mezinárodní respekt? 

Stali se nejmocnější dynastií ve střední a středovýchodní Evropě? Čím si upevnili 

výsadní postavení? Co hýbalo jagellonskou Evropou? Jaké byly jagellonské Čechy, 

Morava a Slezsko? Jaký byl konec vlády Jagellonců?  

 

 Na všechny 

tyto otázky jsme 

dostali my i další 

návštěvníci 

kutnohorské 

výstavy odpověď, 

stručnou i 

podrobnou, a 

pokud byl zájem 

ještě hlubší, 

uspokojí ho četba a 

bádání v 

nádherném 

Průvodci výstavou. 

Dne 8. 9. 2012 navštívila naše skupinka čtyř členů Společnosti (Pavel Bareš, 

Michael Hroneš, Monika Ficková a Rudolf Khol) v rámci Dnů evropského dědictví 

Kutnou Horu, kde v Galerii Středočeského kraje (Jezuitská kolej) probíhala 

mezinárodní výstava Europa Jagellonica. Návštěvníkům bylo nabídnuto kromě 

tohoto mezinárodního výstavního projektu, také jedenáct jagellonských „zastavení“ 

(kostely, měšťanské domy, paláce atd.), přednáškové cykly, různé menší výstavy na 

jagellonská témata, vzdělávací programy pro studenty a mnoho dalších projektů, 

doprovázejících tuto velkolepou výstavu.  

     Prohlídkou samotné výstavy jsme strávili několik hodin a byla to doba, po 

kterou jsme byli při procházení okolo exponátů, vzácných zápůjček od institucí i 

soukromých sběratelů, muzeí i galerií z několika států Evropy, doslova vtaženi do 

poutavého světa minulosti. Výstava v nás zanechala hluboký dojem a zážitek nejen 

díky unikátním výtvarným a historickým artefaktům, ale i svým výtvarně-

grafickým řešením. 
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Robert Müller: Práce na hostinci v Záměli pokračují 
     

     Každý rok se nám většinou daří získat prostředky na kofinancování obnovy 

kulturní památky - budovu roubeného hostince U Karla IV. v Záměli. Také letos se 

zpočátku tato záležitost vyvíjela slibně. Podali jsme jako v předchozím roce žádost 

na Královéhradecký kraj a také na  Ministerstvo kultury ČR na získání finančních 

prostředků. Je to jediná možnost jak podat žádost na dva dotační programy, které se 

vzájemně neruší. Střecha je ve špatném stavu a z hlediska její záchrany a obecných 

limitů v programech jsme potřebovali získat obě dotace. Co se ale nepřihodilo? 

Přesto, že jsme jako v předchozím roce v žádosti podrobně textově, tabulkově i 

graficky zvýraznili provázanost obou dotací při rekonstrukci, v krajské komisi měli 

jiné než deklarované priority. 

V rámci tzv. havarijního 

programu jsme na jaře z 

ministerstva získali příslib na 

250000 Kč. Čekali jsme na 

výsledek rozhodnutí komise 

z kraje, ale tam pro některé členy 

komise znamenal tento příslib 

veto doplněné komentářem: „že 

nám to stačí a více 

nepotřebujeme“. Pryč bylo 

bodové hodnocení, které má za 

úkol objektivně zhodnotit 

potřebu a připravenost žadatele. Doufám, že v příštím roce si alespoň naši žádost 

přečtou, nebo nám poradí, jak zrekonstruovat zbývající střechu na etapy. Statik i 

odborné firmy se však vyjadřují jednoznačně. „Jak se do zbytku krovu zasáhne,  

rozpadne se a může na uhnilých koncích stropních trámů propadnout do dvora“.   

 Dotace z ministerstva vyšla, ale museli jsme upravit priority. Po několika 

diskuzích s tesaři i statikem byla navržena rekonstrukce krovu nad ledárnou, kam 

leta zatékalo a hrozilo jeho zničení.  Ve stanovisku památkářů byla podmínka 

zdokumentovat malbu na stěnách nad ledárnou, a tak jsme vše naplánovali a 

pozvali na kontrolní den památkáře z Rychnova n. Kn. i z NPÚ v Josefově. Po 

diskuzi a drobných připomínkách vše odsouhlasili. Důležitým bodem bylo i 

povolení archeologického průzkumu v prostoru původní pece a příprava její 

rekonstrukce. Nyní dokončujeme štít nad ledárnou a obnovu stropů. Obnova krovu 

i částečná pokládka rákosovým šindelem je již hotova.  

 Velkou radost nám udělal dopis z Nadace Via, která administruje nadační 

Fond T-mobilu. Získali jsme na příští rok základní prostředky, díky kterým se 

pokusíme zrekonstruovat původní pec a uvedeme ji do provozu. O dožínkách 

v srpnu 2013 bychom rádi uspořádali soutěž v pečení chleba. Roztopená pec však 

bude na našich akcích přístupná i pro veřejnost a tak doufáme, že si naši 

návštěvníci vyzkouší v praxi jak se dříve peklo.  
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Rudolf Khol: 

Zprávy z médií - Schválena demolice přádelny v Mostku 
 

     Dne 15. října 2012 Obecní úřad v Mostku na Trutnovsku povolil demolici jedné 

z nejhodnotnějších staveb textilního průmyslu Královehradeckého kraje. Přádelnu 

bavlny navrhla pro firmu Adolf Mandl jun. renomovaná švýcarská kancelář Séquin 

& Knobel roku 1903, postavena byla ve dvou fázích do roku 1908. Podrobnější 

informaci podá připravované pokračování publikační řady Industriální topografie  - 

Královehradecký kraj, které by mělo vyjít v roce 2013. Svému účelu přádelna 

sloužila do roku 2007.  

    Činnost švýcarské projekční kanceláře Séquin & Knobel, která projektovala 

desítky staveb pro celý kontinent, je patrně nejlepším příkladem pro začlenění 

průmyslových staveb v našich zemích do evropského kontextu. Civilní inženýr 

Carl Arnold Séquin-Bronner (1845-1899) se proslavil nejprve projektováním 

přízemních budov tkalcoven i přádelen se šedovými střechami, jejichž nový typ s 

oboustrannými sedlovými světlíky si roku 1885 nechal mezinárodně patentovat. 

Takový výrobní sál, postavený roku 1893, se dochoval v Chrastavě u Liberce 

(přádelna Cichorius & Co., projekt 1893), časný příklad najdeme v Praze-Bubenči 

(přádelna Ernest Mauthner, projekt 1888) a Séquinovu řešení odpovídá např. také 

stavba tkalcovny v Hejnici u Frýdlantu (F. Fritsch & Co., před rokem 1898). 

Samostatnou kapitolu pak představují etážové budovy přádelen, vyznačující se 

mistrovským zvládnutím velkých ploch svých fasád pomocí vysokých pilastrů, 

segmentových záklenků oken se stylizovanými klenáky a charakteristických 

atikových prvků.  

  

 

Fotografie Lukáš Beran 

 

    Kancelář Séquin & Knobel je projektovala ještě po smrti zakladatele, tedy pod 

vedením architekta Hillaria Knobela (1854-1921). Ten byl podílníkem firmy a 
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spoluautorem všech staveb od roku 1895. S pomocí výsledků dosud 

nedokončeného výzkumu architekta Michaela Hanaka v curyšských archivech 

kanceláře můžeme zatím bezpečně identifikovat např. téměř intaktně dochovanou 

budovu v Benešově nad Ploučnicí (přádelna Mattausch & Sohn, realizace 1902) či 

obdobnou ve Velkém Březně (přádelna Hugo Meinl, realizace 1896). Do této 

skupiny právě patří také náročně řešená přádelna v Mostku u Turnova (přádelna 

Adolf Mandl jun., realizace 1903), nebo v Kvíčku u Slaného (přádelna Honoré de 

Liser, proj. 1902) a přestavbou znehodnocená budova v pražských Holešovicích 

(přádelna Leopold Mahler, proj. 1903).  

     Je velká škoda, že ani v 21. století nedokáže dnešní společnost docenit krásu a 

vysokou architektonickou hodnotu těchto industriálních staveb a najít pro ně 

vhodné využití. Tyto stavby tvoří nedílnou součást naší krajiny a historie. Jejich 

architektonická podoba často svědčí o vysokém uměleckém cítění projektantů a 

stavebníků těchto objektů. Industriální stavby jsou také vzpomínkou na naše 

předky, kteří v těchto továrnách, přádelnách, tkalcovnách a jiných stavbách 

pracovali. Proto bychom měli usilovat o to, aby alespoň nejcennější z těchto staveb 

zůstaly zachovány. V případě přádelny Adolf Mandl jun. v Mostku, která mezi ně 

určitě patří, se to bohužel nepodařilo.  

 

Zdroje: http://vcpd.cvut.cz/1-424-aktuality-schvalena-demolice-pradelny-v-

mostku.aspx  

Beran, L.: Stavby textilního průmyslu severních Čech a jejich tvůrci, in Průmyslové 

dědictví, sborník příspěvků z mezinárodního bienále Industriální stopy, Praha 2008, 

str. 168-177. (Sborník je k dispozici volně ke stažení ve formátu pdf na webových 

stránkách www.vcpd.cvut.cz, publikace ke stažení)  

 

Národní památkový ústav zřídil nové správy památkových objektů 
 Generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková 

jmenovala na základě výsledků výběrového řízení a doporučení výběrové komise s 

účinností od 1.1. 2013 ředitele nově zřízených pracovišť Národního památkového 

ústavu - Územních památkových správ (dále jen ÚPS). ÚPS vznikají k 1.1. 2013 v 

rámci reorganizace památkového ústavu a nově převezmou správu a provoz 

památkových objektů na svých územích. Jak památkáři uvádí, posláním ÚPS je 

ochrana a uchování svěřeného státního majetku při respektování principů 

památkové péče, jeho prezentace široké veřejnosti a začlenění do cestovního ruchu. 

Výběrová komise hodnotila u všech uchazečů především úroveň znalostí v oboru 

památkové péče, hospodaření příspěvkové organizace státu a rovněž úroveň jejich 

organizačně řídící způsobilosti. Pro ÚPS Praha byl do funkce ředitele jmenován 

Mgr. Dušan Michlfeit, pro ÚPS Kroměříž Ing. Jan Slezák, pro ÚPS Sychrov PhDr. 

Miloš Kadlec a pro ÚPS České Budějovice Mgr. Petr Pavelec. 

Miloš Kadlec byl až dosud ředitelem územního odborného pracoviště NPÚ 

Libereckého kraje. Nové pracoviště se bude starat o osm památkových objektů na 

Liberecku, šest na Hradecku a pět na Pardubicku. 

http://www.npu.cz/pro-odborniky/narodni-pamatkovy-ustav/promena-npu--/
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(lž) 

Monika Ficková: 

Klub Stolárna ve Frýdku-Místku 

 
     Letos na jaře jsem na doporučení svých přátel navštívila Klub Stolárna, který se 

nachází nedaleko frýdecko-místeckého vlakového nádraží. Jde o využití celého 

prostoru bývalé stolárny 

jako pohostinského 

zařízení. Svým 

zákazníkům nabízí 

restauraci, bar, 

bowlingovou dráhu, 

pravidelně se zde 

pořádají jazzové a 

bluesové koncerty 

domácích i zahraničních 

interpretů.  

      Firma Klub Stolárna 

použila prostor bývalé 

stolárny, kde je využito 

téměř 650 m² plochy a 

po rekonstrukci stolárny 

jako takové otevřela svůj podnik již v roce 2002. Je zde zachován původní interiér 

(dřevo a staré cihly) a stěny jsou vyzdobeny dobovými fotografiemi zachycujícími 

život a práci dělníků, kteří tu kdysi pracovali. 

 
Interiér využívá původního zařízení řemeslnické dílny. Foto Monika Ficková 



9 

 

                                                                              

ČLÁNKY:                                                                       
 
Rudolf  Khol:  

Zlatá bula sicilská – 800 let mezi realitou a mýty 
 

    Ve dnech 27.-30. září 2012 měli zájemci unikátní příležitost spatřit jednu 

z nejvzácnějších a nejvýznamnějších listin naší historie, tak zvanou Zlatou bulu 

sicilskou.  Listina byla vystavena v budově Národního archivu v Praze na Chodovci 

u příležitosti osmistého výročí od jejího vydání. Výstavu s názvem Zlatá bula 

sicilská 1212 – 800 let mezi realitou a mýty pořádal Národní archiv a Historický 

ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy 

v Praze a Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity pod záštitou ministra 

zahraničních věcí ČR, ministra vnitra ČR a předsedy Akademie věd ČR. Jednalo se 

o zcela mimořádnou příležitost, pro současnou generaci možná jedinou příležitost 

si originál listiny prohlédnout.1  

                                                 
1  Listinu je možné si prohlédnout v elektronické verzi v rámci projektu Monasterium. Dostupná z www: 

<http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-NA/ACK/2/charter> [cit. 2012-11-05]. Do projektu Monasterium se 

Národní archiv v Praze zapojil v roce 2005. Koordinuje ho Institut zur Erforschung und Erschließung kirchlicher 

Quellen se sídlem v St. Pölten v Rakousku. Kromě Rakouska a České republiky do projektu vstoupilo Bavorsko, 

Slovinsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovensko, Itálie a Švýcarsko. Cílem projektu je zdarma prostřednictvím 

webových stránek na adrese www.monasterium.net zpřístupnit široké badatelské veřejnosti co nejvíce listin i 

jiných typů dokumentů (např. rukopisů a aktového materiálu) především ze středoevropských klášterů a 

biskupství. Během první digitalizace listin v I. oddělení Národního archivu proběhla v roce 2006 byly 

digitalizovány listiny datované do roku 1526, které jsou součástí mnoha důležitých archivních fondů většinou 

církevní provenience. Celkem bylo zdigitalizováno 7 118 listin z 13 církevních a 5 necírkevních archivních 

fondů: Archiv pražského arcibiskupství (APA); Archiv kolegiátní kapituly vyšehradské, Praha (KVš); Archiv 

kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě (KVs); Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II. 

(AZK);  Augustiniáni obutí – provincialát a konvent, Praha (ŘA); Benediktini - klášter Břevnov, Praha (ŘBB); 

Benediktini - klášter Emauzy, Praha (ŘBE); Dominikáni – provincialát a konvent, Praha (ŘDo); Františkáni – 

provincialát a konvent, Praha (ŘF); Kapucíni – provincialát a konvent, Praha (ŘK); Křižovníci s červenou 

hvězdou – generalát a konvent, Praha (ŘKř); Maltézští rytíři – české velkopřevorství, Praha (ŘM); Premonstráti 

– klášter Strahov, Praha (ŘP); Česká finanční prokuratura Praha – listiny (FP-L); České gubernium – 

guberniální listiny, Praha (ČG-L); Úřad desk zemských, Praha (ÚDZ); Česká dvorská kancelář, Praha, Vídeň 

(ČDK); České oddělení dvorské komory, Vídeň (ČDKM). Obrázky těchto 7118 listin jsou nyní zpřístupněny na 

českém portálu webové stránky www.monasterium.net, a to včetně doprovodných dat, tj. stručných regestů a 

dalších vědeckých popisů a komentářů. Do budoucna se počítá s rozšířením projektu i na další archivy České 

republiky. Konkrétně jde o listinné fondy státních oblastních archivů, tj. Moravského zemského archivu v Brně, 

Zemského archivu v Opavě, Státních oblastních archivů v Třeboni, Plzni, Litoměřicích, Praze a Zámrsku. 

Osloven byl i Archiv Pražského hradu a Archiv Národního muzea. Již v létě roku 2007 proběhla digitalizace v 

Moravském zemském archivu, bylo naskenováno 2260 listin z 29 církevních fondů. V období od 13. září do 11. 

října 2007 proběhla druhá fáze digitalizace listin v I. oddělení Národního archivu. Bylo naskenováno 2.525 listin 

Archivu České koruny.   
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       Tak zvaná Zlatá bula sicilská byla vydána 26. září 1212 v Basileji římským 

králem Fridrichem II. českému králi Přemyslu Otakarovi I. Společně s ní vydal 

Fridrich II. také další dva listinné dokumenty, první opět pro Přemysla Otakara I. a 

druhý pro jeho bratra moravského markraběte Vladislava Jindřicha. Karel IV. 

později potvrdil a rozšířil z pozice římského krále některá ustanovení Zlaté buly 

sicilské novou listinou zpečetěnou také zlatou pečetí. Návštěvníci výstavy tak měli 

možnost prohlédnout 

si čtyři významné 

dokumenty, vztahující 

se k historii našeho 

státu. U příležitosti 

výstavy se konalo 

několik akcí. První 

bylo kolokvium pro 

zvané odborníky, 

kteří diskutovali na 

dané téma (např. 

Lenka Bobková, 

Denko Čumlivski, 

Christian Friedl, 

Martin Wihoda, Josef 

Žemlička). Dále následovaly popularizační přednášky pro veřejnost, na nichž 

vystoupili čeští historici, zabývající se obdobím raného a vrcholného středověku.  

       První z přednášek nesla název Přemysl Otakar I. a jeho vztahy k římským 

vládcům (prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.), následovalo téma Zlatá bula sicilská: 

Místo paměti nebo prostor k zamyšlení (prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.) a třetí 

Zlatá bula sicilská – součást fondu Archiv České koruny. Místa uložení a péče o 

fyzický stav v letech 1212–2012 (PhDr. Denko Čumlivski). 
 

Několik poznámek k osudům Zlaté buly sicilské  
      Název Zlatá bula sicilská byl zaveden ve 20. století jako název pro příslušné 

privilegium (Archiv České koruny inventární číslo 2).2 V září roku 1212 v Basileji 

vznikl soubor celkem tří listin, dvě byly určeny pro českého krále Přemysla 

Otakara I., třetí pro jeho bratra Vladislava Jindřicha. Po svém vydání se písemnosti 

dostaly do Prahy a byly uloženy v pražské kapitule, která se mimo jiné věnovala 

péči o královské listiny.3 7. dubna 1348 vydal Karel IV. soubor celkem 17 listin, 

které vytvářely jakousi ústavu tehdejšího českého státu – zemí České koruny, 

                                                 
2  Bula je termín, který ve sfragistice (pomocná věda historická zabývající se pečetěmi) označuje pouze druh 

pečetní látky, kovový typ pečeti, která mohla být z olova, zlata nebo stříbra. Označení Zlatá bula sicilská, které je 

zažité, vzniklo pouze přenesením názvu zlaté pečeti (buly), kterou je listina opatřena. V době vydání listiny nebyl 

Fridrich II. ještě korunován a neměl k dispozici císařské pečetidlo. Proto dal k listině přivěsit pečeť, kterou užíval 

jako sicilský král. 

3   Prokazatelně zde byly uloženy roku 1279.  
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jakožto součásti Svaté říše římské. Karel IV. doplnil jedno z ustanovení tak zvané 

Zlaté buly sicilské týkající se domácí volby českého krále. Nově bylo zakotveno, že 

k volbě českého krále může dojít pouze v případě vymření panovnického rodu v 

mužské i ženské linii.4 V padesátých letech 14. století došlo k reorganizaci, byl 

ustanoven státní archivář a kapitulní archiv byl oddělen od královského. V roce 

1358 byla jedna ze souboru těchto tří listin vrácena z Vídně Karlu IV., který o její 

existenci neměl vůbec tušení. Tyto listiny pak byly uloženy společně s dalšími 

(jako součást Archivu České koruny)5 v sakristii chrámu sv. Víta v Praze společně s 

korunovačními klenoty jako součást královského pokladu. Ten byl roku 1420 v 

období husitských válek převezen na Karlštejn a asi počátkem roku 1421 přes 

Bratislavu do Vídně.  

    Roku 1436 za kancléře Kašpara Šlika se Archiv České koruny vrátil zpět na naše 

území.6 Jeho část byla vystavena v Jihlavě.7 Poté byl převezen na Karlštejn a 

uložen v hlavní věži v tzv. Kapli sv. Kříže, kde Archiv České koruny zůstal až do 

roku 1619. V tomto roce byl za doprovodu tří set ozbrojenců převezen do Prahy a 

uložen na Pražském hradě. Roku 1750  po zřízení centrálního archivu habsburské 

monarchie rozhodla císařovna Marie Terezie o přesunu cenných listin do Vídně. 

Byla odvezena větší část Archivu České koruny (celkem 240 listin).  

       V roce 1920 vráceny do Prahy v rámci archivní rozluky s Rakouskem. Dne 9. 

května 1921 bylo rozhodnuto, že část fondu Archivu České koruny dovezená z 

Vídně bude svěřena do odborné péče tehdejšímu Archivu země České (archivní 

instituce, která pečovala o tu část Archivu České koruny, která zůstala po roce 1750 

v Praze). V Archivu země České (šlo o jednoho z předchůdců Státního ústředního 

                                                 
4 Římský a český král Karel IV. potvrzuje a doplňuje listinu, kterou Fridrich Sicilský vymezil práva a povinnosti 

Přemysla Otakara a jeho nástupců k říši. Praha, 7. duben 1348, ACRB II, s. 43–47, č. 51:„...A pro případ a 

okolnost, že z královského českého rodu, potomstva či semene nebo rodiny nevzejde žádný zákonný mužský či 

ženský potomek, což nechť Bůh nedopustí, nebo by země byla z libovolné jiné příčiny uvolněna, volba českého 

krále náleží duchovním,.. knížatům,.. vévodům,..baronům, urozeným a celé obci řečeného království, což jsme 

pečlivě uvážili se spoluveliteli krále Římanů, budoucího císaře i s dalšími knížaty, která se v té době zdržovala v 

naší blízkosti. A když vycházíme z jejich rozumné a rozmyšlené rady, že v řečeném případě a za řečených 

okolností a ne jiných, volbu českého krále s jasným úmyslem dáváme, přiznáváme, svěřujeme a věnujeme 

řečeným.. duchovním,.. vévodům,..knížatům,.. baronům, urozeným a celé obci řečeného království a jeho 

příslušenství, tuto volbu z plné své římské královské moci stvrzujeme a na ně přenášíme dobře, blahodárně a 

zdravě, jak je jen možné...“  

5 Archiv české koruny je od roku 1988 Národní kulturní památkou. Patří k základním symbolům české 

státnosti. Pro období starších českých dějin je nejvýznamnějším a nejcennějším archivním fondem v České republice 

a zároveň patří k nezávažnějším archivním celkům svého druhu v Evropě. Jsou v něm soustředěny dokumenty, které 

upravovaly právní postavení českého státu navenek a zajišťovaly jeho vnitřní uspořádání. Národní kulturní památku 

tvoří 2525 inventárních čísel, převážně listin, se všemi pozdějšími doplňky a potvrzenými opisy pak korunní archiv 

tvoří celkem 2822 kusů archiválií z let 1158-1935. Jádro Archivu České koruny tvoří mimořádně důležité archiválie 

zajišťující po právní stránce postavení českého krále a českého státu v Evropě, zejména ve vztahu k římské říši. 

Archiv České koruny má zcela mimořádný význam pro české a evropské dějiny, české státní právo, ale i pro 

pomocné vědy historické, dějiny umění a další vědní disciplíny. 

6 Úřad kancléře se poprvé objevuje ve 12. století. Kancléř formálně vedl knížecí, později královskou kancelář 

a odpovídal za obsah panovnických listin. Jeho činnost byla vázána na gramotnost a mezinárodní jazyk (latinu). 

Zpočátku tento úřad vykonávala vždy osoba duchovní (od roku 1225 jím byl trvale probošt vyšehradský). Kašpar 

Šlik byl první světskou osobou ve vedení kanceláře.   

7 Důkazy o tom, že byla roku 1436 v Jihlavě vystavena také tak zvaná Zlatá bula  sicilská v pramenech chybí. 
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archivu v Praze, přejmenovaného od roku 2004 na Národní archiv) se obě části 

Archivu České koruny opět spojily v jeden celek.  

     V roce 1933 byla postavena nová archivní budova. Od roku 1934 je v ní umístěn 

také Archiv České koruny. Po roce 1934 (v období konce 1. republiky a období tzv. 

Protektorátu Čechy a Morava) došlo k drobnému estetickému poškození tzv. Zlaté 

buly sicilské železnými svorkami. Došlo k tomu v důsledku vlhkosti prosakující ze 

spodní vody v trezoru ve 2. suterénu nové budovy z roku 1933. Tento technický 

problém tehdy nebylo možno řešit. Roku 1989 postaven archivní trezor, ve kterém 

našel své konečné 

místo i  Archiv České 

koruny. Jedná se o 

nejmodernější archivní 

trezor v Evropě. Jeho 

konstrukce je 

železobetonová s 

prvky mramoru, je zde 

udržováno mikroklima 

a teplota 15 °C. Trezor 

je schopen odolat pádu 

budovy. Originály 

listin se nepůjčují, 

studium je možné 

pouze ve výjimečných případech. Nejstarší část listin je běžným badatelům 

přístupná ve faksimilové edici.8  Listiny jsou v trezoru zavěšeny ve speciálních 

ramínkách v melinexové fólii, velká část pečetí je napevno přichycena ve 

speciálních pouzdrech tak, aby listiny netížily.9 Originál tzv. Zlaté buly sicilské byl 

ve druhé půli 20. století vystaven pouze třikrát.10 V tomto tisíciletí v r. 2001 a nyní. 

 

 

Text listiny Zlaté buly sicilské v překladu Pavla Rakouše 

       Překlad latinského textu (Archivum Coronae regni Bohemiae) upravený 

vzhledem k současnému znění češtiny. Podtržením jsou vyznačeny významnější 

změny oproti charakteru, či znění překladu Josefa Žemličky. Ten je doposud všude 

přepisován a používán (včetně oficiální parlamentní elektronické knihovny). 

                                                 
8 Archiv České koruny. Edice faksimilií, I – V/1,2, Praha 1982-2007. Faksimile (z latinského fac simile, což 

znamená „čiň podobně“) je velice přesné napodobení originálu, většinou starých tisků nebo rukopisů. Kopie bývá 

často od původního dokumentu těžko rozlišitelná. V současné době se faksimile používají převážně k výstavním 

účelům. Návštěvník expozice si pak může prohlédnout ručně psaný a případně i iluminovaný kodex nebo listinu, 

zatímco originál je bezpečně uložen v trezoru. Na rozdíl od fotografie se faksimile může v nepatrných detailech od 

originálu lišit, ovšem jeho autenticita je nesrovnatelně vyšší. Tvůrci faksimilií používají pergamen, nebo ruční papír, 

barvy a inkousty, takovým způsobem, aby se co nejvíce přiblížili originálu. Tištěná faksimile slouží také k 

výukovým nebo sběratelským účelům. 
9 Melinex je inertní polyetylentereftalátová fólie určená pro dlouhodobou ochranu archivních dokumentů. 
10 Bylo to v r. 1958, 1978 a 1988. V r. 1978 se nejednalo o originál listiny, byla vystavena její přesná kopie. 
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Drobné změny v interpunkci, či případná záměna přechodníků za rozvitý způsob 

vyjádření vyznačeny nejsou. 

 
     Fridrich, z Boží milosti a přízně vyvolený císař římský, vždy rozmnožitel říše, král 

sicilský, vévoda apulský a kníže kapujský. Poněvadž ozdoba a moc císařská předchází náš 

stav, že nejen hodnosti ostatních knížat, nýbrž i královská žezla uděluje náš majestát, 

pokládáme za slavnou a velikou věc, že v tak velikém dobrodiní naší štědrosti i jiným 

vzrůstá rozmnožení královské důstojnosti a že tím naše vznešenost netrpí nijakou újmu. 

Proto my přihlížejíce k přeslavným službám oddanosti, které veškerý lid český od dávného 

času věrně a oddaně prokazoval císařství římskému, a že jasný král jejich Otakar od 

začátku mezi jinými knížaty, zvláště před ostatními nás zvolil císařem a při naší volbě 

ustavičně a užitečně setrval, jako náš milý strýc blahé paměti král Filip, poradiv se se 

všemi knížaty, svým privilegiem ustanovil, také i my jej králem ustanovujeme a 

potvrzujeme, a tak posvátné a důstojné ustanovení schvalujeme a království české štědře 

a beze všeho vymáhání peněz i obvyklé spravedlnosti našeho dvora jemu a jeho 

nástupcům na věky propůjčujeme, chtějíce, aby kdokoli z nich bude zvolen králem, k nám 

nebo našim nástupcům přijel a náležitým způsobem odznaky královské přijal. Také 

povolujeme, aby on a jeho nástupcově drželi všechny hranice, které zmíněnému království 

patří, ať již by byly jakkoli odcizeny. Také jemu a jeho dědicům úplně povolujeme právo a 

moc uváděti v úřad biskupy jeho království, avšak tak, aby se těšili té svobodě a 

bezpečnosti, kterou mívali od našich předchůdců. Ustanovujeme pak z nadbytku naší 

štědrosti, že řečený jasný král nebo jeho dědicové nejsou povinni účastí na žádném našem 

sněmu, s výjimkou těch, které bychom svolali do Bamberku nebo Norimberku, nebo 

kdybychom drželi sněm v Merseburku, tam také účasti jsou povinni. Kdyby kníže polský, 

jsa pozván, přišel, mají mu dáti průvod, jako někdy jejich předchůdcové, králové čeští, 

činívali, avšak tak, aby jim napřed byla určena lhůta šesti neděl k návštěvě řečených 

sněmů. S tou však výhradou, kdybychom my nebo naši nástupci byli v Římě korunováni, 

ponecháváme na vůli řečenému králi Otakarovi nebo jeho nástupcům, aby nám poslal tři 

sta ozbrojenců nebo vyplatil tři sta marek. K trvalé paměti a moci tohoto našeho 

ustanovení a potvrzení poručili jsme toto privilegium napsati rukou Jindřicha z Pairis, 

notáře a věrného našeho, a zlatou bulou naší stvrditi roku, měsíce a indikce níže psaných. 

Této věci svědkové jsou tito: arcibiskup z Bari, biskup tridentský, biskup basilejský, 

biskup kostnický, biskup churský; opat reichenouský, opat svatohavelský, opat 

weisemburský, Berthold z Nuffen, protonotář královské kanceláře, hrabě Oldřich z 

Kyburku, hrabě Rudolf z Habsburku a lantkrabě alsaský, hrabata Ludvík a Heřman z 

Freiburku, hrabě Werner z Hohenburku, urozený Arnold z Wart, Rudolf fojt z 

Raprechtsweileru, Rudolf z Ramensberku, Albero z Tanehausu, komorník, a mnoho jiných 

velmožů a urozených a svobodných, jejichž svědectvím je toto privilegium potvrzeno. 

Stalo se léta od vtělení Páně tisícího dvoustého dvanáctého, v měsíci září, v patnácté 

indikci, království však pána našeho Fridricha nejjasnějšího vyvoleného císaře římského 

a vždy rozmnožitele říše, krále sicilského, roku patnáctého. Dáno šťastně ve vznešeném 

městě Basileji rukou Oldřicha místoprotonotáře šestých kalend říjnových. Amen.  
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Jiří Němeček:  

Karel Kratochvíl – malíř a grafik (1912 – 1998) 
 

Narodil se 4. října 1912 v Bohdašíně u Červeného Kostelce v učitelské rodině.  

Jeho výtvarné nadání se projevilo již ve školních kresbách. Jeho strýc Jan Klos, 

malíř a pedagog, zasvěcoval ho při svých návštěvách do tajů malířského umění.  O 

talentu svědčí práce, které se zachovaly z období jeho učení litografem.  Při jeho 

dalším studiu ho vedly takové osobnosti výtvarného umění, jako byl profesor Karel 

Beneš a Jindřich Sitte a Vlastimil Rada. Základy figurální malby studoval u 

Miroslava Hégra, grafiku u prof. Klenera a jevištní výtvarnictví u prof. Richarda 

Landra. Absolvoval také tříleté studium estetiky na Karlově univerzitě v Praze. 

Svou profesní dráhu začal jako litograf v grafické firmě Doležal v Červeném 

Kostelci, kterou vykonával do roku 1945. Pak až do roku 1948 pracoval jako 

návrhář a grafik ve firmě uměleckého knihařství Martinec rovněž v Červeném 

Kostelci.  Po únoru 1948 byl mj. zaměstnán jako návrhář v textilním podniku 

Úpolen v Úpici a Texlenu v Trutnově, následně v tiskárně Jiskra.  

 

     Jeho umělecká, pedagogická a organizační práce byla velmi rozsáhlá a pestrá.  

Nejen grafika, která byla jeho hlavní pracovní náplní, ale také ilustrace knih, 

jevištní tvorba pro regionální ochotnická divadla i pro hostující Národní divadlo.  

Jako milovník loutkového divadla založil v Radvanicích, kam se v roce 1960 

přestěhoval, soubor loutkového divadla, pro který navrhoval scény a pro loutky 

kostýmy.  Navrhl více jak více jak sto plakátů a diplomů. Jako příklad může být 

uveden návrh diplomu pro prezidenta dr. E. Beneše a Olgu Scheinpflugovou v roce 

1946 při příležitosti celostátních oslav Karla Čapka v Malých Svatoňovicích, kde 

také navrhl plakát a pohlednice. Obdobně se podílel na návrhu výstavy při oslavě 

B. Němcové v Červeném Kostelci, kde navrhl úpravy domku, ve kterém Němcová 

žila.  Byl členem Spolku výtvarných umělců Marold v Praze. 
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     V malířské tvorbě 

převažuje krajinářství, 

ale bohatě je 

zastoupena tvorba 

portrétní, motivy 

lidové architektury a 

zátiší. Jeho láska ke 

Slovensku, především 

k Oravě a Tatrám, se 

promítla do 

krajinářské tvorby. Z 

ilustrátorské práce lze 

uvést ilustrace v knize 

Líbezná země S. 

Berana, sbírce básní J. 

P. Kratochvíla Souhvězdí krásy a Mých snění píseň. Ilustroval sbírku milostné 

poezie S. Řeháka Čas zapadajících sluncí a pro sbírku básní Otmara Chvaliny 

vytvořil celou stovku perokreseb s hradeckými motivy. Pro nakladatelství 

Balustráda Společnosti ochránců památek ve východních Čechách (člen od 1990) 

vytvořil více než sto perokreseb pro informační bulletin. Navrhl několik 

vystřihovacích papírových betlémů, například s motivem Hradce Králové, a 

vytvořil řadu barevných 

pohlednic. 

     Karel Kratochvíl vedl mnoho 

let výtvarné kroužky v Červeném 

Kostelci, Úpici, Trutnově, Žacléři 

a v Malých Svatoňovicích.  Po 

odchodu do důchodu vedl dětský 

výtvarný kroužek v Radvanicích, 

kde založil i dětský loutkářský 

soubor. Přednášel o výtvarném 

umění na školách na Trutnovsku.  

Vlastní tvorbu jako člen Maroldu 

prezentoval na společných 

výstavách (České Budějovice, Děčín, Chrudim, Praha, Bratislava, Tábor, Kolín). 

Autorské výstavy pak v Náchodě, Úpici, Žacléři, Hronově, Červeném Kostelci. 

Poslední výstavy v Hradci Králové roku 1997 se již vinou zákeřné nemoci 

nezúčastnil. Zemřel 25. dubna 1998 v Červeném Kostelci.  

     V říjnu uplynulo sto let od jeho narození. Při této příležitosti se uskutečnila 

výstava z jeho celoživotní tvorby v trutnovském muzeu (na fotografiích).  

Více: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2000, 5. díl, 

Ostrava 2000. 
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Lukáš Kovář: 

Setkání budoucích archivářů na Kouřimsku – II. část 

 

 V minulém čísle Zpravodaje popsal Rudolf Khol část exkurze hradeckých 

studentů na Kouřimsko. Následující text se věnuje další části programu, konkrétně 

obci Vitice a Klášterní Skalici.  

 

Kostel sv. apoštolů Šimona a Judy ve Viticích  

      Krajina severně od Kouřimi patří k ekumeně, tedy nejstaršímu sídelnímu 

prostoru, a proto nepřekvapí, že téměř v každé vesnici lze najít nějaké památky 

doby gotické, románské či dokonce předrománské. Nejinak je tomu ve Viticích, 

kde byl naším cílem farní kostel ze 14. století s vedle stojící dřevěnou zvonicí. 

Samotný kostel byl sice několikrát přestavován, stále se ale v jeho útrobách 

dochovalo množství původních detailů – presbytář se sediliemi, žebrová klenba o 

dvou polích, konsoly s rostlinnými motivy, svorník s beránkem a korouhví, v 

zazděném okně pak zbytky kružeb. Hodnotný je i raně barokní oltář a další 

mobiliář. My jsme z toho bohužel nic neviděli, jelikož je interiér kostela přístupný 

pouze každou třetí neděli v měsíci nebo po domluvě s Římskokatolickou farností 

Kostelec nad Černými lesy. Naším hlavním cílem byla místní polodřevěná zvonice 

někdy z druhé poloviny 16. století. V jižní stěně se nacházejí železným plechem 

pobité staré dřevěné dveře. Až do poloviny 19. stol. byly osazeny v kostele, ale s 

ohledem na dobu vzniku (kolem r. 1400) a použitou výzdobu (v kosočtverečných 

polích rosety, znakové štítky a gotická písmena) někteří badatele soudí, že jejich 

primárním umístěním byla některá ze zaniklých zemanských tvrzí v okolí. Za 

zvonicí je možno u hřbitovní zdi ještě nalézt částečně sutí zasypaný a i jinak 

poničený renesanční náhrobník, dle literatury Anny Mirkové z Rýzumburka. 

Začalo drobně pršet, a tak jsme se přesunuli k hlavnímu bodu dnešního programu, 

do ruin cisterciáckého kláštera v Klášterní Skalici.  

 

Ruiny cisterciáckého kláštera v Klášterní Skalici  

 Klášter „At Graciam beatae Mariae Virginis“ a vůbec celá Skalice patří k 

neprávem opomíjeným místům kraje. Nebylo tomu tak vždy, při příležitosti 

položení základního kamene se sem sjela celá tehdejší honorace včetně císaře Karla 

IV. a olomouckého biskupa Jana Očka z Vlašimi. Výběr řehole i místo založení 

byly na svou dobu značně neobvyklé, v čase zlatého věku žebravých řádů působil 

nový cisterciácký klášter v osídlené krajině poněkud anachronicky. Za vším stál 

Dětřich z Portic, cisterciák z braniborského Lehninu, mindenský biskup a také 

kancléř Karla IV. Kromě osobních důvodů mělo založení kláštera i politický 

rozměr - mělo Dětřichovi pomoci ve sblížení s místními poměry a hlavně šlechtou, 

která jej považovala za cizáka. Všední dny kláštera již tak růžové nebyly. Důvodem 

byly neustálé finanční potíže plynoucí z nedostatečného nadání (pouhé čtyři 

vesnice a les Kozí hřbet s hrádkem Šemberem). Stavba se díky tomu vlekla a ani 
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po čtyřiceti letech nebyl její konec v dohlednu. V tom přišla nečekaná vzpruha v 

podobě osobního zájmu krále Václava IV. Klášteru potvrdil výsady a dodal nové, 

na dvacet let ho osvobodil od daní, a dokonce přenechal část kutnohorské urbury. 

Za to se měl rozšířený konvent padesáti mnichů modlit za spásu krále a jeho 

blízkých. Dokončení kláštera se však on ani nikdo jiný nedožil. V dubnu 1421 

krajem protáhlo vojsko pražanů a nechalo jej za svými zády se stoupajícími sloupy 

dýmu. Mnichům se sice podařilo včas utéci, po skočení války ale zjistili, že se již 

nemají kam vrátit. Budovy ležely v troskách a klášterní statky byly uchváceny 

Kouřimí a místními zemany.  

    Nebyl to však úplný 

konec, osiřelí bratři se 

uchýlili do Sedlce a čas od 

času se pokoušeli o návrat. 

První pokus učinili na konci 

15. století, vzhledem k 

minimální hospodářské 

základně byl ale odsouzen k 

neúspěchu. V roce 1553 bylo 

skalické opatství spojeno se 

sedleckým, částečně 

opraveno a přeměněno v 

hospodářský dvůr. Druhý 

pokus podnikl v roce 1690 

sedlecký opat Jindřich III. 

Snopek. Dochované části 

kláštera přestavěl na barokní 

kapli Zvěstování P. Marie a 

obydlí pro osm mnichů. Ani 

druhý pokus ale nebyl 

úspěšný, komunita se 

neustále zmenšovala, až 

nakonec zdejší trápení rázně 

ukončil Josef II. svými 

reformami.  

 
   

  Dřevěná zvonice ve Viticích 

 

Zrušený klášter byl z náboženského fondu vykoupen měšťanem Jiřím Dörfelem a 

přestavěn na zámek, současná podoba pak pochází z konce 19. století, kdy byl 

zdejší areál v držení Lichtenštejnů. Ač zatím nebyl na místě proveden žádný 

archeologický výzkum, z dochovaných zbytků je stále patrná velkolepost 

původního záměru. Z budovy chrámu se do dnešních časů dochoval 10 m vysoký 
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pilíř jihovýchodním křížení a fragmenty posledního klenebního pole transeptu. 

Detaily a kvalita zpracování svědčí o vysoké úrovni stavitelů, jimiž byli 

pokračovatelé huti Matyáše z Arrasu. Z prostorové analýzy architektonických 

prvků vyplývá, že se jednalo o stavbu katedrálního typu s transeptem 40 m širokým 

a délkou hlavní lodě kolem 50 m, což snese srovnání např. s chrámem sv. Barbory 

v Kutné Hoře! Co se týče samotného konventu, byl rozvržen dle tradičního 

cisterckého schématu východní křídlo bylo určeno mnichům, západní pak k 

ubytování laických bratří a hospodářským provozům. V okamžiku zániku byla 

prokazatelně dokončena pouze východní část s knihovnou, kapitulní síní, hovornou 

a dormitářem. V jihovýchodním rohu se dochovala štítová zeď s velkým zazděným 

oknem, nesoucí stopy přestavby.  

    Technický stav budov bohužel není valný, jako u mnoha jiných podobných 

památek se na něm značně podepsalo hospodaření v době komunismu. Případná 

oprava by si vyžádala značné finanční náklady, jež jsou pravděpodobně mimo 

možnosti současného majitele. Pokud náhodou do Skalice zavítáte, nezapomeňte se 

projít po okolí. Roztroušeny zde zůstaly zbytky komponované barokní krajiny v 

podobě původně gotického kamenného mostu, čtyř barokních soch a nedávno 

obnoveného rybníka.  

 

Bauerova vila v Libodřicích  

    Poté, co jsme v sobotu večer probrali všechna důležitá archivářská témata, jsme 

v neděli vyrazili již ve značně prořídlé sestavě do Libodřic. Na dvoře zdejšího 

zemědělského družstva totiž stojí jeden z klenotů kubistické architektury – vila 

velkostatkáře Adolfa Bauera. Byla postavena v letech 1912-1914 podle návrhu 

Josefa Gočára. Exteriér těží z klasického kubistického tvarosloví v podobě 

krystalům podobné hmotě stavby, hvězdicového orámování oken a dveří či různě 

prolamovaných říms. Interiéru vládne sluncem zalitá (pokud tedy nemáte zrovna 

smůlu na počasí) hala se schodištěm a krásně zrestaurovaná kuchyň s nově 

vyrobenými replikami původních obkladů. Jak bylo tehdy obvyklé, návrh se 

neomezil jenom na samotnou stavbu, ale řešil i ty nejposlednější detaily jako např. 

věšáky na oblečení nebo kryty radiátorů. Mnohé určitě překvapí, že jedinečná 

kubistická atmosféra domu je až produktem nedávné rekonstrukce. Původní majitel 

totiž nebyl zase až tak horlivým milovníkem tohoto moderního směru a vnitřní 

prostory si nechal zařídit spíše v tradičnějším duchu. Nicméně z původního 

mobiliáře se toho mnoho nedochovalo – po předčasné smrti Adolfa Bauera se 

zbytek rodiny přestěhoval do Prahy a starost o velkostatek připadla správci. To ale 

netrvalo dlouho, vzhledem k židovskému původu rodiny byl za války celý majetek 

zkonfiskován a převeden pod německou hospodářskou správu. A protože válku 

nikdo z Bauerovy rodiny nepřežil, připadla vila státu. Postupně se zde vystřídaly 

MNV, knihovna a byty. Budova chátrala a s každou změnou ubývalo původního 

vybavení. Když ji nakonec v roce 2002 koupila Nadace českého kubismu, zbyla z 

ní jen zdevastovaná kostra.  
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     Následná rekonstrukce zabrala tři roky a postupně spolykala zhruba 35 miliónů 

korun. Přízemí bylo zařízeno v kubistickém duchu nábytkem a doplňky z majetku 

nadace a dalších subjektů, v prvním patře pak byla umístěna stálá výstava českého 

kubismu a rodiny Bauerových. Návštěvu je potřeba domluvit předem na tel. 602 

188 419, vstupné činí 90 Kč.  

     A to je vše. Pokud vás naše povídání nalákalo, přijeďte si do Kouřimi 

prohlédnout vše na vlastní oči. A pokud by jste měli zájem vidět i něco navíc, 

ozvěte se mi s předstihem na e-mail kw.archivar@seznam.cz. Už se na vás těšíme!  

 

 

 
cisterciácký klášter v Klášterní Skalici 
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Ludmila Žlábková:   

Konference o využití průmyslového dědictví 

Královéhradeckého kraje 
 

 Již čtvrtým rokem se v Hradci Králové uskutečnila konference na podporu 

regionálního cestovního ruchu Královéhradeckého kraje. I přes toto zaměření byla 

opět zajímavá i pro zájemce o památky a historii. Hlavním tématem těchto již 

tradičních akcí jsou totiž zejména památky, neboť kulturní a architektonické 

dědictví je spolu s Krkonošemi hlavní devizou kraje, na němž je postaven zdejší 

cestovní ruch. Užším tématem konference, která se konala ve středu 14. září 2012, 

bylo využití průmyslového dědictví kraje pro rozvoj zážitkové turistiky. 

 

 V úvodu vystoupil Ing. Jiří Balský, náměstek NPÚ, územní odborné 

pracoviště v Josefově, a mimo jiné připomenul, že v Královéhradeckém kraji je 

5250 kulturních památek, z toho 2992 nemovitých a 2258 movitých. Sedmnáct 

památek bylo prohlášeno národními kulturními památkami, ale není tu žádná 

památka zapsaná na seznam UNESCO. 

 Mezi zajímavé skupiny technických památek zařadil například mosty, 

z nichž je mnoho prohlášeno kulturními památkami. Každopádně tvoří významné 

krajinotvorné celky, zajímavé jsou svým technickým řešením a podobně. Zmínil i 

objekt vodárny v Jaroměři. „Již neplní svou funkci a zde narážíme na problém 

nalezení nové funkce takové stavby. Neboť je nutné, aby památka žila, a přitom 

neztratila podstatu, proč je památkou,“ uvedl Jiří Balský. Mezi silné stránky 

hradeckého kraje v oblasti technických staveb zařadil pevnosti, železnice (včetně 

výtopen, budov nádraží). Upozornil na příklad dolu Jan Šverma na Žacléřsku nebo 

lanové dráhy v Černém Dole. Jedná se o unikátní záležitost, je ovšem otázkou, co 

s ní bude ve chvíli, kdy bude dané ložisko vytěženo a lanovka pozbude významu. 

 

 S prezentací  hornického skanzenu, který vznikl z bývalého dolu Jan Šverma 

v Žacléři, vystoupil krátce na to ředitel dolu Karel Novotný. Upozornil, že 

hornictví k historii české země vždy patřilo. Navíc se jednalo o obor, který vytvářel 

bohatství království. Ve druhé polovině 20. století bylo výrazně preferované, neboť 

dávalo možnost vzniku silné energetiky a rozvoji železáren a tím spojené výroby 

zbraní. To se po roce 1989 změnilo. Protože už hornictví zřejmě v dnešních 

podmínkách nemůže provozovat svou činnost, snaží lidé se na různých místech 

republiky zachránit připomínku na něj alespoň využitím pro cestovní ruch. 

Východní Čechy mají velmi bohatou hornickou minulost, a to nejen Krkonoše, ale 

i mnohé lokality v podhůří.  

Těžba zlata, stříbra, drahých kamenů /český granát) - Zlatnice ve Vidochově, 

Bartův les v Rýchorách; stříbro: Svatý Petr ve Špindlerově mlýně, Vestřev u 

Hostinného a Novopacko. 
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Těžba železa, arzénu, mědi - Pec pod Sněžkou (důl Kovárna); měď: Jilemnice 

Kozinec, Horní Kalná, Jívka (důl Bohumír); železo: Špindlerův Mlýn - 

Herlíkovice, Černý Důl, Rudník – Javorník. 

Těžba uhlí a radioaktivních minerálů  

V 50. letech minulého století byla jedním z největších těžišť uranových rud lokalita 

Mísečky. Rozsáhlá několikapatrová rozfárávka byla tehdy v režii SSSR. Průzkum 

na uran byl proveden i na dalších místech. Kvůli uranovým minerálům se těžilo 

černé uhlí v Radvanicích a na Bečkově (50. léta 20. století). 

          Nejstarší lokalita těžby zlata (Zlatnice u Nové Paky - u Vidochova) byla 

zabezpečena. Proto celé území zůstalo zachováno zhruba ve stavu, v jakém horníci 

tuto lokalitu opustili ve 12. století. 

 Vlastní důl Jan Šverma charakterizuje výskyt černého vysoce kvalitního uhlí 

(obdoba uhlí ostravského), které není doplněno radioaktivní minerály. První 

písemné zmínky o těžbě se datují k roku 1570. Od té doby zde běžela těžba až do 

roku 1992. Provoz nebyl ukončen pro vytěženost, ale z důvodu ekonomické 

nevýhodnosti. Po tomto vládním nařízení byla zahájena likvidace dolu, a to 

zaplňováním všech prostor neroztavitelnou zatávkou. Díky tomu se vytvořili 

podmínky, vybudovat zde hornický skanzen. V roce 1998 byla obnovena těžba, 

ovšem ne hlubinná, nýbrž povrchová, při výchozech žacléřských slojí. Díky tomu 

zde byla objevena řada paleontologických nálezů. 

 Roku 2005 byla ukončena likvidace hlavních důlních děl a v letošním roce 

došlo k otevření Hornického skanzenu Žacléř, kde jsou prezentovány zejména 

objekty a technické vybavení kulturních památek těžních souborů jam Jan a Julie. 

Východní Čechy však mají díky již zmíněné bohaté minulosti hornictví i další 

možnosti, kde vytvořit podobné expozice, přibližující dochované průmyslové 

dědictví. Například se připravuje otevření dolu Bohumír v Dolních Vernéřovicích, 

kde se těžily měděné rudy. Provoz zde byl ukončen v polovině minulého století. 

„Pro cestovní ruch je výhodná dobrá dostupnost areálu. V současnosti je zde 

v provozu strojírenský závod, v němž pracuje asi sto lidí. Je zde tedy základní 

infrastruktura. Nutné je však doplnění výztuže v podzemí,“ uvedl Karel Novotný. 

 

 Konference se konala v krajském městě, proto bylo logické, že jeden 

z příspěvků bude věnován i Hradci Králové. Technických památek města, jejich 

členění a využití si všiml vedoucí odboru památkové péče magistrátu Ing. arch. 

Jan Falta. Pro lepší přehlednost je rozčlenil do několika kategorií: 

a) Mosty: Soubor celkem 14 mostů, skýtá široké bohatství tvarů a konstrukčních 

řešení. Mezi labskými mosty jsou tři kulturní památky (Kameňák, Hučák a 

Pražský), od roku 1938 je zde také železniční most se zajímavou nýtovanou 

konstrukcí, který není kulturní památkou. Na Orlici je mezi mosty jedna zapsaná 

památka, most u Boromea. Most se zajímavou příhradovou konstrukci s jedním 

středovým pilířem najdeme ve  Svinarech. Pochází z roku 1907 a jeho konstrukce 

vyjadřuje průběh sil v konstrukci mostu. Bohužel se jedná o jeho nahrazení, není 

kulturní památkou. 
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b) Vodní elektrárny: Původní technické zařízení (asi 100 let staré), stále fungují, 

není zájem o jejich změnu. V Hradci jsou tři (Hučák, U Boromea a Mlejnek). 

c) Stavby pro dopravu: Nejen budovy a areály nádraží, ale i budova bývalého 

ředitelství státních drah na Ulrichově náměstí. Vypadá jako administrativní budova, 

ale původně zde bylo i komunikační zařízení. V objektu se nachází stále funkční 

paternoster - výtah - dle evropských směrnic zdvyhadlo. 

d) Průmyslové a obchodní závody:  Po zboření hradecké pevnosti byl vývoj v této 

oblasti opravdu bouřlivý. Jmenujme například objekt bývalého pivovaru, kde 

proběhla konverze pro administrativní a vzdělávací funkci.  

U objektu továrny nábytku K. V. Skuherského ve Škroupově ulici se dochovala 

pouze holá fasáda, zbavena všech architektonických prvků, oken ap. V dnešní době 

se současní majitelé snaží vrátit budově původní tvář.  

V Hradci Králové se vyráběly i automobily. Bohužel například po automobilce 

START se dochoval pouze jeden vůz ve sbírkách Muzea východních Čech. Zatím 

nevyjasněný je osud objektu sila - skladiště u vlakového nádraží. Jedná se o 

zajímavou stavbu z režného zdiva, včetně oplocení, na které se střídají dva druhy 

cihel v různé vazbě. Objekt je dlouhodobě nevyužitý a chátrá. 

Již téměř jistý je osud bývalé koželužny v Kuklenách. Už počátkem 90. let 

minulého století se prolomila část střechy. V průběhu minulých let bylo několik 

návrhů na využití a záchranu bývalé koželužny, žádný se však nepodařilo 

realizovat. Objekt není kulturní památkou a pro svůj stav zřejmě nikdy nebude. 

e) tzv. ukryté památky:  Některé památkově významné objekty či úpravy terénu 

nemusejí být zřejmé na první pohled. Například úpravy nábřeží Labe - nejde pouze 

o kamenné zdi (kulturní památkou je barokní opevnění), ale i např. náplavky, které 

měly svou technickou funkci (pro potah lodí, plánoval se plavení kanál). Také řeka 

Orlice má upravená nábřeží, práce tu začaly roku 1911. Úprava toku Labe - hráz 

barokní pevnosti – v dnešní době slouží jako protipovodňová ochrana. 

 

 Mezi dalšími příspěvky nechybělo například vystoupení Ing. arch. Martina 

Poura, majitele cihelny v Šárovcově Lhotě, nebo Dušana Erlebacha, který se 

podělil o zkušenosti z rekonstrukce staré textilní továrny na muzeum starých 

motocyklů a automobilů. Před deseti lety totiž spolu s rodiči koupil bývalou textilní 

továrnu v Kuksu a začal ji přebudovávat v muzeum.  

„Továrna, v níž se vyráběly stuhy, pochází z let 1905-1910, samozřejmě později se i 

různě dostavovala. Do roku 1945 to fungovalo s původním využitím, ale pak byli 

původní obyvatelé vysídleni. Nicméně ještě do roku 1951 tu stuhárna  fungovala, 

poté byla přestěhována do Dobrušky. Od té doby do roku 1993 zde byly sklady. 

Nyní se snažím vrátit objektu podobu, kterou známe z historických fotografií, tedy 

podobu, kterou měla počátkem 20. století,“ uvedl Erlebach. 
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Ludmila Žlábková: 

Archeologové objevili v Jičíně baštu původního opěvnění 
 

 Objev obloukového kamenného základu bašty, která byla zřejmě od druhé 

půle 15. století součástí části hradby, obklopující středověký Jičín, je 

nejvýznamnějším nálezem záchranného archeologického průzkumu v prostoru 

takzvané Tamlovky v Jičíně, na ulici 17. listopadu. 

 Vědcům se na místě podařilo objevit množství pravěkých, středověkých a 

raně novověkých situací, mezi kterými vyniká právě tato unikátně zachovalá část 

bašty původního městského opevnění. Archeologové tu pracují v souvislosti s 

opravou opěrné hradební zdi, respektive opěrné zdi, které se zřejmě hradební jen 

říká, neboť nekopíruje přesný průběh hradby.  Archeologický výzkum financuje 

soukromý investor, kterého přijde zhruba na milion korun. Jak se však 

archeologové shodují, jedná se o výjimečnou příležitost prozkoumat prostor 

městského opevnění a zároveň o dosud největší výzkum v historickém jádru Jičína. 

 „Nález bašty je v kontextu východočeského regionu opravdu unikátní. Už proto, 

že jde o baštu, která dosud nebyla popsána, vůbec se o ní nevědělo. Zajímavý je 

také její polygonální tvar a skutečnost, že je na poměry východočeských měst i 

hodně mohutná. Její průměr je 8,6 metru,“ uvedl Milan Kuchařík, ředitel 

společnosti Labrys, která záchranný průzkum realizovala. Bohužel, jak dodal, 

průběh linie městské hradby, která tudy vedla, zůstává i přes nové objevy nejistá, 

stejně jako její podoba.  
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„Kromě bašty se podařilo odkrýt několik pravěkých zahloubených objektů 

z období starší doby železné (750 až 450 před naším letopočtem) a celou řadu 

sídlištních nálezů vrcholného středověku až novověku, tedy z období 13. až 17. 

století. Drobnější nálezy jsme zatím uložili do třiceti beden a čekají na další 

zpracování,“ doplnil archeolog Ladislav Rytíř. 

 Archeologický průzkum přijde na milion korun. Platí ho majitel pozemku 

Vladimír Dubský, který Tamlovku, využívanou jako parkoviště, zakoupil před 

sedmi lety. „Nyní bych chtěl tento významný nález zachovat a zpřístupnit. Jakým 

způsobem, o tom zatím jednám s památkáři,“ slíbil Dubský. 

Archeologové zde začali pracovat v souvislosti s opravou hradeb, respektive již 

zmíněných opěrných zdí, chránících plochu proti sesuvu svahu. Oprava přijde na 

6,4 milionu korun, z toho zhruba třetinu přispěje město. Po dokončení opravy 

v tomto prostoru plánuje investor výstavbu polyfunkčního objektu, v němž bude 

například restaurace, obchody, lékařské ordinace či wellness. „V únoru nabylo 

územní rozhodnutí tohoto záměru právní moci. Nyní probíhá správní proces vydání 

stavebního povolení,“ dodal Dubský.  Již na jaře budou opraveny také hradby při 

ulici Školní. 

 
 
 

 
Nález polygonální bašty městského opevnění v Jičíně, záchranný archeologický výzkum, 

lokalita Tamlovka, listopad 2012. Foto Ludmila Žlábková 
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