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NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD 

 
Vážení přátelé, 
nechce se věřit, že jsme téměř na konci roku 2014. Před námi jsou nejkrásnější 
svátky roku Vánoce a naše sdružení se blíží k 25. výročí založení (23. 3. 1990). 
Za období čtyř měsíců od vydání třetího čísla našeho bulletinu proběhlo několik 
událostí.  Připomenu dvě hlavní.  V říjnu komunální a senátní volby. Pokud jsem 
dobře informován, z našich členů se nikdo nestal zastupitelem ani senátorem, 
i když několik našich členů kandidovalo do hradeckého zastupitelstva. Druhou 
významnou událostí bylo připomenutí listopadových událostí roku 1989.  

Je zajímavé, jak se vše v naší historii stále opakuje. Po převratech se vždy objeví 
tisíce tzv. partyzánů, na nichž „revoluce“ stály a pak také houfný útěk 
kolaborujících s minulým režimem, kteří se rychle přidávají k vítězům. Události 
vzniku ČSR a konec okupace v roce 1945 (měl jsem 2,5 roku) znám 
zprostředkovaně od prarodičů a především od mého tchána. Rok 1968 a 1989 
jsem prožil již jako přímý účastník. Utvrdilo mě to v názoru, že se dějiny 
opakují a jsou pouze v jiných kulisách s jinými herci v jiných kostýmech. 
Připomněl jsem si své nadšení v těchto převratných dobách. Ostatně 

z posledního nadšení vzniklo i naše sdružení. 
Nyní připomenutí toho co se odehrálo v našem spolku v poslední době. Více se 
dočtete v tomto Zpravodaji. Připomenu, že pokračuje boj za změny 
v pardubickém NPÚ, nejnovější pak je petice proti bourání hotelu Černigov 
v Hradci Králové. Z akcí, v nichž jsme byli zapojeni jmenuji Dny pro Evropu 

a prezentaci medailí vydaných k 350. výročí založení hradeckého biskupství. 
Nadále probíhají nekonečná jednání o zřízení Spolkového domu v Hradci 
Králové,  do kterých se za nás aktivně zapojila naše členka Ing. Růžena Divecká. 
Snaha zachovat alespoň část bývalé koželužny v Kuklenách (Hradec Králové) 
vyšla naprázdno. Areál je již zlikvidován. Bohužel se nenašel nikdo, kdo by 
něco o kauze koželužny napsal do tohoto čísla Zpravodaje. V naší zemi se 
bourání stávajících objektů stalo velmi módní záležitostí. Ze současnosti 
připomenu bourání domu na Václavském náměstí v Praze a z dřívější doby pak 
zbourání tří domů v městské památkové rezervaci v Hradci Králové. Demolice 
jsou jedním ze způsobů jak získat v atraktivní lokalitě lukrativní pozemek. 
Před rokem jsem se z nespokojenosti s opožděnými termíny vydávání 
Zpravodaje ujal této práce. Chtěl jsem tuto činnost vykonávat jen na přechodnou 
dobu. Ta právě uplynula, a tak je potřeba, aby se našel někdo, kdo se tohoto 
úkolu ujme. Všem těm, kteří reagovali na moji výzvu a přispěli nějakým 
článkem do posledních Zpravodajů  touto cestou děkuji. 
Na závěr chci všem členům i příznivcům popřát krásné prožití vánočních svátků 
a do nového roku pevné zdraví, hodně elánu a potřebného optimizmu. 
 

 

                                                                                                       Jiří Němeček
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ZPRÁVY Z VÝBORU 

 
 

 

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
 

Tradiční předvánoční setkání členů Společnosti ochránců památek ve východ-

ních Čechách a jejich přátel se uskutečnilo 8. prosince 2014 v Hradci Králové 

v Restauraci Městské lázně. Členové výboru sdružení přejí všem příjemné 
prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku. 
 

 

DEMOLICE HOTELU ČERNIGOV 

 

Firma Balvinder ze skupiny CPI Radovana Vítka žádá o demolici hotelu 
Černigov, který je v jejím majetku. Podle mluvčí Magdalény Vlčkové nyní 
Magistrát Hradce Králové povede řízení o povolení odstranění stavby, na jehož 
závěru bude demolice. Budova není památkou a stojí mimo chráněnou zónu. 
Povolení demolice podle úřadu nic nebrání. Člen výboru našeho sdružení, 
PhDr. Jiří Němeček, se k plánované demolici vyjádřil v reportáži Vlastimila 
Weinera z České televize. Vznikla také petiční akce proti bourání této budovy, 
jedné z dominant města Hradce Králové. 
 

 

AKCE EVROPSKÉ DNY 

 

Ve dnech 2. - 4. října 2014 se Společnost ochránců památek ve východních 
Čechách zapojila do prvního ročníku akce Evropské dny. Na realizaci naší účasti 
se podíleli členové Němeček, Jezbera, Bareš, Divecká, Khol, Ficková. 
 

 

DEMOLICE OBJEKTU NA NOVÉM HRADCI KRÁLOVÉ 

 

20. října 2014 zahájil Magistrát města Hradec Králové výběrové řízení na akci 
„Brněnská - demolice objektu v nádvoří knihovny na Novém Hradci 
Králové.“ Vzhledem k nadmíru složitým podmínkám výběrového řízení výbor 
Společnosti neschválil zapojení našeho sdružení do tohoto výběrového řízení. 
Tato akce měla přinést významné vylepšení finanční situace Společnosti. 
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25 LET EXISTENCE SPOLEČNOSTI 
 

V příštím roce naše občanské sdružení oslaví 25 let své činnosti. Výbor sdružení 
proto přijímá návrhy členů na akce, které by Společnost mohla v rámci oslav 
realizovat. Jednou stránkou je samotný návrh a druhou kdo se bude na jeho 
realizaci podílet. Proto žádáme ty z vás, kteří mají zájem pomoci, aby se 
přihlásili výboru sdružení. 
 

SPOLKOVÝ DŮM V HRADCI KRÁLOVÉ 

 

Dva členové Společnosti ochránců památek ve východních Čechách se podílejí 
na přípravách vzniku Spolkového domu v Hradci Králové. Ing. Růžena Divecká 
a Rudolf Khol se stali členy přípravného výboru, který dále tvoří RNDr. Václav 
Hovorka, Ing. Jiří Stránský a Mgr. Jan Hloušek. Proběhlo několik jednáním 
přípravného výboru se zástupci Magistrátu města Hradec Králové, jsou 
dokončovány stanovy nového subjektu „Spolkový dům Hradec Králové“ a byla 

umožněna prohlídka objektu v Tomkově ulici, kde by měl Spolkový dům 
vzniknout. Další vývoj událostí bude záviset na přístupu nově zvoleného 
zastupitelstva města Hradce Králové. 
 

KONFERENCE V ŠEDIVINÁCH 

 

Čtyři členové naší společnosti navštívili počátkem prosince „Setkání 
regionálních historiků IV“, které se konalo nedaleko Plasnice u Deštného 
v Orlických horách. Se svými příspěvky zde vystoupil Josef Ptáček - Zaniklý 
neznámý pivovar v Bedřichovce (Friedrichswalde) - dnešní Orlické Záhoří 
a Robert Müller - Postup při záchraně barokního roubeného hostince v Záměli. 
Dvoudenní akce se zúčastnilo padesát historiků a přátel Orlických hor 

a Podorlicka. Veškeré příspěvky budou vydané v Panoramě okolo poloviny roku 

2015. Akci pořádalo partnerské sdružení Villa Nova v Uhřínově ve spolupráci 
s Muzeem v Rychnově nad Kněžnou. 
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SMUTNÁ ZPRÁVA 

V neděli 16. listopadu letošního roku zemřela naše dlouholetá členka paní 
Františka Kateřina Vorlová ve věku 87 let.  Byla aktivní členkou do svých 80 let, 
potom pro zdravotní potíže se účastnila našich akcí jen sporadicky. 
S paní Vorlovou jsem se seznámil v roce 1990 při pořádání první naší akce na 
Šrámkově statku v Pileticích. Paní Vorlová byla předsedkyní Klubu lidové 
tvorby v Hradci Králové a při organizování vánoční výstavy nám velmi pomohla, 
když nabídla spolupráci s klubem.  Pak nám pomáhala v následujícím roce 
připravit i staročeské velikonoce. Spolupráce pokračovala dál a paní Vorlová se 
stala agilní členkou našeho sdružení. ´Dokud jí zdravotní stav dovolil, účastnila 
se všech našich sněmů, vystupovala s nápady, které jsme mohli následně v naší 
činnosti realizovat. Po dobu, kdy nám Šrámkův statek patřil, pečovala 

o zahrádku a květiny, které zdobily okna roubeného statku. Když jsme se areálu 
statku vzdali a on přešel následně do majetku města, pokračovala dále 

v organizaci akcí v duchu lidových tradic. 

Co mohu s klidným svědomím konstatovat je, že paní Vorlová zanechala 
v Hradci Králové svou prací hodně hlubokou stopu. Byla vždy milou a mírnou 
paní, která ráda pomáhala druhým, což se dnes stává vzácností. V mých 
vzpomínkách, a věřím, i ve vzpomínkách těch, kteří ji znali, zůstane navždy. 
 

                                                                                                           

               Jiří Němeček 
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ZPRÁVY Z MÉDIÍ: 

Královéhradecko má nové národní kulturní památky 
 

Do seznamu národních kulturních památek v Královéhradeckém kraji k začátku 
října 2014 přibyly dřevěné kostely ve Slavoňově na Náchodsku a v Liberku na 

Rychnovsku. Seznam národních kulturních památek v kraji tak nově čítá 19 

památek.  
O prohlášení kostelů památkami rozhodla vláda v květnu, nařízení nabylo 

účinnosti 1. října. „Obě nové národní kulturní památky patří do kategorie 
církevních památek, obě spojuje i celodřevěná konstrukce kostelů,“ uvedla Eva 

Macková z pracoviště Národního památkového ústavu v Josefově.  
 

 
 

Slavoňovský renesanční kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí a márnicí byl 
vystavěn v roce 1553 za přispění Jana Kotlačky a jeho syna Jana z Blažkova. 
Ojedinělý komplex kostela, který tvoří výraznou krajinnou dominantu, dotváří 
vedle hřbitova i hranolová zvonice z roku 1555 a roubená márnice čtvercového 
půdorysu z 18. století. Zvonice slouží zároveň jako brána hřbitova. „Interiér 
kostela zdobí hodnotná lidová výmalba z 16. až 18. století a vyřezávaná 
výzdoba,“ uvedla Macková. 
Roubený kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí a farou v Liberku byl postavený 

v letech 1691 až 1696. Hodnota sakrálního areálu spočívá v kombinaci ojediněle 
dochovaného dřevěného kostela se zvonicí a farou. Cenná památka lidové archi-
tektury má sedlovou střechu, barokní interiér s kazetovými stropy a na dřevě 
malované obrazy. Sochy pro kostel vytvořil řezbář a sochař Filip Jakub Prokop. 
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V Kuksu dokončují opravy, otevře se v březnu 

 
Řemeslníci v Kuksu finišují s rekonstrukcí barokního hospitalu, dřívějšího 
útulku pro vojenské vysloužilce se špitálem. Celkové náklady na opravy 
dosáhnou zhruba 440 milionů korun, areál by měl být přístupný od poloviny 
března příštího roku.  
„Počasí stále stavbě přeje, zhotovitel nás ujišťuje, že do konce listopadu dokončí 
99 procent stavby. Pokračují například venkovní práce na zahradě, především 
na výsadbě stromů a rostlin, což je však závislé na počasí,“ uvedl kastelán Libor 
Švec. Z velké části hospitalu zmizelo lešení, které zůstává již jen na severní 
fasádě rokokového křídla a na budově bývalé restaurace, kde se dokončuje nátěr 
fasády. Restaurátoři dokončili třeba opravu stropní malby v lékárně či malby 
v boční kapli. „Určitě se bude pracovat i v zimě, ale to budou dokončovací 
práce v interiérech tak, aby bylo možné 13. března symbolicky přestřihnout 
pásku,“ uvedl kastelán.  
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Vzhledem k pokračující stavbě se letos v areálu hospitalu neuskuteční oblíbené 
Vánoční trhy na Kuksu, pořadatelé je přesunuli na cestu pod hospitalem a na 
labské nábřeží. Trhy se uskuteční v termínech 15. až 16. listopadu a 22. až 23. 
listopadu. Loňské trhy, které se konaly v zahradě hospitalu, navštívilo téměř 14 
tisíc lidí. Opravy areálu jsou součástí projektu Kuks – Granátové jablko, který 
se skládá z několika dílčích staveb. Projekt počítá s tím, že v opravených 
prostorách vznikne vzdělávací centrum, obnova čeká i zahradu za hospitalem. 
Je financován z Integrovaného operačního programu. 

 

Zdroj: www.propamatky.info 

 

 

Památky, které čekají na zázrak 

 
Článek s tímto titulkem mohli nalézt čtenáři týdeníku 5+2 ve vydání z 31. října 
2014. Jeho redakce vybrala sedm památek v kraji, které roky chátrají. Zařadila 
mezi ně Vrbenského kasárna v Hradci Králové, vodní mlýn v Boharyni, 

vojenskou nemocnici v Josefově, budovu kina ve Vrchlabí, prvorepublikovou 
plovárnu Dachova u Hořic, Panský dům v Ratibořicích a zámek v Horním 
Maršově.  
Rád bych se krátce zastavil u objektu vodního mlýna v Boharyni. Staré zápisy se 
zmiňují o mlýnu v Boharyni již v roce 1569. Dochované části staveb pocházejí 
zřejmě z 1. poloviny 18. století. V roce 1874 byl starší mlýn přeměněn ve strojní 
válcový mlýn rolnického družstva. Ve mlýně se vystřídala řada mlynářů, více 
než 100 let vlastnil mlýn rod Bergerů. V roce 1906 převzalo mlýn do držení 
a provozování Rolnické družstvo pro zpracování a prodej zemědělských plodin 

a výrobků v Boharyni, které ho provozovalo až do poloviny padesátých let 
minulého století.  
 

 

http://www.propamatky.info/
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V roce 2003 Ministerstvo kultury prohlásilo soubor věcí náležejících k mlýnu 

čp. 1 – budova mlýna, sušárna obilí a čekanky, stodola, náhon k mlýnu s jezem 

a pozemkem za kulturní památku. V rozhodnutí se uvádí: „jedná se 

o pozoruhodný objekt jednopatrového, převážně roubeného mlýna s mnoha 
dochovanými původními stavebními prvky, jehož počátky lze datovat zřejmě 
do 1. poloviny 18. století, dále o vcelku udržovaný mlýnský náhon přivádějící 
ke mlýnu vodu z řeky Bystřice, stodolu (nejspíše z konce 19. století) 
a hospodářskou budovu, původně chlévy, využívanou později jako sušárna 
čekanky a obilí. Celý soubor věcí náležejících k mlýnu má vysokou vypovídací 
hodnotu o způsobu mlýnského hospodářství v regionu. Mlýn s náhonem 
i s později vybudovanými a upravovanými stavbami jeho hospodářského zázemí 
dokládá způsob života na vesnici a vývoj mlynářského řemesla až do konce 
19. století. Následně byla hospodářská budova (původně chlévy) využívána jako 
sušárna čekanky a obilí.“ 

Celý objekt mlýna je nyní ve vlastnictví obce Boharyně a slouží jako technické 
zázemí pro potřeby obce. Zatím není schválena ucelená koncepce na jeho 

využití, i když existují samozřejmě určité vize. Obec provádí opravy v závislosti 
na svých finančních možnostech a jak se jí daří získávat finanční podporu 

z dalších zdrojů. Za pomoci dotací z prostředků Ministerstva kultury ČR 

a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se již podařilo opravit střechu na 
sušárně obilí a čekanky, dále část střechy včetně okapů a část roubené zdi 
objektu mlýna a spadlou část zdi mlýnského náhonu.  
V přízemí objektu je shnilé roubení, omítky opadávají, dožívá krytina a krov je 

nepřístupný. Jen sušárna se dočkala nové střešní krytiny a krovu. "Mlýn 
využíváme jako obecní sklad materiálu a techniky. Hledáme pro něj využití, 
zpracované jsou tři záměry, ale všechny váznou na penězích. Jako mlýn už to asi 
fungovat nebude, ale mohlo by to být kulturní zázemí, místo pro workshopy nebo 
stálou expozici, i když ta je asi nejvíc problematická," konstatovala starostka 

Boharyně Věra Macháčková.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.5plus2.cz; www.popamatkach.cz 

 

 

 

http://www.hgs.cz/uklid-uklidove-sluzby?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://blog.ceskesvycarsko.cz/cs/sklarska-expozice-v-dome-ceskeho-svycarska-v-krasne-lipe?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.5plus2.cz/
http://www.popamatkach.cz/
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EVROPSKÉ DNY 

V HRADCI KRÁLOVÉ 

 
 

Ve dnech 2. až 4. října 2014 probíhaly v našem městě tzv. Evropské dny. Naše 
společnost byla spolu s dalšími spolky a sdruženími našeho regionu oslovena 

organizátory této akce, aby se zúčastnila třídenní prezentace na těchto 
Evropských dnech. Na Masarykově náměstí, kde akce probíhala, bylo asi 
dvanáct stánků, kde jednotlivé spolky, sdružení i řemeslníci prezentovali své 
výrobky, služby, seznamovali návštěvníky se svým zaměřením, čím se zabývají, 
a bylo možné zakoupit si i jejich výrobky, získat jejich informační brožurky 
a propagační materiály. Naše Společnost ochránců památek východních Čech se 
prezentovala výstavkou svých fotodokumentací při obnově a záchraně památek, 

na kterých se přímo podílela, též bylo možné zakoupit publikace vydané naší 
Společností a vzít si rovněž i naše propagační materiály. 
 

Po celé tři dny se všichni zúčastnění představovali veřejnosti za pomoci dvou 

moderátorů formou rozhovorů a diskuzí. Cílem těchto dnů nám bylo umožněno 
získat informace a poradenství ohledně získání dotací ze zdrojů EU, komunikaci 

s veřejnou správou, poradenství při získávání dalších partnerských organizací. 
Evropské dny pořádala společnost Regionální partner CZ, o.p.s. a tato setkání 
probíhala ve větších městech celé republiky a bude se v dalších letech opakovat. 
 

                                                                                                       

 

Monika Ficková 
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V MÉ PAMĚTI ZŮSTALO … (1992) 

V tomto roce na červnovém sněmu Europa Nostra bylo naše sdružení přijato za 
řádného člena. Zástupcem SOPVC se stal profesor Miloš Řezník, tehdy byl 
studentem FF fakulty UK v Praze. Naše činnost se zaměřila na záchranu 
Šrámkova statku v Pileticích. Pro opravy jsme získali příspěvek 200 tis. Kčs 

z Malého televizního sázení (MATES). Za tyto finanční prostředky provedla 
firma Václava Záruby opravu pavlače, výměnu vadných trámů roubení v zadním 
štítě a opravu zhlaví stropních trámů. Zorganizovali jsme zde čtrnáctidenní 
prázdninovou studentskou brigádu s účastí pěti studentů z Keramické 
průmyslové školy z Karlových Varů.  Sanovaly se trámy roubení a provádělo 
spárování hliněnou maltou. Zopakovali jsme zde opět akci Staročeské 
velikonoce a Vánoce. Pro místní děti pak dětský den. 
Se souhlasem Židovské obce v Praze jsme započali opravovat se studenty 
židovský hřbitov na Pouchově v Hradci Králové. Radou, ale také odbornou prací 
přispěl k obnově náhrobků kamenosochař a náš člen Hynek Bláha. Vedle 
studentů gymnázia chodila pomáhat skupina mladých nadšenců hudební skupiny 
Shalom Petra Muka. Nečekaným překvapením byla návštěva Izraelského 
velvyslance (hradeckého rodáka) Viktora Fischla s manželkou a dcerou. Zastihl 
nás při práci a neskrýval překvapení, když viděl partu mladých nadšenců 
se zájmem o židovské památky. 
V tomto roce měla Společnost nejvíce členů (35) ze studentských řad. Odměnou 
jim bylo, že čtyři z nich se mohli zúčastnit mezinárodní prázdninové brigády ve 
Francii, tam pomáhali při opravě templářské středověké kaple. Při komunikaci 

s ostatními studenty ze zahraničí pomáhal Jakub Čapek, který se s rodiči vrátil 
z emigrace v Kanadě. Já jsem se čtyřmi studenty odjel do Předhradí, kde mám 
rekreační objekt a v Panské zahradě jsme opravovali pseudoantický gloriet 
(z roku 1813), do kterého Hynek Bláha zrestauroval rozbitou bustu hraběte 
Filipa Kinského. 
Se synem, který mi dělal přidavače, jsem opravil část pevnostního koridoru 

u Orlice. Maltu nám poskytla firma pana Kheila. Po odstranění vzrostlého 
stromu byl opraven pilíř a dozděna koruna zdi. V opravě se pokračovalo 

i v následujícím roce.  
V tomto roce jsme vydali naši první publikaci napsanou našimi členy (studenty 
VŠ) Pavlem Křížkem a Milošem Řezníkem pod názvem Hrady, zámky a tvrze 
na Královéhradecku. Vedle fotografií byly použity perokresby K. Kratochvíla, 
který navrhl také obálku knihy, a to vše zdarma. Pod vlivem dřívějších dob jsem 
se rozhodl pro třítisícový náklad a mnozí se mi vysmáli, prý jsem mimo realitu. 

Náklad na jeden výtisk byl 19 Kčs. Prodejní cena 26 Kčs. Po několika letech 
byla publikace vyprodána a dnes se jen těžko hledá v antikvariátech nebo na 

Aukru.  
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Gloriet s bystou Filipa Kinského 

 

Náš tehdejší nejagilnější náchodský člen pan Alexandr Skalický st. podal 
několik návrhů na zapsání do státního seznamu chráněných památek. Mezi nimi 
připomínám Křížovou cestu ve Stárkově. Napsal také mnoho odborných 
příspěvků do našeho inf. bulletinu.  V tomto roce jsem podal návrh na zapsání 
do seznamu nemovitých kulturních památek bývalou zájezdní hospodu 

ve Skaličce (u Hradce Králové). Po několika letech, kdy jsem již nepředpokládal, 
že MK ČR zapíše tento objekt, dostal jsem oznámení, že je objekt zapsán. 
Očekával jsem hněv nového majitele nemovitosti. Dnes jsem rád, že nynější 
majitel nechal opravit objekt, který musí každého zaujmout. 
Ing. Arch. Alena Koutová, naše dlouholetá členka, zprostředkovala spolupráci 
s Obecním úřadem Benecko při záchraně zříceniny hradu Štěpanice. Tehdejší 
starosta MVDr. Miloš Gerstner je dodnes naším členem. Byla dohodnuta 
prázdninová brigáda studentů na příští rok. 
Iniciativou dvou našich členů vznikla pobočka v Poličce (pan Andrle) 
a v Josefově (pan Werner). V tomto roce byla střechová organizace pro 

záchranu památek (Nezávislá památková unie) velmi aktivní. V prvních letech 
byly pořádány výjezdní sněmy NPÚ, jichž jsem se rád účastnil. Například 
v Polné, Kutné Hoře, Rajhradě. Bylo to vždy spojeno s prohlídkou památek. 
Je škoda, že toto sdružení již zaniklo. 

Na závěr musím zmínit velmi dobrou spolupráci s odborem kultury města 
Hradec Králové (Ing. D. Manďákovou), rovněž i s Okresním úřadem 

(Ing. P. Bradíkem), s MK ČR (Ing. Sedlákovou) a dalšími institucemi. 
 

                                                                                                            Jiří Němeček 
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 Společnost ochránců památek ve východních Čechách 

 Orlické nábřeží 1, 500 03 Hradec Králové, IČ 15062627  
e-mail: sopvc@seznam.cz, web: www.sopvc.cz,  

Facebook: www.facebook.com/sopvc  

 

 

Tiskové prohlášení v záležitosti situace Národního památkového 
ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích 

 

Vzhledem k dosavadnímu vývoji událostí se naše občanské sdružení, Společnost 
ochránců památek ve východních Čechách, rozhodlo vydat tiskové prohlášení, 
týkající se situace Národního památkového ústavu, územního odborného 
pracoviště v Pardubicích (dále NPÚ ÚOP v Pardubicích). 
Stejně jako odborná a laická veřejnost velmi vítáme aktivity, které by měly 
směřovat ke kulturnímu využití areálu Příhrádku (budovy čp. 6, 7, 8) 
v Pardubicích, jehož vize byla představena na veřejné diskusi v Pardubicích 

29. 9. 2014. Oceňujeme také vyjádření generální ředitelky Národního 
památkového ústavu (dále NPÚ) Ing. arch. Naděždy Goryczkové, která uznala, 

že v případě postupu v situaci Příhrádku „došlo ze strany NPÚ k jistému 
pochybení.“ 

Dále bychom rádi shrnuli fakta, týkající se dislokace části pracoviště NPÚ ÚOP 
v Pardubicích z budovy čp. 21 do budovy čp. 2, která zazněla na diskusi dne 

29. 9. 2014. Dle vyjádření generální ředitelky NPÚ bylo rozhodnutí o dislokaci 

v pořádku a podle odborných posudků, která má NPÚ k dispozici, je budova 

čp. 2 po všech stránkách výhodnější než budova čp. 21. Objekt čp. 2 je dle jejího 
vyjádření v lepším stavebně-technickém stavu, jeho provoz je energeticky 

výhodnější, má vhodnější dispoziční uspořádání a jsou v něm lepší podmínky 
pro zaměstnance z hlediska hygieny práce a BOZP. U objektu čp. 2 nebude 
nutné jeho dodatečné zateplení, jelikož je dostatečně tepelně izolován. 
Odborná stanoviska, která jsou dostupná, nám vypovídají o pravém opaku, 
neboť z těchto materiálů vyplývá, že je pro umístění a provoz pracoviště NPÚ 
ÚOP v Pardubicích vhodnější budova čp. 21. Navíc dislokací pracoviště opouští 
NPÚ cennou, památkově chráněnou budovu s bohatou historií, a proto nám není 
její další osud lhostejný. V současné době probíhá v záležitosti budovy čp. 2 
řízení stavebního úřadu, zda nedošlo při dislokaci ze strany NPÚ k porušení 
stavebního zákona. Objekt čp. 2 je určen pro administrativní účely, nikoliv pro 

administrativu s registraturami s dokumentačními fondy, ekonomickou 
spisovnou a fotoarchivem. V budově čp. 2 je v současné době umístěn 
„fotodokumentační materiál“ (cca 250.000 ks fotografií z období let přibližně od 

poloviny 20. století do současnosti) kulturních památek z Pardubického kraje. 
Stanovisko Státního oblastního archivu v Zámrsku, jakožto instituce, která je dle 
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zákona kompetentní v otázkách uložení tohoto typu materiálu, o umístění 
odborné spisovny fotodokumentace uvádí: „Na základě posouzení uvedených 

prostor z hlediska jejich využití jako odborné spisovny pro dlouhodobé ukládání 
dokumentů 

(zejména fotografií) musíme konstatovat, že tyto prostory podmínky pro vhodné 
uložení nesplňují.“ O této situaci bylo informováno ředitelství NPÚ ÚOP 
v Pardubicích, generální ředitelství NPÚ, Ministerstvo kultury ČR a prostřed-

nictvím tisku i široká veřejnost. 
Ředitelka NPÚ ÚOP v Pardubicích Mgr. Naděžda Pemlová na veřejné diskusi 
29. 9. 2014 prohlásila, že články, které se v souvislosti s dislokací části 
pracoviště NPÚ ÚOP v Pardubicích objevily v tisku dne 20. 8. 2014 (Památkáři 
opouštějí historický dům) a následně 24. 9. 2014 (Památkáři: Archiv můžeme 
ždímat) „jsou anulovány“, na což nemá logicky žádné právo. Alarmující je také 
skutečnost, že v roce 2014 již ukončili pracovní poměr u NPÚ 

ÚOP v Pardubicích tři zaměstnanci (z celkových jednatřiceti) kvůli pracovním 
podmínkám. 
Z výše uvedených důvodů byla dne 29. 9. 2014 předána žádost generální 
ředitelce NPÚ Ing. arch. Naděždě Goryczkové o šetření interního auditu 
Ministerstva kultury, který by celou záležitost prošetřil a došel ke konkrétnímu 
závěru. Zároveň byli o této žádosti informováni odpovědní zaměstnanci 
Ministerstva kultury a místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše 
Horská. 
Ředitelce NPÚ ÚOP v Pardubicích Mgr. Naděždě Pemlové byla zaslána žádost 
o zpřístupnění odborných posudků, které mají údajně vypovídat o celkové 
výhodnosti dislokace a umístění pracoviště NPÚ ÚOP v Pardubicích do budovy 
čp. 2. Generální ředitelka Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděžda 
Goryczková dne 29. 9. 2014 deklarovala, že jsou tyto odborné posudky 
přístupné a je možné do nich nahlédnout. Dále jsme požádali ředitelku NPÚ 
ÚOP v Pardubicích o umožnění prohlídky prostor čp. 2, ve kterých jsou nyní 
umístěny dokumentační fondy, zejména „fotodokumentační materiál“ kulturních 
památek z Pardubického kraje viz výše. Rovněž žádáme o prohlídku opuštěných 
prostor historické budovy čp. 21. Děkujeme za zveřejnění našeho tiskového 
prohlášení. 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové 2. 10. 2014 

                                                                                Rudolf Khol 

předseda Společnosti ochránců památek 

 ve východních Čechách 
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Na vědomí: 
 

Ministerstvo kultury ČR 

místopředsedkyně senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská 

generální ředitelka NPÚ Ing. arch. Naděžda Goryczková 

ředitelka NPÚ ÚOP v Pardubicích Mgr. Naděžda Pemlová 

Krajský úřad Pardubického kraje 

Klub přátel Pardubicka 

 

 

 

 

 Společnost ochránců památek ve východních Čechách 

 Orlické nábřeží 1, 500 03 Hradec Králové, IČ 15062627  
e-mail: sopvc@seznam.cz, web: www.sopvc.cz,  

Facebook: www.facebook.com/sopvc  

 

 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 

Národní památkový ústav 

generální ředitelství 
Valdštejnské náměstí 3, čp. 162 

118 01 Praha 1 

 

 

Věc: Žádost o urychlené odvolání ředitelky Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracoviště 

v Pardubicích a o okamžité prošetření nevhodného uložení 
250.000 ks fotografií v prostorách budovy čp. 2, 

Bělobranské náměstí 2, 530 02 Pardubice 
 

Vážená paní generální ředitelko, 
 

děkujeme za Váš dopis ze dne 13. 10. 2014 čj. NPU-310/76492/2014, kterým 
reagujete na žádost našeho občanského sdružení o prošetření záležitosti 
stěhování části pracoviště Národního památkového ústavu (dále NPÚ), 
územního odborného pracoviště (dále ÚOP) v Pardubicích z budovy čp. 21 

do budovy čp. 2.  
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Velmi vítáme, že jste se rozhodla „vyslat na územní pracoviště v Pardubicích 
interní audit ve složení zástupců evidence a dokumentace a stavebního 
specialisty za účelem posouzení vhodnosti uložení příručních registratur 
dokumentačních fondů v čp. 2“ a pevně věříme, že se podaří vyšetřit 
a objektivně posoudit celkový stav situace dislokace části pracoviště NPÚ ÚOP 
v Pardubicích. 
Dovolujeme si však upozornit na fakt, že jsme Vás, paní ředitelku Mgr. 
Naděždu Pemlovou i Ministerstvo kultury informovali o tom, že je v budově 

čp. 2 od doby dislokace umístěno v nevhodných a nevyhovujících podmínkách 
cca 250.000 ks fotografií dokládajících vývoj památek v celém Pardubickém 
kraji za posledních zhruba šedesát let. Dokládá to jednak stanovisko Státního 
oblastního archivu v Zámrsku ze dne 3. 9. 2014, č.j. SOAZ-M/2014-547 

(vlhkost v prostorách více jak 90 %) a jednak kontrolní prohlídka Stavebního 
úřadu Magistrátu města Pardubic ze dne 19. 9. 2014 (vlhkost za období 10.-19. 

9. 2014 od 55 % do 70 %). Tyto fotografie, svým charakterem archivní povahy, 
jsou tímto nevhodným umístěním poškozovány a k jejich ničení dochází každý 
den. Paní ředitelka Pemlová se měla zcela jistě o vhodnosti prostor pro umístění 
této fotodokumentace přesvědčit ještě před provedenou dislokací, aby Vás 
mohla informovat, že je třeba nalézt jiné, vyhovující řešení. Díky jejímu 
rozhodnutí tak dochází k ničení významného dokumentačního fondu kulturních 
památek. Navíc paní ředitelka Pemlová opakovaně manipuluje s fakty, jelikož 
tuto skutečnost zamlčuje, bagatelizuje a klame veřejnost. Dokládá to mimo jiné 

i její vyjádření ze dne 10. 10. 2014 (dopis č.j. NPÚ-361/78231/2014), ve kterém 
uvádí: „V době konání besedy s občany jsem vyzvala přítomné k možné 
prohlídce prostor archivů a fotoarchivů na našem pracovišti v 1. patře na sýpce. 
Bohužel, nikdo z Vás této nabídky nevyužil.“ Při veřejné diskusi však nebyla řeč 
o uložení fotografií v prostoru archivů a fotoarchivů v sýpce, ale v budově čp. 2, 
jak sama dobře víte. Pokud si odmyslíme duchovní hodnotu fotografií, práci 
mnoha zaměstnanců NPÚ, kteří tyto materiály pořizovali, pak nám zůstává 
jejich nominální hodnota, která je nemalá. Tvrzení paní ředitelky Pemlové, že se 
jedná „pouze“ o příruční či náhledové fotografie, je alarmující. Vzniká zde 
nemalá škoda na veřejném majetku a jelikož v dané věci nikdo nekoná (i přes 
opakovaná upozornění), budeme zvažovat další kroky k jejímu prošetření 
kompetentními orgány. 
Dále konstatujeme, že paní ředitelka Pemlová vydala příkaz k dislokaci 
pracoviště i přesto, že budova čp. 2 není zkolaudována pro tento typ účelu, tedy 

pro umístění dokumentačních fondů s registraturami a nyní je v této záležitosti 
vedeno proti NPÚ ÚOP v Pardubicích přestupkové řízení.  
Závažnou skutečností jsou také opakované stížnosti ze stran zaměstnanců NPÚ 
ÚOP v Pardubicích na nevhodné jednání a chování ředitelky Mgr. Naděždy 
Pemlové. Jen za minulý rok jich bylo podáno zhruba deset. Několik kvalitních 
zaměstnanců NPÚ ÚOP v Pardubicích kvůli podmínkám na pracovišti ukončilo 
pracovní poměr. Jistě budete souhlasit, že předpokladem kvalitní práce 
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jakéhokoliv pracoviště NPÚ (aby mohlo poskytovat služby veřejnosti, poradní 
a konzultační činnost) je spolupráce všech zaměstnanců, vzájemná komunikace 
a dobré vztahy mezi zaměstnanci, 
přičemž by měl jít vedoucí pracovník zcela logicky příkladem.  
Paní ředitelka Pemlová svým nekompetentním jednáním a nevhodným 
chováním dlouhodobě poškozuje zájmy kulturních památek, široké veřejnosti 
i zaměstnanců NPÚ ÚOP v Pardubicích. Veřejnost tak získává velmi špatný 
dojem o poslání a smyslu NPÚ, který má jít ve věci ochrany památek 
a duchovních hodnot již ze své podstaty příkladem. 
Z výše uvedených závažných důvodů tímto požadujeme urychlené odvolání 
Mgr. Naděždy Pemlové z funkce ředitelky NPÚ ÚOP v Pardubicích. Dále 
požadujeme okamžité prošetření nevhodného uložení 250.000 ks fotografií 
v prostorách budovy čp. 2, Bělobranské náměstí, 530 02 Pardubice. 
Na místo ředitele NPÚ ÚOP v Pardubicích by měl být vybrán člověk, který bude 
splňovat odborné požadavky a bude mít především skutečný zájem o kulturní 
památky a památkovou péči, kulturní dědictví a o spokojenost svých 
podřízených zaměstnanců. Pevně věříme, že bude tato záležitost vyřešena, 
s ohledem na její závažnost, co nejdříve ku prospěchu věci. 

Děkujeme za spolupráci. 
 

V Hradci Králové 3. 11. 2014    
 

Rudolf Khol 

předseda Společnosti ochránců památek 

ve východních Čechách 

    
 

 

Na vědomí: 
 

Ministr kultury Mgr. Daniel Herman 

Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská   

Základní odborová organizace Národní památkový ústav v Pardubicích, PhDr. et 

Mgr. Oldřich Vaňura 

Ministerstvo kultury, Odbor památkové péče - Mgr. Jiří Vajčner 
Ministerstvo kultury, Odbor interního auditu a kontroly - RNDr. Miroslav 

Leixner 

Klub přátel Pardubicka 
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Válečné rekvizice zvonů v letech 1916 a 1917 

s přihlédnutím k regionu východních Čech 
 

Záhy po vypuknutí první světové války, kdy se obyvatelstvo a především vojáci 
na frontách rozloučili s představou, že vojně bude konec „do švestek“, začaly se 

objevovat první příznaky toho, jak náročná bude válka nejen po stránce lidských 
zdrojů, ale také materiálně. Až překvapivě brzy se přihlásil o slovo všeobecný 
nedostatek jdoucí ruku v ruce s šetřením a který se posléze proměnil v bídu. 
V této atmosféře také přišly na řadu rekvizice ve prospěch eráru: potraviny, obilí, 
koně, a v neposlední řadě také rekvizice kovů. Rekvírovány tak byly např. 
mosazné moždíře z domácností a jiné kovové nádobí, nežádoucí pozornosti se 
nevyhnuly ani bronzové sochy na veřejných prostranstvích či varhanní píšťaly, 
mosazné či cínové svícny, kadidelnice a jiné kostelní náčiní, jejichž zabavením 
stát zamýšlel pokrýt nedostatek barevných kovů. Přesto lze říci, že nejtíživěji 
vnímali lidé rekvizice zvonů a zvonků z kostelů a kapliček. – v nemalé míře 
právě zvonů (zvonovina obsahuje 78% mědi a 22% cínu).  
 

 

 

Dobová dokumentace výzdoby zvonu z Morašic 
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Rekvizice byly úřady oznámeny v září roku 1915 a zahájeny byly 8. srpna 1916. 
Proluka byla způsobena nutností provést nejprve náležitou evidenci. Správci 
farností byli povinni provést soupis všech zvonů, speciálně ustavená komise 
následně rozhodovala o tom, které zvony budou spadat pod rekvizice a které 

zůstanou netknuty. Jako hlavní hodnotící kritérium bylo stanoveno stáří zvonu – 

hájeny měly být zvony odlité před rokem 1600. Na první pohled logická 

a přijatelná metodika, ale byla už ve své době kritizována např. historikem 
umění Zdeňkem Wirthem s poukazem na to, že tak bude dochováno více 
středověkých a raně novověkých zvonů jednoho výrobce, které byly většinou 
jednoho typu, zatímco pestřejší produkce zvonařů 19. století zcela zmizí. Každý 
farní kostel si směl pro zajištění liturgických potřeb ponechat dva zvony, filiální 
kostely pak jenom jeden. Bylo také stanoveno, že z jednoho vikariátu mají být 
odevzdány nejméně 2/3 váhy všech zvonů. K zajištění poklidného průběhu 
rekvizic byly vyčleněny speciální vojenské jednotky, tzv. Glockenkommanda. 
Tyto jednotky měly zvony sejmout a sepsat protokol o rekvizici, na jehož 
základě byla farnostem erárem proplácena finanční náhrada, která ale byla 
hodnocena jako nedostatečná.  
 

Fakt, že mnohdy historicky cenné památky neodvratně zaniknou, si tehdejší 
veřejnost samozřejmě dobře uvědomovala, a to nejen veřejnost odborná. 
Rekvizice probíhaly ve výrazně pohnuté atmosféře a dobové deníky a v menší 
míře i tisk, jenž podléhal válečné cenzuře, dávají nahlédnout do smýšlení 
obyvatel, kteří ztrátu svých zvonů, součásti každodenního života, nenesli 
s klidným srdcem. Rekvizice vyvolaly mezi obyvatelstvem vlnu odporu, někteří 
lidé se pokoušeli zvony ukrýt. Výmluvný je zápis z listopadu 1916 v deníku 
Emilie Koutenské, rodačky z Dolního Přímu na Královéhradecku, která žila 
v době války na harrachovském panství v jihočeském Strkově: „Dnes nám vzali 
zvon. Na rozloučenou zazvonili a pak prý ho vojáci snesli po schodech dolu 
z věže. Zvonil nám poledne a klekání, už dozněl, jiný bude úkol jeho další. Dříve 
povznášel srdce lidská k Bohu, volal k modlitbě, teď bude sloužit k umlčování 
jich, bude zabíjet. Ubohý zvon. Plakalo nás mnoho pro něj, né že ho musíme dáti 
ale k jakému účelu. Budou zvonit velkým zvonem, ten má mnohem hlubší hlas 
a smutnější.“    
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Dobová dokumentace zvonu z Proseče 

 

 

Vznikla proto komise, která měla za úkol rekvírované zvony zdokumentovat, 
aby se povědomí o nich zachovalo i pro budoucí časy. Členy této komise byli na 
centrální úrovni např. pražský kanovník a historik umění Antonín Podlaha, 
historici umění a muzejníci Karel Guth a Karel Chytil, historik a propagátor 
historické vlastivědy Josef Vítězslav Šimák či historik, archeolog a muzejník 
Jan Hellich. V regionech se na práci komise podíleli místní faráři, muzejníci 
a další osoby, jimž nebyl osud zvonů lhostejný. Ve východních Čechách se takto 
angažoval např. Josef Matějka z Jaroměře a František Čermák z Hradce 

Králové. V ideálním případě, který ale nebyl vždy samozřejmostí, byl 
vypracován soupis zvonů a pořízena fotodokumentace, kresebná dokumentace 
a především neocenitelné sádrové odlitky reliéfů, nápisů i celých zvonů. Tato 
činnost byla umožněna mimo jiné tím, že první fáze rekvizic probíhala 
v podstatě poklidně a ohleduplně. Druhá vlna zahájená na jaře roku 1917 však 
již probíhala v úplně jiném duchu. Tehdy se rekvizice již měly týkat všech 
zvonů z mědi nebo měděných slitin od průměru 25 cm výše a chráněny měly být 
jen zvony výjimečné historické ceny a zvony signální. Pro dokumentaci už také 
nebyl v roce 1917 takový prostor jako v roce 1916. Na konec roku 1918 pak 

byla plánována třetí fáze rekvizic, ke které však již nedošlo. Tento plán prý 
uvažoval o rekvizici veškerých zvonů s tím, že z práce každého zvonaře by byly 
zachovány jeden až dva kusy jako ilustrativní příklady.  
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Dobová dokumentace zvonu ze Štěpánova, odlitého v Hradci Králové 

 

I tak byla ale zkáza historických památek obrovská: udává se, že rekvizicím let 
1916 a 1917 padly za oběť 3/5 veškerých zvonů. Oproti rozšířenému mínění, 
které rezonuje v řadě dobových vzpomínek, se ze zvonů neodlévala děla, ta již 
byla za první světové války železná. Ze zvonoviny se však získávala měď, která 
nacházela uplatnění např. při výrobě nábojnic. Průběh rekvizic z března roku 

1917 zachycuje např. obecní kronika města Chrasti, kde tamější kostel přišel 
o tři zvony, přičemž dva z nich odlil v 70. letech 18. století známý 
královéhradecký zvonař Ignaz Drack: „K doplnění střelného materiálu pro 

vojsko bylo sáhnuto také ke kostelním zvonům. Dne 14. března 1917 přišli do 
Chrasti zvlášť k tomu způsobilí dělníci, kteří rozbíjeli zvony na kusy a drahou je 
odváželi. Byl to první a největší náš zvon tak zvané Nejsvětější Trojice, 
v průměru měřil 1,05 m. Ulit byl r. 1775 [správně roku 1779] v Hradci Králové. 
Druhý zvon prostřední zvaný Florian měl v průměru 0,93 m, výšku 0,80 m. 
Ulit r. 1775 v Hradci Králové. Zůstal zde jen poledník, umíráček a sanktusáček. 
Ze zdejších zvonů vzal dříve jeden zřízenec sádrové snímky význačnějších okras 

a reliéfů, které jsou uschovány v průmyslovém museu v Hradci Král. Na konci 
téhož roku vybídnuty správy škol, aby odevzdaly zvony ze školních budov.“ 

Takto vzniklé odlitky se do dnešních časů dochovaly ve sbírkách Muzea 
východních Čech v Hradci Králové. Základy zdejší sbírky byly položeny už 
v roce 1902, kdy tehdejší městské muzeum nakoupilo soubor 127 sádrových 
kopií částí zvonů, zhotovených jaroměřským vlastivědným pracovníkem 
Josefem Matějkou. Další rozšíření sbírky pak přinesla právě válečná léta 1916–
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1918. Kopie rekvírovaných zvonů byly často zhotovovány ve chvatu 
v nádražních skladech v Josefově, Pardubicích a Čáslavi, kde zrekvírované 
zvony čekaly na odvoz do hutí. Štukatérské práce prováděl již zmíněný Josef 
Matějka, dále také štukatérské dílny Františka Čermáka a Jana Jirotky z Hradce 
Králové. Prostředky na tuto záslužnou akci se podařilo shromáždit hlavně 
zásluhou starosty města Hradce Králové, dr. Františka Ulricha, a to ze subvencí 
Ministerstva veřejných prací, zemského výboru, místní spořitelny, okresního 

a městského úřadu i samotného muzea. Celkem se díky záchranným akcím 
rozrostla kampanologická sbírka královéhradeckého muzea na dnešních 1135 
kusů sádrových odlitků celých zvonů, ale i křtitelnic, či jejich fragmentů.  

 
 

    
 

Fragment zvonu z Chrasti a ze Svatoňovic 
 

 

Od 20. až do počátku 60. let dvacátého století tvořila kampanologická kolekce 
zajímavou součást expozice v lapidáriu královéhradeckého muzea. Ani další 
osudy východočeských zvonů (resp. jejich sádrových kopií) nebyly poklidné. 
Počátkem 60. let příslušné úřady s odkazem na převládající náboženský ráz 
výzdoby zvonů nařídily kampanologickou část expozice odstranit a celý soubor 
byl společně s dalšími sbírkovými předměty religiózní povahy (či jen takto 
orientované výzdoby) převezen do provizorních a klimaticky ne zcela vhodných 
prostor v hospodářských objektech při zámku Skalka u Dobrušky. V těchto 
podmínkách sbírka podléhala po dvacet let postupné zkáze, kdy část sbírky 
zanikla bez náhrady. Celý soubor těchto kulturních památek, které byly pouze 

z ideologických důvodů odstraněny mimo dosah veřejnosti, byl převezen zpět 
do Hradce Králové až začátkem 80. let 20. století, a to zásluhou tehdejší 
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ředitelky, historičky umění Jany Stárkové-Švancarové, jíž se podařilo přesvědčit 
nadřízené úřady o historickém významu kampanologické sbírky jako ne-

zastupitelné součásti kulturního dědictví východočeského regionu. V Muzeu 

východních Čech pak byla sbírka zvonů ošetřena, aby mohla být v letech 2009 

až 2010 zásluhou tehdejšího kurátora sbírky Jiřího Zikmunda představena 
formou výstavy veřejnosti. Na své odborné zpracování a především publikování 
formou katalogu však tato úctyhodná sbírka stále čeká. 

 

 
 

Poslední rozloučení s rekvírovanými zvony 
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PAMÁTKY NA ŽIDOVSKOU KOMUNITU 
V TRUTNOVĚ (II. DÍL) 

 

Trutnovská synagoga byla zničena v roce 1938 a po druhé světové válce již 
nebyla obnovena. Víme ovšem, že nejpozději od roku 1955 existovala 
v Trutnově židovská modlitebna, umístěná v prvním patře domu čp. 105 
v Polské ulici v bytě Blaženy Nettlové (1901–1984). 

 
 

 
 

 

 

S židovskou komunitou v Trutnově jsou spjaty také honosné vily, a to především 
na Horním Předměstí. Jednou z nich je dům čp. 215 v Lesnické ulici, který 
původně patřil továrníku Franzi Geduldigerovi. Další vilu (dům čp. 124) si 
nechal v roce 1893 postavit židovský doktor MUDr. Josef Meyer v těsném 
sousedství synagogy. Památkou na něj byla také jeho pamětní deska, odhalená 
25. dubna 1937 ve vestibulu trutnovské nemocnice. Po říjnu 1938 byla ovšem 
odstraněna.  
Židovského majitele měla rovněž již zbořená honosná dvoupatrová vila (dům čp. 
242) v ulici Na Struze, postavená v roce 1928 zřejmě dle projektu 
renomovaného architekta Heinricha Fanty (1877–1941) pro ženského lékaře 
MUDr. Ludwiga Lederera. Ten měl v domě ve 30. letech nejen svou ordinaci, 
ale i malé sanatorium. Vila postavená v eklektickém stylu spojujícím tehdy 
módní funkcionalismus s tradicionalistickým dekorem a tvaroslovím byla 
zbourána v roce 1960 v souvislosti s výstavbou nového silničního obchvatu 
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města. Dnes se na jejím místě rozkládá ulice Na Struze. Vyhlášené bylo 
porodnické sanatorium židovského lékaře MUDr. Juliuse Ganse (1866–1943?) 

v Pražské ulici v domě čp. 135, postavené v roce 1899. Za první republiky zde 
rodily židovské ženy z širokého okolí.  
Z trutnovských továren, které měly židovské majitele, připomeňme 
„Magnésku“, kde se na přelomu 19. a 20. století zpracovávaly kůže. Vlastnili ji 
bratři Kohnové. Dnes již objekt nestojí. Zbourán byl mezi roky 1977–1979 a na 

jeho místě v ulici Na Lukách je dnes fotbalová tribuna.  
 

 
 

 

Památku na židovskou komunitu nalezneme také na trutnovském hřbitově. 
Je jím pomník 41 zemřelých židovských dívek a žen, které za druhé světové 
války zahynuly v koncentračním táboře v Poříčí u Trutnova v bývalé Walzelově 
přádelně lnu. Osvobození poříčského koncentračního tábora v květnu 1945 
připomíná malý pomník před někdejším podnikem Kara v Náchodské ulici. 
Text na pomníku zní: „V těchto místech došlo 9. května 1945 k setkání 
sovětských vojsk 21. armády 1. ukrajinského frontu se zástupci českého Trutnova. 
Stalo se tak před zraky osvobozeného židovského koncentračního tábora, který 
se nacházel v prostoru dnešního n. p. KARA.“ Jeho autorem je výtvarník Josef 
Vik (1932), tehdejší zaměstnanec Kary. Pomník byl odhalen 4. května 1965.  

 

                                                                                                          Ondřej Vašata 
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Roubený hostinec v Záměli 
a letošní brigádnická akce SOPVČ 

Tak jako i v předešlých letech se nám podařilo s přispěním dobrovolníků 

ze Společnosti ochránců památek východních Čech zrealizovat významný objem 

vlastního podílu prací svépomocí při záchraně barokního roubeného hostince 
v Záměli. S využitím finanční podpory z Havarijního programu Ministerstva 
kultury ČR a rovněž i programu Obnova památkového fondu na území 
Královéhradeckého kraje se nám podařilo snést provizorní krytinu, olaťovat 
a pokrýt doškovou krytinou zbylou část střechy ze dvora. Na příští rok máme 

za cíl dokončit pokládku krytiny ze strany od řeky, šindelové stříšky na hřebenu 
střechy a tím dokončit naše několikaleté úsilí. Na půdě jsme také pokračovali 
položením hliněného záklopu, v chodbě položením krytiny z pálených půdovek 
a také obílení štítu a přední části roubení. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Po našem sedmiletém úsilí již doufáme, že jsou tyto aktivity zřetelně vidět. 
Rád bych tady poděkoval kolegům Editě, Pavlovi, Michalovi a Rudovi za 
pomoc a doufáme, že se tu při brigádnické činnosti uvidíme i s dalšími členy 
sdružení také příští rok, kdy slaví Společnost ochránců památek ve východních 
Čechách 25. výročí svého založení.  
Na co se máte příští rok těšit? Připravujeme zveřejnění mapy panství rodu 
Chamaré z roku 1772, tedy čtrnáct let před poslední hlavní rekonstrukcí našeho 
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hostince, která byla dokončena v roce 1786. Návštěvníci i brigádníci se budou 
moci pokochat nedotčeným prostředím Divoké orlice s četnými ostrovy před 
regulací koryta řeky, s jednotlivými rybníky a jejich přítoky, ale taky zákresem 

jednotlivých stavení. Také chceme získat a vystavit digitalizovaný dvojjazyčný 
Požární řád císaře Josefa II. vysvětlující, proč byla naše hospoda celá nabílená.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Na závěr si dovolím malou rekapitulaci. Členové SOPVČ již pátým rokem 
pomáhají sdružení Má vlast - můj domov při brigádách. Hlavní brigádnická 
činnost v oblasti záchrany památek se postupně přesunula z hradu Frymburku 

k nám do Záměle. Díky této spolupráci se nám podařilo vyklidit objekt, 

zachránit významnou část původního krovu i hambálků, klenbu v chlévě, znovu 

vyspárovat roubení, ale i pomoci při drobné údržbě objektu.  
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PF:   
 Přeji všem úspěšný start do celého roku 2015. Rád bych, aby se podobné 
úspěchy dostavily i kolegům na Fryrmburku, ale i všem dalším nadšencům, kteří 
se aktivně podílejí na záchraně jedinečných a mnohdy i nedoceněných památek 

v naší zemi. Vám všem čtenářům přeji pěkné prožití vánočních svátků, mnoho 
lásky, elánu, zdraví a radosti. Poslední léta jsou z pohledu občanské společnosti 
náročnější než jindy. Tak jenom doufám, že nám všem vydrží síly pro naše 
leckdy náročné situace, se kterými se při záchraně památek a kulturního dědictví 
setkáváme. Pokorně doufám, že nás i v příštích letech neodradí oslabující 
ochota okolní společnosti zdarma a nezištně pomáhat druhým a věřím, 
že nepolevíme v úsilí při oživování zapomenutých památek, při bádání nad jejich 
historií a v krásném objevování cenných souvislostí, za nimiž je schován celý 
život minulých generací...   
                                                                                                         

 

Robert Müller
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