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NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD 
 

V letošním roce proběhl další volební sněm společnosti – nově spolku. 
Bohužel jsem se ho vzhledem ke změně původního termínu konání nemohl 
zúčastnit. To však neznamená, že se na některém dalším sněmu neuvidíme. 
Zároveň bych rád oznámil skutečnost, že jsem se pro toto volební období 
rozhodl nekandidovat na pozici člena výboru. Vede mne k tomu vyšší 
pracovní zatížení a z toho plynoucí nutnost přeskupit si priority. V mé volbě 
logicky vyhrála další práce pro Společnost před pravidelným „schůzováním“ 
výboru. Schůzování si již druhé volební období užívám na magistrátu 
Hradce Králové v KOMISI PRO PROGRAM REGENERACE 

MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH 

PAMÁTKOVÝCH ZÓN A MĚSTSKÉ PAMÁTKY. Z hlediska svého 
působení koordinuji postup s předsedou i aktivními členy Společnosti.  

Hlavní moje aktivity chci tedy zaměřit na dokončení poslední etapy 
pokládky doškové krytiny v roubené hospodě v Záměli. Rádi Vás opět letos 
uvidíme na našich akcích pro veřejnost nebo při pečení chleba v obnovené 
peci. Program akcí na letošní rok najdete na www.mavlast.eu. Rád rovněž 
pomohu Jirkovi Němečkovi s druhým dílem minipovídek pana Hanuše, 

psaním článků, doplněním chybějících čísel Zpravodaje na web Společnosti 
nebo s další konkrétní a viditelnou prací pro Společnost, ovšem dle možností 
a pracovního využití.  

Touto cestou bych chtěl poděkovat Rudovi Kholovi, Jirkovi 
Němečkovi a taky panu Josefu Havrdovi za pomoc při obnově roubené 
hospody v Záměli, neb je na ně jako vždy spolehnutí. Po několika 
„dobrovolných“ brigádách se nám počet zájemců dále ztenčuje. No ale s tím 
se musíme vyrovnat, stejně jako s tím, že nás někteří členové Společnosti 
nechají opakovaně ve „štychu“ a ani nám neoznámí, že na poslední chvíli 
nepřijedou. Ještě že nás vždy pochválí několik tisíc účastníků Pochodu přes 
tři hrady nebo další stovky účastníků našich akcí pořádaných pro veřejnost. 
Doufám, že nám letos vše vyjde a na příštím sněmu budu moci prezentovat, 

jak nám jde práce při záchraně objektu kupředu. Připravujeme, projektujeme 

i projednáváme další cíle, do kterých se budeme v příštích letech pouštět. 
Uvidíme, jak uspějeme s repasy a doplněním původních oken s plechovými 
okenicemi, s dokončením interiéru hlavní místnosti, nebo se záchranou 
a obnovou ledárny, včetně obnovení ledování. Přeji Vám všem mnoho 
energie a nápadů a budu se těšit na viděnou u dalších akcí Společnosti a při 
práci pro ni…      

Robert Müller 

http://www.mavlast.eu/


INFORMACE Z VÝBORU 
SPOLEČNOSTI:        
 

Jednou ze součástí oslav 25. výročí existence našeho spolku se 
připravuje fotografická výstava na téma Památky a nepamátky 
východních Čech. Na projektu spolupracujeme se členy královéhradeckého 
fotoklubu Omega. Termín konání je únor 2016 v prostorách budovy 
Knihovny města Hradec Králové. 
 

Další z řady akcí k výročí naší Společnosti je pásmo přednášek z oblasti 

regionální historie, památek a památkové péče, které se budou konat 
v budově Knihovny města Hradec Králové. Zatím navržená témata na 

přednášky: PhDr. Jiří Němeček: Sakrální stavby v Hradci Králové do 
třicetileté války; Ing. arch. Jan Falta - Mosty v Hradci Králové. 
 

Každý, kdo by měl zájem vystoupit s přednáškou na téma vztahující se 
k Hradci Králové se může ozvat členům výboru Společnosti.  
 

Jiří Němeček: Sázení lip k 25. výročí naší Společnosti 
      

Vysazování lip při různých výročích má v naší zemi bohatou tradici. 
Svědectvím jsou stoleté lípy na mnoha místech. Některé přežily navzdory 
dnešnímu trendu kácení stromů. Zůstávají němým svědectvím slavností, jež 
se při vysazování tohoto symbolu češství odehrávaly. 



Díky vstřícnosti starosty lázeňské obce Velichovky, ale především 
zásluhou inženýrky Zuzany Kazmirovské, která pro nás bezplatně opatřila 
čtyři třímetrové lípy, mohlo naše sdružení zasadit čtyři krásné stromy jako 
připomenutí čtvrtstoletí své existence.     

Akce měla následující průběh. Poslední březnový den jsme se ve 
Velichovkách sešli a obhlédli místo určené panem starostou. Měli jsme již 
zpoždění, ale pokles  teplot následující dny nám přišel vhod. V pondělí 13. 
dubna jsme se s ing. Havrdou rozjeli do Velichovek.  Vykopání děr 
a vysazení stromků nám zabralo něco přes dvě hodiny. Paní inženýrka nejen 
radila, ale také přiložila ruku k dílu.   

 

Lípy budou součástí kříže, který po restaurování bude přenesen na 
toto místo, následně vysvěcen generálním vikářem Biskupství 
královéhradeckého Mons. Josefem Sochou.  Naše sdružení čeká ještě úkol 
opatřit skupinu lip pamětní deskou, která bude připomínat výročí založení 
našeho spolku. 

 

 

 



Jiří Němeček: Dvě smutné vzpomínky 
 

 V předvánočním čase roku 2014 jsme se rozloučili s naší dlouholetou 
členkou (od 1993) Ivou Fibigerovou. V mých vzpomínkách zůstane spojena 
se záchranou roubeného Šrámkova statku v Pileticích. V té době byla 
ekonomkou odboru kultury Okresního úřadu v Hradci Králové a její rady 
nám pomáhaly bezproblémově a řádně vyúčtovávat finanční dotace od státu. 
Po krátkém období sympatií k našemu sdružení se stala jeho řádnou členkou 
a platnou rádkyní v ekonomických otázkách. Jedno volební období 
vykonávala funkci pokladníka a pak mnoho let byla členem kontrolní 
a revizní komise. Ukončení její práce v komisi souviselo se stále se 
zhoršujícím zrakem. Iva byla veselý a společenský člověk. Ráda se účastnila 
našich vlastivědných výletů a vždy přispívala k dobré náladě. Její odchod 
z života nás překvapil a zarmoutil. Věřím, že zůstane ve vzpomínkách všech 
našich členů, kteří ji měli možnosti osobně poznat.   

Bohužel smutných zpráv neubylo ani v letošním roce a další smutná 

zpráva nás zaskočila na jaře. Zemřel náš dlouholetý člen RNDr. Václav 
Hovorka. Jeho srdce dotlouklo 24. dubna 2015 po statečném boji se 
zákeřnou nemocí ve věku nedožitých 68 let. Náš spolek ochránců památek 
v něm ztrácí agilního člena. Často se ujímal funkce moderátora při 
každoročních výročních sněmech, ale především bezplatně připravoval 
publikace do tisku. Byl velmi dobrým fotografem a jeho záběry nacházíme 
v našich bulletinech a sbornících. 

Veřejnosti byl znám jako polistopadový náměstek primátora pro 
kulturu v  Hradci Králové  (1990–1994). Vedle lásky k památkám a přírodě 
byl  vášnivý turista. Český svaz turistů v něm ztrácí obětavého dlouholetého 
funkcionáře Klubu českých turistů a předsedu odboru KČT Hradec Králové. 

V roce 1994 se podílel na vydání publikací k 330. výročí založení 
Biskupství královéhradeckého a výstavy k tomuto výročí. V roce 2008 byl 
platným členem sdružení Katedrála 2008, mapovými podklady přispěl do 
vydané publikace Chrám Svatého Ducha v proměnách času a životě města, 
stejně jako o šest let dříve do publikace Katedrála Svatého Ducha. Byl 
členem Liturgické komise Biskupství královéhradeckého. 

Jeho život byl naplněn prací pro společnost bez nároků na odměnu, 
což v dnešní době není tak obvyklé. Jeho odchod z tohoto života zasáhne 
nejen jeho rodinu a blízké, ale také výše jmenované spolky, v nichž vykonal 
mnoho práce nejen organizační. Věřím, že zůstane v paměti a vzpomínkách 
všech, kteří měli možnost ho poznat a spolupracovat s ním. 

 

 



Zápis z XXVI. sněmu Společnosti ochránců památek 

ve východních Čechách 
 

sobota 14. března 2015 

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína , Orlické nábřeží 356/1, Hradec 

Králové 

Přítomno členů: 30 

       hostů: 16 
 

1. Předseda R. Khol přivítal přítomné účastníky XXVI. sněmu 
Společnosti ochránců památek ve východních Čechách (dále 
Společnost). 

2. Zapisovatelkou sněmu byla zvolena PhDr. Ludmila Žlábková.  

3. PhDr. Jiří Němeček vzpomenul památky tří zemřelých členů 
Společnosti.  
Naše řady opustila paní Kateřina Františka Vorlová, Iva Fibigrová a Zdeněk 
Doubek. Přítomní si připomněli jejich památku držením čestné minuty ticha. 
 

4. Schválení programu sněmu. 
Schváleno jednomyslně. 

5. Proběhla volba návrhové komise ve složení:  
Václav Pražák, Daniel Jezbera, Ludmila Žlábková 

 

6. Proběhla volba mandátové a volební komise ve složení:  
Pavel Bareš, Josef Havrda 

7. Výroční zpráva o činnosti Společnosti za uplynulé období mezi sněmy. 
Přednesl předseda Společnosti Rudolf Khol přednesl výroční zprávu o 
činnosti Společnosti za uplynulý rok (text viz příloha č.1). 
 

8. Účetní a pokladní zpráva za rok 2014. 
Přednesla pokladní Monika Ficková (text viz příloha č. 2). 
 

9. Zpráva kontrolní a revizní komise. 
Přednesla členka Kontrolní a revizní komise Růžena Divácká (text viz 
příloha č. 3). 
 



10. Volba předsedy, pokladníka a výboru Společnosti, volba revizní a 
kontrolní komise. 
Představení kandidátů výboru a revizní a kontrolní komise. Zodpovězen 
dotaz, proč kandidátem do výboru Ing. Robert Müller. Ten se rozhodl dál 
aktivně pro Společnost pracovat, ale nechce být členem výboru. 
 

11. Vystoupení hostů - I. část. 
 

12. Seznámení s výsledkem voleb. 
Z 30 přítomných členů Společnosti (dle prezenční listiny) hlasovalo 26 pro 
navržené kandidátky, 4 volební lístky neodevzdali. 
Zvolen výbor společnosti ve složení: Rudolf Khol (předseda), Monika 
Ficková (pokladník), Pavel Bareš, Ing. Josef Havrda, RNDr. Daniel Jezbera, 
PhDr. Jiří Němeček, Edita Šebestová, PhDr. Ludmila Žlábková. 
Zvolena Revizní a kontrolní komise ve složení: Ing. Růžena Divecká, Mgr. 
Ludmila Hovorková, MUDr. Olga Procházková. 

13. Vystoupení hostů - II. část. 

14. Diskuse  

Ing. Pospíšil 
V souvislosti s informací o možné demolici hotelu Černigov v Hradci 

Králové připomenul počátky hradecko-černigovského partnerství. Osobně 
partnerské město v 80. letech minulého století navštívil: „Stejně jako v HK, 

tak v Černigově postavili hotel – 14-ti patrový dům, který se do tamního 
prostředí nehodil. Černigov je město z 19. století, jsou zde správní budovy, 
divadlo, ale jinak tam není vůbec nic. Ani ty vazby družební se nepodařilo 
navázat.“ 

 

dr. Němeček:  

„Společnost slaví 25 let a dostala nabídku k vysazení pamětního stromu 
k tomuto výročí. Spolek nám poskytne zdarma sazenice stromů, my přidáme 
pamětní ceduli. Hledali jsme lokalitu, našli jsme přízeň ve Velichovkách, kde 
je parčík, bude zde obnoven kříž.“ 

 

pí. Hana Talli Hlubučková - seminář Památky pro každého Písek 2015 

Informovala o pozvánce na akci pořádanou Památkovou komorou ČR. 
Upozornila, že na drobné památky, o které se starají spolky jako např. 
Společnost, nebudou v nadcházejícím období peníze z evropských zdrojů. 
Tématem semináře jsou památky a jejich přístupnost pro zdravotně 



znevýhodněné v rovině edukačních programů z hlediska stavebních úprav. 
Bude se vyhlašovat nová cena -  Cena Adolfa Hejduka pro památku nejvíce 
nakloněné zdravotně znevýhodněným. 
 

Mgr. Košťál - Vízmburk 

Informoval o činnosti Sdružení pro Vízmburk, o.s. v roce 2014. Od roku 

2012 má toto sdružení hrad v pronájmu, aby mohlo čerpat dotace na opravy, 
vlastníkem je NPÚ. V roce 2013 bylo zastřešeno západní křídlo hradu. Pro 
loňský rok nebyly ještě připraveny dotace, takže sdružení nedosáhlo na 
žádnou další podporu na zastřešení (celý projekt počítá s částkou 10-12 

milionů Kč). Byly provedeny drobné stavební práce, především oprava velké 
věže. V loňském roce byl hrad poprvé oficiálně přístupný veřejnosti. 25. 
dubna bude otevřena expozice Příběh ztraceného hradu v MŠ a ZŠ 
Havlovice.  

  

Ing. Divecká - pozvánka na otevření vodních děl v rámci Světového dne 
vody 

Polovina z nich jsou zapsané kulturní památky, některé jsou běžně 
nepřístupné - Pastviny, Les Království, Pařížov, Rudolfov, Poděbrady, 
Střekov. 
 

15. Schválení stanov dle nového Občanského zákoníku. 
Předseda Společnosti Rudolf Khol uvedl, že je nutné nové stanovy schválit, 
aby odpovídaly novému Občanskému zákoníku. Snažili jsme se stanovy 

upravit dle vzoru. Zásadní změnou je, že Společnost musí být zapsaným 
spolkem. Orgány spolku budou členská schůze, výbor, předseda. Vedlejší 
činností vydávání publikací. Údaje budou zapsány v rejstříku, každá změna 
bude v budoucnu zpoplatněna částkou 1000,- Kč. 
 

16. Přednesení návrhu na usnesení sněmu.  
Usnesení sněmu schváleno.  
 

17. Ukončení sněmu  
Předseda Rudolf Khol ukončil sněm.  
 

V Hradci Králové 14. 3. 2015 

 

Zapsala: PhDr. Ludmila Žlábková        
Ověřili: Rudolf Khol                             

 RNDr. Daniel Jezbera 



Příloha č. 1 
 

Výroční zpráva o činnosti Společnosti ochránců památek  
ve východních Čechách za uplynulé období mezi sněmy  

od 9. března 2014 do 14. března 2015 
 

Vážení členové Společnosti, vážení hosté, dámy a pánové,  
dovolte mi abych přednesl výroční zprávu o činnosti našeho spolku za 

uplynulé období mezi sněmy, tedy od 9. března 2014 do 14. března 2015. 
Rád bych hned v úvodu poblahopřál paní Jarmile Sibalové, která je 

nejen členkou naší Společnosti, ale především Spolku za staré město Hradec 
Králové, k udělení výroční ceny Primus inter pares dne 26. března 2014. 

Akcí, která následovala krátce po skončení loňského sněmu, byl 
slavnostní křest pátého sborníku vydaného naším spolkem. Jednalo se o titul 
AD HONOREM, Sborník k poctě Jiřího Němečka, který vyšel u příležitosti 
významného životního jubilea spoluzakladatele a dlouholetého předsedy 
naší Společnosti. 

Pro uplynulý rok byl v naší činnosti charakteristický boj za zájmy 
památek, a to hned v několika kauzách. Začnu zde v Hradci Králové, kde 
náš spolek vydal stanovisko k demolici a následnému využití areálu bývalé 
koželužny v Kuklenách. Jedná se o zajímavý industriální areál z konce 19. 
století, který je bohužel díky developerům a dlouholetému nezájmu ze strany 
kompetentních orgánů v tak žalostném stavu, že v současnosti dochází 
k jeho demolici. Ale pevně věříme, že město Hradec Králové dodrží své 
sliby a zachová z tohoto areálu alespoň jeho zlomek – budovu s hodinovou 

vížkou a komín.  
Další dvě kauzy, do určité míry spolu související, se týkaly památek 

a památkové péče v Pardubicích. Jednalo se o situaci tří objektů na 
Příhrádku a o problematickou dislokaci části pracoviště Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích. Oběma 
kauzám byla na stránkách Zpravodaje věnována dostatečná pozornost, tak 
není nutné se k nim blíže vracet. Situace bohužel dospěla tak daleko, že jsme 
byli nuceni apelovat na Ministerstvo kultury a Generální ředitelství 
Národního památkového ústavu, aby zasáhly. Ale i přes množství schůzek 

a bohatou korespondenci s kompetentními orgány se do dnešních dnů 
nepodařilo situaci vyřešit ku prospěchu památkové péče a k zachování 
kulturního bohatství našeho státu.  

V průběhu roku jsme se věnovali jednáním týkajícím se vzniku 
Spolkového domu v Hradci Králové. Uskutečnilo se několik schůzek se 
zástupci Magistrátu města Hradec Králové, s primátorem Zdeňkem Finkem, 



vznikl přípravný výbor Spolkového domu a koncept jeho náplně 
a fungování. Nedořešené jsou provozní a finanční záležitosti, ale jednání 
jsou na dobré cestě a věřím tomu, že se projekt podaří zrealizovat. V této 
záležitosti se za naši Společnost angažuje zejména Růžena Divecká, které 
tímto děkuji.  

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos náš spolek poskytl drobné 
finanční dary na podporu památek. Jednalo se o dar na obnovu národní 
kulturní památky, chaty Libušín na Pustevnách, která byla zničena požárem 
a dále o příspěvek na fungování webového portálu Propamátky. Ten je 
zdárným příkladem toho, jak má fungovat informační médium z oblasti 
památkové péče.   

Naše brigádnická účast při obnovách památek byla spojena 
s pokračující záchranou roubeného objektu Fajfrovy hospody č.p. 27 
v Záměli. Zde jsme přispěli nabílením štítu vápenným roztokem a pokládkou 
směsi hlíny a slámy na záklop v půdním prostoru. Další brigádnickou akcí 
byla pomoc na hradě Jenčov ve středních Čechách, kde pokračuje 
konzervace zdiva. 

Uspořádali jsme dva vlastivědné výlety za památkami. V květnu se 
jednalo o prohlídku bývalého kláštera v Podlažicích a kostelů v okolí. 
V červnu pak následovala prohlídka vily Čerych v České Skalici. Ta byla 
spojená s přednáškou o Antonínu Čerychovi, kterou připravil člen našeho 
spolku, promovaný historik Václav Pražák.  

V říjnu jsme se v Hradci Králové účastnili prvního ročníku akce 
Evropské dny. Náš spolek měl možnost prezentovat svou činnost 
a informovat zájemce o památkách v Královéhradeckém kraji. Děkuji všem, 
kteří se na přípravě a realizaci této akce podíleli.  

Rád bych poděkoval také všem, kteří přispěli svými kvalitními články 
z oblasti památkové péče a regionální historie do Zpravodaje našeho spolku 
a těm, kteří se podíleli na jeho přípravě. Menší, spíše vůbec žádnou radost, 
však mám z webových stránek naší Společnosti. Velmi dlouhou dobu nebyly 
vůbec funkční. Nyní jsou opět konečně v provozu, ale je však potřeba, aby 
se někdo ujal jejich správy ve smyslu vkládání připravených informací 
a fotografií. Pokud se nikdo takový nenajde, pak je na zváženou, jestli mají 
webové stránky, které nebudou aktualizovány, vůbec smysl.  

V závěru výroční zprávy bych rád zmínil jednu věc. Na příkladu 
aktuální problematiky hotelu Černigov, o které bude ještě dnes řeč, nebo 
památkově chráněných budov na Příhrádku v Pardubicích se můžeme 
přesvědčit, že i v této době má spolek jako ten náš stále svůj smysl. Je však 

nutné, abychom zůstávali na pozoru a neustále pracovali na zlepšení naší 
činnosti. A abychom především sehnali do našich řad nové, aktivní členy, 



kteří by chtěli i v této materialistické době bojovat za zájmy památek 
a kulturního dědictví. 
Děkuji vám za pozornost 
 

V Hradci Králové 14. 3. 2015 
       

Příloha č. 2  
 

Účetní a pokladní zpráva o hospodaření za rok 2014 
 

Pokladna 

Příjmy: Členské příspěvky 5650,- prodej publikací 7950,-. Celkem 13600,- 

Kč 

Výdaje: Občerstvení 4913,- poštovné 1010,- kancelářské potřeby 431,- 
pronájem 1000,- ostatní výdaje 1705,-. Celkem 9059,- Kč               
Zůstatek v pokladně 7501,- Kč 

Účet vedený u Raiffeisen bank k 31. 12. 2014 

Příjmy: Členské příspěvky 1500,- prodej publikací (komise) 1359,- prodej 

přes Aukro 1617,- . Celkem 4476,- Kč      
Výdaje: Nákup odb. publikací 2866,- služby portálu Aukro 76,52, tisk 
a grafika Putování po stř. kostelech 66893,- tisk a grafika AD HONOREM 

51693,- Kč. Celkem 130530,52 Kč. 
Stav bankovního konta 5692,39 Kč 
 

Monika Ficková – pokladní  
 

Příloha č. 3 
 

Zpráva kontrolní a revizní komise 
 

Ke dni 23. února byla provedena kontrola hospodaření Společnosti ochránců 
památek ve východních Čechách se sídlem v Hradci Králové za rok 2014. 
Byla provedena kontrola následujících ekonomických dokladů: 
- výpisy na transparentním účtu č. 734 165 3001/5500 vedeného u 
Raiffeisenbank 

- příjmové pokladní doklady č. 1 – 9 

- výdajové pokladní doklady č. 1 – 26 

- peněžní pokladní deník za období od 3. 1. 2014 do 31. 12. 2014 

- doklady faktur přijatých č. 1 – 6 včetně soupisu faktur 

- doklady faktur vydaných č. 1 – 7 včetně soupisu faktur 
 



Revizní komise konstatuje, že v hospodaření a vedení povinných dokladů 
nebyly shledány žádné závady. 
 

V Hradci Králové 23. února 2015 

za revizní komisi MUDr. Olga Procházková 

 

Usnesení XXVI. sněmu Společnosti ochránců  
památek ve východních Čechách  

 

XXVI. sněm schvaluje: 
1. výroční zprávu o činnosti za období od XXV. sněmu, tj. od 9. 3. 
2014 do 14. 3. 2015, přednesenou předsedou Společnosti; 
2. zprávu o hospodaření za rok 2014, přednesenou pokladníkem 
Společnosti; 
1. revizní zprávu o kontrole hospodaření, přednesenou členem 
revizní komise; 
2. výbor Společnosti ve složení Rudolf Khol (předseda), Monika 
Ficková (pokladník), Pavel Bareš, Ing. Josef Havrda, RNDr. Daniel 
Jezbera, PhDr. Jiří Němeček, Edita Šebestová, PhDr. Ludmila 
Žlábková; 

3. kontrolní a revizní komisi ve složení Ing. Růžena Divecká, Mgr. 
Ludmila Hovorková, MUDr. Olga Procházková; 
4. stanovy Společnosti ochránců památek ve východních Čechách. 

XXVI. sněm zavazuje a žádá členy Společnosti: 
1. získávat zájemce z řad občanů i mládeže o členství a činnost ve 

Společnosti a trvale rozšiřovat členskou základnu; 
2. propagovat dle vlastních možností vhodnými způsoby činnost 

Společnosti; 
1. přispívat do informačního bulletinu Zpravodaj a na webové 
stránky Společnosti články z oblasti památkové péče, informovat 
o stavu památek, o jejich akutním ohrožení; 
2. navazovat spolupráci s ostatními spolky a neziskovými 
organizacemi, jejichž zájmy se dotýkají památkové péče, včetně 
odborných pracovišť státní památkové péče, dále se školami, státní 
správou a samosprávou;  
3. propagovat a dle možností také zajišťovat prodej publikací 
vydávaných nakladatelstvím Společnosti Balustráda, a tím posilovat 
finanční situaci Společnosti. Získané prostředky využívat 



k rozšiřování činnosti jak při záchraně památek, tak v publikační 
činnosti. 

 

XXVI. sněm ukládá členům Společnosti: 
A) v publikační a osvětové činnosti: 

1. vydávat informační bulletin Zpravodaj, hledat další zdroje 
financování jeho vydávání; 
2. pořádat vlastivědné výlety za památkami; 
3. podporovat aktivní působení Společnosti i jednotlivých členů 
proti neuváženým zásahům do památek a proti případům, které 
evidentně památky poškozují; 
4. uspořádat v roce 2015 tematické přednášky z oblasti regionální 
historie a památkové péče 

5. ve spolupráci Fotoklubem Omega připravit fotografickou 
výstavu s tématem kulturních památek v Královéhradeckém kraji; 
6. podporovat aktivity směřující k uchování objektu hotelu 
Černigov v Hradci Králové a bránit jeho demolici 
7. podporovat vznik Spolkového domu v Hradci Králové 
a usilovat o získání prostor v tomto objektu pro činnost Společnosti 

 

B) na úseku aktivní péče o památky: 
 zúčastnit se dle svých možností v roce 2015 brigádnických akcí při 

záchraně památek; 
 spolupracovat nadále se spolkem Má vlast – můj domov a podílet se 

brigádnicky na záchraně historické lidové architektury bývalé 
Fajfrovy hospody č.p. 27 v Záměli; 

 znovuoživit jednání s městem Hradec Králové o péči o významné 
náhrobky na královéhradeckých hřbitovech; 

 realizovat vysazení stromu k 25. výročí existence Společnosti; 

 dokumentovat industriální památky okresu Hradec Králové (sušárny 
čekanky, mlýny, cihelny). 

 

 

 

 

 



ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI:                                        
 

Jakub Děd: V kostele Všech Svatých v Heřmánkovicích na 
Broumovsku začal průzkum stavu nástropní malby 
 

Projekt průzkumu stavu a záchrany nástropní malby v kostele Všech 
Svatých v Heřmánkovicích na Broumovsku, což je jeden z kostelů z tzv. 

broumovské skupiny kostelů, se rozeběhl.  
Jedná se o společný modelový projekt Ústavu dějin umění Akademie 

věd ČR, Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, Římskokatolické 
farnosti v Broumově a spolku Omnium, který by měl napomoci řešení 
záchrany a obnovy broumovské skupiny kostelů.  

Tento projekt se zaměřuje na mezioborový výzkum a záchranu 
barokních nástěnných maleb a dřevěných kleneb kostelů, které jsou kvůli 
dlouhodobému zatékání do historických krovů, necitlivým zásahům do 
klenebních konstrukcí a deformacím daným přirozeným rozpadem materiálu 
v havarijním stavu. V současné době je již instalována věž lešení a v týdnu 
od 16. března začnou provádět průzkumy restaurátoři z Fakulty restaurování 
UPCE pod vedením MgA. Jana Vojtěchovského. 

V kostele Všech Svatých v Heřmánkovicích se nachází bohatá 
malířská výzdoba, kterou provedl v roce 1736 dosud málo známý 
broumovský malíř Johann Hausdorf. V rámci projektu bude proveden 
restaurátorský průzkum malby, který by měl mimo jiné přinést nová zjištění 
o stavu nosné dřevěné konstrukce, omítek a barevných vrstev včetně 
historických přemaleb, a zajištění jejích poškozených částí. Zároveň se 
historikové umění spolu se studenty dějin umění v projektu zaměří na 
uměleckohistorický výzkum malby s námětem Oslavy nejsvětější Trojice 
a všech svatých a na její interpretaci v širším kulturním kontextu. 

Rozpočet projektu pro rok 2015 je 217 tis. Kč a na jeho financování se 
budou podílet Akademie věd ČR a spolek Omnium. 
 

Magdaléna Doležalová: Jičín dosáhl na nominaci na ocenění 
Historické město roku 2014  
 

Město Jičín dosáhlo zatím svého největšího úspěchu v soutěži o cenu 
za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón, kterou každoročně 
pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvo 
kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj. Dne 16. dubna 2015 převzal 



zástupce města z rukou ministryně Karly Šlechtové Cenu ministryně pro 
místní rozvoj. Vítězem a Historickým městem roku 2014 se stal Cheb. 

Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón se Jičín pravidelně účastní již od roku 1995 a získává tak 
finance na opravy historických objektů v centru města. V krajském kole 
soutěže Jičín letos zvítězil již posedmé a získal 100 000 Kč a pamětní list. 
Zároveň postoupil do kola celostátního. Předání titulu Historické město se 
konalo dne 16. 4. 2015 ve Španělském sále Pražského hradu u příležitosti 
Mezinárodního dne památek a sídel. Nominaci na vítěze obdržela ze čtrnácti 
vítězů krajských kol města Cheb, Jičín a Městská část Praha 1. Titul 
Historické město roku 2014 a odměnu 1 milion korun nakonec získal Cheb, 
Jičín spolu s Městskou částí Praha 1 obdržel jako nominovaný 100 000 Kč. 
Cenu ministryně pro místní rozvoj převzal z rukou ministryně Karly 
Šlechtové místostarosta města Mgr. Petr Hamáček. „Velmi si cením tohoto 
ocenění, které Jičín získal jako první město z celého Královéhradeckého 
kraje. Cena není výsledkem práce pouze za minulé dva roky ale i za roky 
předchozí. Chtěl bych také zdůraznit, že nám bylo sděleno, že cena je 
motivující a v žádném případě nemáme polevovat v naší činnosti. Také bych 
chtěl poděkovat odboru kultury, investiční výstavby a oddělení památkové 
péče za jejich úsilí, které nám umožnilo takto dobrý výsledek,“ říká 
místostarosta Mgr. Petr Hamáček. „Domnívám se, že klíčovým faktem pro 
úspěch Jičína byla hlavně dlouhodobá práce na regeneraci historického jádra 
města,“ dodává Mgr. Martin Mezera, který město do soutěže ve spolupráci 
s odborem kultury každoročně přihlašuje.  

V krajském kole město Jičín již zvítězilo v letech 2003, 2004, 2006, 
2008, 2009 a 2010 a 2014. Jičín se snaží postupně a systematicky opravovat 
památky v centru města. Z nejzajímavějších akcí, které město podporovalo 
právě z Programu regenerace, patří synagoga, kostel P. Marie de Salle, 
mnohatisícovou částkou se podílelo také na opravě vzácných varhan 
v kostele sv. Jakuba Většího. Vloni to byla oprava fasády domu č. p. 2 pro 
K-klub, střecha budovy K-klubu na Valdštejnově náměstí, anebo část 
městských hradeb. Na Valdštejnově náměstí se díky programu a ve 
spolupráci se soukromými vlastníky také opravilo již deset historických 
domů.  
 

Jiří Němeček: Historik a člen naší společnosti PaedDr. Josef 
Ptáček sedmdesátníkem 
 

Doktor Josef Ptáček oslavil 25. ledna letošního roku své sedmdesáté 
narozeniny. Členem našeho sdružení je od  roku 1993. Členství předcházela 



jeho snaha zachránit část renesančních sgrafit na jednom z domů na náměstí 
v Dobrušce. Jako středoškolský učitel dějepisu neměl k ochraně památek 
daleko. Od roku 2003 je členem  regenerační  komise pro Městskou 
památkovou zónu v Dobrušce. Považuje se za dobrušského patriota, a tomu 
odpovídá publikační činnost, která se často váže k tomuto městu i regionu 
Orlických hor a Podorlicka.  Vedle regionálních dějin má zájem také 
o novodobé dějiny. Je spoluautorem publikace Letci Královéhradecka 
v druhé světové válce, či autorem publikace Perzekuce občanů okresu 
Chrudim v letech 1948 až 1989.  

V roce 1991 založil v Dobrušce soukromé vydavatelství „Expedice 
F. L. Věka", kde  vydal několik svých publikací, například Dobrušské 
pivovarnictví, Sto dvacet let Sokola a organizované tělovýchovy 
v Dobrušce, Znak města Dobrušky a jeho heraldické památky a další.  
Odbornými články přispívá do sborníků Orlické hory a Podorlicko, Rodným 
krajem, Krkonoše - Podkrkonoší, Královéhradecko, Východočeské listy 
historické, Panorama a do dalších periodik, ale i do našeho Zpravodaje. 

Je spoluzakladatelem hradecké pobočky Českého sdružení přátel 
betlémů, kde vykonává od roku 2001 funkci předsedy pobočky. Z tohoto 
titulu je i členem celostátního výboru. V roce 2007 se stal členem sdružení 
Katedrála při Královéhradeckém biskupství, od roku 2008 je kronikářem 
fotbalového klubu FC Hradec Králové, od roku 2009 členem redakční rady 
vlastivědného sborníku Krkonoše - Podkrkonoší a od roku 2013 předsedou 
revizní komise královéhradecké pobočky Historického klubu. 

Svými články se podílel se na vydání některých publikací vydaných 
naším nakladatelstvím a vydavatelstvím Balustráda, například Sborníku 
o hradeckém školství (2003), Hradec Králové na starých pohlednicích 
(2010), Dvacet let Společnosti ochránců památek (2010) nebo Ad Honorem 
(2013).  

Co přát jubilantovi ? Vedle  zdraví i elán a tvůrčí aktivitu v činnostech, 
které až doposud vykonává. 
                                                                                                                        
 Dobrušské kulturní památky mizejí (Komu vadilo vzácné renesanční sgrafito?). 
In: Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách (dále jen ZSOPVČ) 
4/1997, s. 8 – 9. 

 Radikovaný hostinec – ještě jednou. In: ZSOPVČ 4/2013, s. 11 – 12. 

 Středoškolské vzdělávání dívek v Hradci Králové v minulosti (1899 – 1961). In: 

Sborník o hradeckém školství, Balustráda (vydavatelství SOPVČ), Hradec Králové 2003, 
s. 101 – 115. 

 Historie hřbitova v Hradci Králové – Malšově Lhotě. In: ZSOPVČ 4 (2005), s. 
12. 



 Stručné dějiny (pří)stolní společnosti historiků – pondělníků „Za týden“ v Hradci 

Králové (1994 – 2009). In: Dvacet let Společnosti ochránců památek ve východních 
Čechách, Balustráda, Hradec Králové 2010, s. 69 – 76. 

 Dobrušský pivovar kulturní a technickou památkou. In: Ad honorem. Sborník 
k poctě Jiřího Němečka. Balustráda, Hradec Králové 2013, s. 147 – 154. 

 

Zprávy z médií: Walzlovka nabírá druhý dech 
 

Po 161 letech se slavná textilka v Meziměstí proměnila v centrum 

aktivního odpočinku, zábavy a obchodu 

 

 
 

Broumovsko/ Bývala to vyhlášená a úspěšná tkalcovská továrna. Od 
40. let minulého století však začal opuštěný areál chátrat, až se změnil 
v rozpadající se budovu hyzdící střed města. Navíc lákala k lotrovinám 
teenagerů. Díky více než 57 milionové dotaci z ROP Severovýchod se 
z areálu stal znovu skvost, jímž se může Meziměstí chlubit. Jen dělníky 
a mistry vystřídali návštěvníci. Ze slavné továrny Walzel se stala Walzlovka 
– fabrika na zážitky. Vznikly skladové a obchodní plochy, především však 
prostory pro sportovní a společenské využití. Komplex nabízí solnou 
jeskyni, tři druhy střelnice, lezeckou či boulderingovou stěnu, fitness, 
cvičební sál, bowling bar s kulečníkem, fotbálkem a šipkami, víceúčelový 
sál, laserovou střelnici i restauraci a vinotéku. Upraveno bylo také okolí 
továrny, kde vznikl i dětský koutek. „Jde o příklad projektu, který ze 
zchátralého objektu učinil místo setkávání s jedinečnou atmosférou,“ řekl 
hejtman kraje Lubomír Franc, při slavnostním otevření. 
 



 

 

 
 

Zdroj: 5plus2, Hradecko a Jičínsko, číslo 26, ročník IV, 10.7. 2015 

Více o centru Walzel zde: http://www.walzel.cz/cs  
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ČLÁNKY:                                                                      
 

Rudolf Khol:    Pomáhali jsme na Rabštejnu 
     

Osm kilometrů jižně od Chrudimi leží v lese nevelká, malebná 
zřícenina hradu Rabštejn. Dodnes se z něj dochovaly pouze části 
obvodových zdí hradního paláce, z věže zůstaly jen základy a parkánová 
hradba se zachovala v nepatrných zbytcích. Před několika lety zříceninu 
hradu silně poškodila vichřice. Dnešní stav hradu dle citace z webu 

Národního památkového ústavu - Seznam ohrožených nemovitých památek 
(http://monumnet.npu.cz/monumnet.php): „Vnitřní hradní areál je pokryt 
náletem, který jej částečně chrání, avšak kořenový systém narušuje zbytky 
zdiva, větve blízkých stromů poškozují korunu, uprostřed leží skácený kmen 
stromu. Hrádek volně přístupný z turistické stezky, nejvíce je zdivo 
poškozováno návštěvnickým provozem - lezením na zdi, rozebíráním kamenů 
pro ohniště apod. V nedávné době došlo ke zřícení vysokého střepu zdiva na 
severní straně. 4.11.2014: objekt získali noví soukromí majitelé, kteří 
svépomocí za odborného dohledu započali údržbové práce na 

nejohroženějších částech zdiva. Tradičním způsobem bylo dozděno 
destruované nároží při vstupu do interiéru a jeden z opěrných pilířů. Práce 
budou pokračovat podle stupně ohrožení i v následujícím roce.“ 

 

 

http://monumnet.npu.cz/monumnet.php


Těmi novými soukromými majiteli hradu jsou tři kamarádi MUDr. 
Miroslav Gregor, Vít Novák a Aleš Sýkora. O tom jak hrad získali a jaké 
byly začátky jejich snah při jeho záchraně jste se mohli dozvědět na 
stránkách předchozího Zpravodaje nebo na letošním sněmu Společnosti, na 
kterém se svou prezentací právě jeden z nových majitelů Rabštejnu 
vystoupil.  

Přístup, nadšení a práce těchto tří kamarádů je jistě velkou inspirací nejen 
pro ostatní spolky zabývající se záchranou hradních zřícenin a kulturního 
dědictví, ale pro všechny dobré lidi, kteří i dnes věří v jiné hodnoty, než po 
nich doba vyžaduje.  
 

 
 

V letošním roce konzervační práce na hradě pokračují stabilizací 
nejvyššího torza obvodové zdi hradního paláce. Této akce se v červenci 
zúčastnili také dva členové našeho spolku (Rudolf Khol a Michael Hroneš). 
Pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět něco více o dějinách hradu 
a záchranném archeologickém průzkumu je zde tato webová stránka: 
http://1229.webnode.cz/rabstejnek/.  

 

http://1229.webnode.cz/rabstejnek/


Václav Pražák:   O Čerychově vile 
 

 Ve 2. čísle minulého ročníku Zpravodaje byl uprostřed prvního článku 
„Několik slov na úvod“ otištěn snímek s označením Česká Skalice, 
Čerychova vila, nic víc. Protože se jedná o kulturní památku nejen vysoké 
architektonické hodnoty, ale i s pozoruhodnou historií, považuji za účelné 
informovat o této vile naše členy i další případné zájemce. 
 Vila Čerych, tak je nyní pojmenována, vešla ve známost zejména 
v roce 2010, kdy si ji vybral Václav Havel, po skončení ve funkci 
prezidenta, jako místo pro natáčení filmu Odcházení, který režíroval. Hodila 
se mu jako výtvarná kulisa prvorepublikové vládní vily končícího kancléře 
Riegera. 

 Vilu projektoval významný architekt Otakar Novotný ve slohu málo, 
resp. vzácně se vyskytujícím – rondokubismu. Význam a přínos 
O. Novotného, žáka Jana Kotěry,  pro českou architekturu dokládají mnohé 
funkcionalistické stavby, např. palác Steinský-Sehnoutka (nyní ČSOB) na 
Ulrichově náměstí v Hradci Králové, sokolovna v Holicích, dům pražského 
nakladatele Štence a vrcholné dílo budova SVU Mánes na vltavském nábřeží 
v Praze. 

 K realizaci stavby vily na okraji České Skalice došlo v letech 1924-

25. Zároveň byla založena zahrada ve výměře 1,33 ha, jež přechází volně 
v anglický park. Vilu věnoval jako svatební dar své neteři Marii, která se 
provdala za Jiřího Čerycha, náchodský továrník Ladislav Bartoň z Dobenína. 
Manželé Čerychovi měli spolu dva syny, Ladislava, pojmenovaného po 
strýčkovi, a mladšího Jiřího po otci. Rodina však dům dlouho neobývala. 
Opustila jej krátce po únoru 1948. Ladislav odešel v tomto roce legálně na 
stáž do Anglie, Jiří byl v té době na ozdravném pobytu ve Švýcarsku. Rodiče 
se za nimi vydali o rok později, ale již přes uzavřenou hranici jen s kufrem 

a za pomoci převaděčů. Rodina se sešla a usadila ve švýcarském Lausanne. 
Ladislav absolvoval univerzitní studia v Ženevě. 
 Vila byla zabavena a otevřena v ní politická škola Československého 
svazu mládeže. V roce 1955 byl objekt upraven pro potřeby zdravotnického 
střediska. Díky tomu se zachoval v přijatelném stavu, ale interiér byl 
porůznu zašantročen. Dědicům vily Ladislavu a Jiřímu Čerychovým byl 
tento majetek vrácen v rámci restitucí v roce 1992. Bratři zde velkoryse 
ponechali působit zdravotní středisko až do konce století, kdy jeho provoz 

skončil. V mezidobí financovali různé opravy za milion korun. Uprázdněný 
dům se rozhodli věnovat Nadaci rozvoje občanské společnosti. Objekt nyní 
spravuje občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice, které zde začalo 
organizovat vzdělávací a kulturní aktivity. 



 Po skončeném natáčení filmu Odcházení rozhodli funkcionáři 
občanského sdružení vydat publikaci shrnující historii a veškeré další 
události kolem vily. Vznikla objemná a výpravná kniha s mnoha 

fotografiemi, vzpomínkami Ladislava Čerycha, odborným zhodnocením 
architektury stavby, stať o dárci vily Ladislavu Bartoňovi z Dobenína 
a významu jeho podnikání na Náchodsku, spolu s dalšími informacemi. 
K zakladateli významného podnikatelského rodu Čerychů se autoři bohužel 
nepropracovali, přestože jeho podnikatelská činnost přesahuje území 
regionu.  

Byl jím Antonín Čerych, původem venkovský chlapec, jehož 
podnikatelské aktivity začaly po skončení funkce starosty v Nechanicích 
a náměstka okresního starosty hraběte Harracha. Jeho zásluhou byly 
Nechanice povýšeny na město, když o to osobně požádal císaře Františka 
Josefa I. při návštěvě královéhradeckého bojiště po skončení války v roce 

1866. Císař jeho žádosti vyhověl a do roka obdržely Nechanice statut města. 
Pak ale městští zastupitelé neodsouhlasili Čerychův návrh na projekt 
železniční tratě z Hradce Králové přes Nechanice, Nový Bydžov, Městec 
Králové dále do Prahy. Roztrpčen se vzdal funkce, odstěhoval se do 
Josefova a začal velkoryse podnikat. Postavil první cukrovar v Čechách, 
když před tím v Nechanicích vybudoval parní mlýn, postavil další cukrovary 
a pivovary, dokonce i v Německu, podílel se na stavbě jednoho úseku 
severozápadní dráhy, v Karlových Varech nechal odsekat část skály 
a postavil zde jednu stranu ulice. Ve Slovinsku založil továrnu na výrobu 
taninu – třísla z dubové kůry a duběnek. Jeho zeť, hradecký spisovatel Josef 
Štolba hodnotil jeho podnikání slovy: „Vydělal statisíce, prodělal statisíce a 
nehnul ani brvou, neztratil svůj klid. Nic jej nezdrtilo, podnikal dále.“ To 
nejlépe ilustruje příklad z Josefova. Postavil zde cukrovar. Když ten vyhořel, 
změnil objekt na továrnu na koberce. Pro malou rentabilitu závod zrušil 
a zřídil v něm tkalcovnu. Společenské postavení Antonína Čerycha dokládá 
i to, že po jeho úmrtí smuteční obřad celebroval královéhradecký biskup za 
účasti mnoha významných osobností. 

V podnikání pokračoval Antonínův syn z prvního manželství Josef 
a posléze i vnuk Jiří. Jeho synové Ladislav a Jiří byli tudíž přímými 
pravnuky Antonína Čerycha. Ladislav zemřel v roce 2012, když před tím 

zřídil Nadaci rozvoje občanské společnosti, které bratři vilu darovali. 
V nekrolozích je Ladislav Čerych oceňován nejen jako mecenáš, ale též 
velký evropan. Uplatnil se jako vědecký pracovník v několika 
mezinárodních organizacích a po návratu i jako pedagog na Karlově 
univerzitě. Bratr Jiří, vystudovaný inženýr, působil v USA. Zemřel o rok 
dříve než Ladislav. Nadace rozvoje občanské společnosti a Centrum rozvoje 



Česká Skalice každoročně udělují cenu Ladislava Čerycha. K oceněným 
patří podnikatelé, firmy či architekti. 
 

Josef Šrámek:   „Záhada“ zvonu Vilém  
 

Ve věži kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě visí 
zvon jménem Vilém. Jeroným Solař, premonstrát z nedaleké kanonie 

v Želivu, na jeho adresu poznamenal: „Krásný a znamenitý tento zvon 
náleží, jak z letopočtu viděti, mezi nejstarší zvony v Čechách, jichžto počet 
husitská válka a zemské pohromy vůbec náramně ztenčily.” Ze středověku se 
do dnešních časů dochovalo skutečně jen málo kampanologických památek, 
vedle válečných škod byl ovšem důvodem i fakt, že zvony byly často 
přelévány, ať už z důvodu poškození a nebo nevyhovujících akustických 
vlastností. Podle Petra Rudolfa Manouška se v Čechách a na Moravě 
dochovalo ze 13. století až 15 století 444 zvonů, podle novějších údajů 
Radka Lungy počet dochovaných zvonů z českých zemí doby gotické 
a pozdně gotické činí 700 exemplářů. 
 

 
Havlíčkobrodské zvony Vilém, Barbora a Václav 

 

Zvon Vilém byl odlit z bronzu. Váží asi 2 000 kg, jeho průměr činí 
148 cm a výška 125 cm. Zvon má tvar tzv. gotického trojzvučného žebra, 
jehož vývoj byl ukončen ve 13. století a od té doby se používá dodnes. 
Šestiuchá koruna zvonu je gotického typu, ucha jsou zdobena 
dvoupramenným pletencem. Podle vnější podoby tak lze zvon Vilém datovat 
do období mezi koncem 13. století a první třetinou 14. století. Na plášti 



zvonu je gotickou majuskulí ve dvou řádcích vyveden dosti obsáhlý nápis. 
Výška písma se pohybuje mezi 35–60 mm, šířka pak 20–55 mm. Zajímavé 
je tu použití minuskulního písmene B ve slově Abbate, jedná se totiž o první 
známý doklad přenášení minuskulních písmen do textu psaného majuskulou. 
Nápis vyjadřoval v dobovém chápání roli, pro kterou byl zvon určen, což 
byla ve středověku především role liturgická, resp. role posílení víry 
a vyjádření ochrany.   

 
Detail nápisu na zvonu Vilém (foto Ladislav Macek) 

 

PET
O • Q´TODCO • AbbATE • FLORETE • ANO • MO • T´CENO • 

CVRRETE • DNI • QO • MEA • VOX • SONVIT • PATA • ADTACTV • 
MEV • MOX • CORDA • SVRGVT • GTA• 
 

Havlíčkobrodský zvon Vilém se stal předmětem zájmu především kvůli 
otázce svého stáří. Podnětem se stal hlavně zmíněný nápis, jenže je poměrně 
obsáhlý a obsahuje řadu zkratek, jejichž rozvedení není věcí triviální. 
Naopak lze je rozvést několika způsoby, přičemž není možné jednoznačně 
říci, která varianta je legitimnější. Jeroným Solař nápis na plášti zvonu 
Vilém četl takto: „Petro, quintodecimo abbate florente – et anno millesimo 

trecento currente Domini quinto mea vox sonuit parata – et ad tactum meum 



mox corda surgunt grata” (tj. „Za slavného panování Petra, patnáctého 
opata, a běžícího roku Páně tisícího třístého pátého, hotov zazněl hlas můj 
a mým dotknutím ihned se vzchopující srdce utěšená”). Tato interpretace 

nápisu na zvonu byla přijímána až do roku 1917, kdy vystoupil se svou 
interpretací Václav Fiedler. Ten upozornil na to, že nápis bývá špatně čten 
(odmítl např. interpretaci zkratky Q´TODCO

 jako quinto Dei gratia, tj. za 

pátého z Boží milosti) a navrhl toto čtení: „Petro, quintodecimo abbate 
florente – et anno millesimo triceno currente Domini, quo mea vox sonuit 

parata – et ad tactum meum mox corda surgunt grata” („Věhlasný když 
patnáctý žil opat Petr a rok Páně třináctistý kvapem spěl, tehdy prvně hlas 
můj krajem se rozlétl, aby každý úderem mým vzbuzen, bděl”). Fiedler také 
upozornil na listinu Mikuláše Trčky z Lípy z roku 1453, podle které Trčka 
prodal měšťanům Německého Brodu jakýsi zvon v ceně 300 zlatých 
uherských, který sám koupil od Jana z Rušinova a na Lichtenburce, což 
Fiedler pokládal za doklad toho, jak se zvon Vilém, původem z některého 
z klášterů, zaniklých během husitských válek, dostal do Německého Brodu. 
 

          
         Havlíčkobrodský zvon Vilém                 Věž Havlíčkobrodského kostela 

 

Václav Fiedler svými argumenty odbornou i laickou veřejnost 
přesvědčil a jeho názor platil za bernou minci až do sklonku 30. let 20. 
století, kdy s úpravou Fiedlerových názorů přišel Pavel Sochr. Ten sice 



souhlasil s Fiedlerovou datací odlití zvonu, odlišný názor měl ale na čtení 
pořadové číslovky opata, který nechal zvon pořídit. Sochr navrhl číst zkratku 
Q´TODC

O jako quatrodecimo, tj. čtrnáctý. V nápise jmenovaného opata pak 
Sochr spojil s třebíčským opatem Petrem I. Z faktu, že třebíčský klášter byl 
zničen roku 1468 vojsky Matyáše Korvína a klášterní statky se poté staly 
majetkem Viléma z Pernštejna. S odkazem na pamětní list o dokončení 
stavby kostelní věže v roce 1570 pak Pavel Sochr usoudil, že se zvon Vilém 
dostal do Německého Brodu jako dar Viléma z Pernštejna, podle něhož 
získal zvon své jméno. O takové transakci ovšem na rozdíl od prodeje zvonu 
Mikulášem Trčkou z Lípy nic nevíme. Předmětem transakce z roku 1453, 

uvažoval dále Sochr, mohl být jiný zvon, z něhož mohl být později odlit 
další zvon německobrodského kostela Václav – kupní cenu totiž pokládal 
Sochr v poměru k velikosti zvonu Vilém za příliš nízkou. Pro třebíčský 
původ zvonu podle Sochrova mínění svědčí i zemské stezky, spojující Čechy 
a Moravu.  

Pavel Sochr ale překvapivě opomenul zásadní, byť rozsahem nevelký 
příspěvek Josefa Vítězslava Šimáka k otázce datace zvonu Vilém. Šimák 
totiž zvon přisoudil nikoliv třebíčskému, ale vilémovskému 
benediktinskému opatství, které leželo v sousedství Německého Brodu. 
Šimák konstatoval Fiedlerovu dataci odlití zvonu, ovšem upozornil také, že 
výraz tricenus znamená nejen třístý, ale i třicátý. Šimák tak jako první 
naznačil možnost, že zvonař z důvodů metrických vypustil z legendy 

číslovku, udávající století, a ve skutečnosti tak zvon vznikl nikoliv v roce 

1300 či 1305, ale až v roce 1330. Zajímavé je, že v této době stál v čele 
vilémovského konventu skutečně opat Petr. Šimák také připomněl, že roku 
1278 byl vilémovský klášter poničen habsburskými vojsky, táhnoucími od 
Moravského pole ku Praze, takže je možné, že ve 30. letech 14. století 
v klášteře ještě doznívaly závěrečné práce na obnově opatství. 

V roce 1960 se k problematice zvonu Vilém vyjádřil Josef Hejnic. Ten 
podpořil dataci Šimákovu, ba posunul datum odlití zvonu Vilém ještě dále. 
Nápis je totiž podle Hejnicova názoru třeba číst následujícím způsobem: 
„Petro quintodecimo  abbate florente et anno millesimo (tricentesimo) 

triceno currente Domini quinto mea vox sonuit parata et ad tanctum meum 

mox corda surgunt grata.” Zkratka T´CENO (triceno) podle Josefa Hejnice 
neoznačovala století, ale desetiletí vzniku zvonu. Hejnic také odmítl čtení 
zkratky Q

o 
jako quo, tj. který, a navrhl ji číst jako číslovku quinto, tj. pět. 

Dataci do roku 1305 odmítl Hejnic z důvodů paleografických. Písmo nápisu 
za zvonu Vilém Hejnic z hlediska paleografického označil za zjevný pokrok 
a tedy i důvod proč klást odlití znovu Vilém spíše k polovině 14. století než 
na jeho počátek. Ve výsledku se tak Josef Hejnic přidržel historického 



výkladu Šimákova a věc uzavřel tím, že zvon Vilém byl odlit pro 
vilémovské opatství roku 1335 a do Německého Brodu se dostal po roce 
1453 prostřednictvím Mikuláše Trčky z Lípy. K vilémovskému původu 
zvonu Vilém se naposledy přiklonili také Ladislav Macek a Pavel Rous. Ti 
jako indicii, směřující k Vilémovu, vidí vedle doložené existence opata Petra 
i zmínku v listině Mikuláše Trčky z Lípy, že zvon, který byl v roce 1453 

předmětem prodeje, byl předtím zakoupen od Jana Hertvíka z Rušinova. 
Tento někdejší husitský hejtman je totiž roku 1427 uváděn jako držitel 
vilémovského panství, které padlo kališníkům do rukou mezi lety 1421–
1423. K dataci Hejnicově do 30. let 14. století se přiklonil také Radek 
Lunga, který ale poukázal na to, že interpretace zkratky Q v nápisu nabízí 
více možností, než uvedl Hejnic. Podle Lungy by z hlediska metrického 
spíše odpovídalo čtení zkratky jako quo než quinto, což by znamenalo, že 
zvon byl odlit v roce 1330. Nápis na zvonu Vilém je tedy nejspíše správné 
číst takto: „Petro, quintodecimo (resp. quartodecimo) abbate florente, et 
anno millesimo trecentesimo (resp. tricesimo) currente Domini quinto (resp. 

quo) mea vox sonuit parata et ad tactum meum mox corda surgunt grata,” 

(„Za slavného panování Petra, patnáctého (resp. čtrnáctého) opata, a když 
ubíhal rok tisící třináctistý pátý (resp. třináctistý třicátý pátý), hotov zazněl 
můj hlas a mým úderem povstávají vděčná srdce”). 

Obecně lze říct, že v době před 12. stoletím zvony bez nápisů 
převažují, od 13. století však jejich počet postupně klesá. Ve většině případů 
je nápis jediným výraznějším prvkem na jinak hladkém plášti zvonu 
a případy, kdy nápis zaujímá více řádků, jsou výjimečné. Od 15. století pak 
přibývají i dekorativní prvky. V raném středověku se v nápisech na zvonech 
používalo písmo unciální, které ve vrcholném středověku nahradilo písmo 
majuskulní. To pak po roce 1400 vystřídalo písmo minuskulní. Uvedení data 
odlití zvonu bylo ještě ve 13. a 14. století věcí velice vzácnou, podobně jako 
určení původu zvonu, které se objevuje častěji až od druhé čtvrtiny 
15. století. Zvyk dávat zvonům jména je doložen od 10. století, jméno 
zvonu, které bylo v důsledku svěcení součástí jeho ochranné funkce, 

odkazovalo hlavně ke jménům evangelistů. Nápis na zvonu Vilém se 
výrazně odlišuje od nápisů na zvonech z podobné doby, tj. zvonu z Blanska 

(přelom 13. a 14. století, ne-li dříve), zvonu z Ostravy-Zábřeha (přelom 13. 
A 14. století), zvonu břevnovského kláštera (1313), zvonu z Benešova 
(1322) a zvonu z Brna (1393). Na základě tohoto srovnání můžeme vidět, že 
nápis na zvonu Vilém má blíže spíše ke zvonům z pokročilejšího 14. století 
než ke zvonům, kladeným spíše do století třináctého. Argument lingvistický 
přitom podporuje i závěr paleografie, resp. epigrafiky. 
 



Nápis na zvonu z Blanska:  

O REX GLORIÆ VENI I(n) PACE 

Nápis na zvonu z Ostravy-Zábřeha: 
REX GLORIE VENI CVM PACE 

Nápis na zvonu břevnovském:  
+ ANNO D

i
O M

0
 CC

0
C

 
XII

0
I F(a)C(t)A EST H(ec) CA(m)PANA AD 

HONOREM S(an)CTE ET I(n)DIUIDVE T(r)
 i

NITATIS ET B(ea)TE 

MARIAE VIRGINIS GLORIOSE + ET S(an)C(t)ORVM H(uius) 

ECCL(esi)E ADALBERTI BENEDICTI GVNTHERI P(er) 

PROUID(en)SCIA(m) FB(atr)IS BAUARI ABBATIS BREVNOUIENSIS. 

Nápis na zvonu z Benešova: 
AVE MARIA GRA(cia) PLENA D(omi)N(us) TEC(um) B(e)N(e)DICTA 

TV I(n) MVLIERIB(us) ET B(e)N(e)DICT(us) FRVC(tus) + UE(n)T(ri)S 

TVI IH(su)C XP(istu)C FVSA (est) H(ec) CA(m)PANA A(nno) D
i
O M

0 

CC
0
CX

0
XI

0
I D(e)O GRA(cia)S + RVDGER(us) FVDIT 

Nápis na zvonu z Brna: 

+ AD HONOREM • DEI • O(MN)IPOTENTIS • ET • EIVSDEM • 
GENITRICIS • VIRGI(NI)S • MARIE • S(AN)C(T)IQVE • THOME • 
A(POSTO)LI • ET • S(AN)C(T)I • AVGVSTI(NI) • O(MN)IVMQVE • 
S(AN)C(T)ORVM • HOC • OPVS • CAMPANS • + ILLVSTRES • 
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MORAVIE • FI(VD)I • I(V)SSERV(N)T • A(NN)0
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0
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0LXXXXIII • M(A)G(ISTE)R • IOH(ANN)ES • DE • A(Y)STET • 
CIVIS • WIENNE • ME • FVDIT •••    

Petr Rudolf Manoušek ve svém nástinu dějin českého zvonařství 
uvádí zvon Vilém jako třetí nejstarší zvon v Čechách a jeho vznik klade do 
roku 1300. Za současného stavu poznání se ovšem jeví jako 
nejpravděpodobnější, že zvon, který dnes visí ve věži havlíčkobrodského 
kostela Nanebevzetí Panny Marie, byl odlit ve 30. letech 14. století. Zda 
v roce 1330 nebo 1335 je už zanedbatelným detailem, který přitom nijak 
neumenšuje slova Pavla Sochra, že zvon Vilém představuje nepochybně 
nejvzácnější památku dochovanou v Německém (Havlíčkově) Brodě. Zvon 
Vilém sice není nejstarším, ani třetím nejstarším zvonem v českých zemích, 
avšak s ohledem na nečetnost dochovaných kampanologických památek je 
každý takový kus cenný. Vzhledem ke stáří zvonu Vilém, pohnutým dějinám 
města Německého Brodu v první polovině 15. století i dokladu o koupi 
nového znovu v 50. letech 15. století není pochyb, že současné umístění 
zvonu Vilém je až sekundární. Také jeho dnešní jméno tak možná odráží 
povědomí německobrodských měšťanů o místě původu zvonu, kterým byl 
nedaleký benediktinský klášter ve Vilémově, opuštěný mnichy v důsledku 



husitských válek. Tuto hypotézu by však bylo záhodno podpořit dalším 
archivním průzkumem, který by např. napověděl, kdy se poprvé daný zvon 
jménem Vilém nazývá. Zprávy o renovaci kostelní věže z 16. –18. století 
bohužel o zvonu naprosto mlčí.  
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Ludmila Žlábková: Skončila obnova broumovského kláštera 
 

Pouhým střípkem v osmisetleté historii kláštera. Tak skromně označil 
středeční slavnostní dokončení revitalizace části areálu broumovského 
kláštera Jan Školník, jeden z hybatelů obnovy této kulturní památky. Během 
uplynulého roku byla za bezmála 250 milionů korun opravena pětina objektu 
kláštera. 

 „Prostory se budou využívat převážně ke vzdělávacím a kulturním 
aktivitám. Vzniklo tu nové nahrávací studio, koncertní sály a učebny. 
Nutností bylo vybudování nových rozvodů elektřiny, vody, odpadů a topení. 
Do nového se oblékla také celá klášterní zahrada, včetně všech jejích 



objektů. Vznikl zde multifunkční sál Dřevník. Opraven byl domek kuchaře, 
zahradníka, Galerie Dům, kašna či památník opata Jakuba Chmela. Novotou 
svítí i historický kuželník, kde bude od konce dubna možné hrát kuželky,“ 
vyjmenoval Školník, jenž působí v Agentuře pro rozvoj Broumovska, která 
bude centrum provozovat. 

Spojení Broumovska s benediktinským řádem sahá až do počátku 
13. století, kdy jim tento kraj daroval Přemysl Otakar I. (v roce 1213). Brzy 

tu začal vyrůstat klášter s gotickým chrámem zasvěceným sv. Vojtěchu, 
jehož význam stoupl během husitských válek, kdy byl zničen domovský 
klášter benediktinů v Praze - Břevnově. V té době tu byl například ukryt 
Codex gigas, rukopis tzv. Ďáblovy bible. Další etapa bohatého stavebního 
rozvoje přišla s dobou baroka, kdy byl nejen velkolepě přestavěn kostel sv. 
Vojtěcha, ale vznikla také řada vesnických kostelů v okolí, postavených 
podle plánů architektů Dientzenhoferů. 

 

Od 50. let minulého století sloužil klášter jako internační tábor nejprve 
pro řeholníky a pak pro řeholnice různých řádů. Od 60. let tu sestry 
dominikánky pekly hostie pro české i moravské farnosti. V roce 1990 se 

dominikánky přestěhovaly jinam, dnes není klášter osazen žádnou řeholní 
komunitou.  

„Není v našich silách zde obnovit řeholní život, proto jsem rád, že 
areál našel nové využití,“ poznamenal převor Siostrzonek, který by rád, aby 
obnova pokračovala. „Stavebně tu je opraveno vše, co nejvíc bolelo, ale tím 
nechci říct, že není na čem dále pracovat. Ovšem v průběhu osmi století 



nebylo nikdy hotovo všechno, vždy v nějaké části probíhala stavební 
činnost,“ dodal s úsměvem převor, který do Broumova rád jezdí. 

 

Stále tu na každém kroku vnímám nové a nové věci. A stále za vším 
vidím to velké úsilí a práci lidí. Ale asi nejradši to mám v klášterní zahradě. 
A myslím, že příroda, to vše, co se tu nabízí, to může osvěžit všechny, kteří 
budou přicházet,“ svěřil se Siostrzonek. 
 

Mgr. Alena Křivská:       Malá poznámka k rekvizici 

zvonů a kovových předmětů ve farnosti Světlá nad 
Sázavou 

 

Se 100. výročím od vypuknutí I. světové války se objevily i nové 
příspěvky, které rozebírají  události, k nimž v té době došlo. Jedním z nich je 
také  článek  Mgr. Josefa Šrámka, který se zabývá rekvizicemi zvonů.1 
Přehled odborné literatury, kterou autor v závěru uvádí, svědčí o tom, že tato 
problematika je dosud živá, dlouho nebude uzavřena, naopak se stále těší 
zájmu odborníků, neboť zdaleka nebylo ještě řečeno vše.  

                                                 
1  ŠRÁMEK Josef:  Válečné rekvizice zvonů v letech 1916 a 1917 s přihlédnutím k regionu 
Východních Čech, In: Zpravodaj SOPVČ č. 4, 2014, s. 19-24.  



 

 
Detail zvonu sv. Václav s reliéfem patrona kostela a znakem Světlé, foto: Ing. 
Vladimír Kunc 

 

Jedním z málo propracovaných témat jsou právě rekvizice zvonů 
a kovových předmětů z kostelních inventářů. Co farnost, to jiný příběh, 
všude však bolest a smutek nad ztrátou něčeho, co dlouhá staletí sloužilo 
všem, patřilo k nejstarší historii místa i pokladům místního kostela.2

  Tento 

násilný zásah farnosti velmi ochudil. Málo se však dosud napsalo a tudíž i ví 
o záslužných činech některých tehdejších duchovních správců farností, kteří 
se neřešitelnému problému postavili čelem a za zachování zvonů svých 
kostelů dokázali bojovat ze všech sil. K nim patřil i P. František Khun, děkan 
ve Světlé nad Sázavou.  

Událostem I. světové války věnoval velkou pozornost. Do Pamětní 
knihy světelského děkanství vložil obsáhlou  kapitolu s názvem „Místní 
kronika válečná, Rok 1914 (26. 7.) - 1918 (28. 10).“  Při rekvizicích během 
I. světové války přišel světelský děkanský kostel sv. Václava o měděný kotel 
(buben), dva cínové svícny, měděný tác pod konvičky  a další věci. 
                                                 
2  Nejlépe to vyjádřil světelský děkan a básník, P. František Khun v dobovém zápise v dosud živé 
Pamětní knize světelského děkanství. DĚKANSKÝ  úřad církve římskokatolické ve Světlé nad Sázavou, 
inv. č. ŘF S n S 710 185, Liber Memorabilium Decanatus Swětensis, 1840 – dosud , s. 175.  



Odevzdán musel být také zvonek u sakristie  a malý zvonek ze sanktusní 
věže a bohužel i zvonek z hřbitovní kaple sv. Jana  Nepomuckého. Zvony ve 
věži děkanského kostela však dokázal P. Khun zachránit všechny.  I vzácný 
reliéfy vyzdobený umíráček z roku 1777, který nebyl hájen. A nejen zvony. 
Rekvizicím ve Světlé nad Sázavou naneštěstí podléhaly  také píšťaly v roce 
1912  nově pořízených varhan, jejichž uhrazení představovalo pro farnost 
těžké břemeno.  V případě jejich odebrání by nebyla již možnost náhrady. 
P. Khun však cestu k jejich záchraně našel.  Byla jí částečně dochovaná 
barokní skříň pocházející ještě ze  starých varhan z roku 1765 ceněná v té 
době jako starožitnost.3 Při této akci komunikoval přímo s příslušnými 
orgány  ve Vídni.  

 

 
Zvon sv. Václav, největší a nejstarší zvon ve věži kostela. Dílo zvonaře 
Tomáše Klabala z roku 1569, foto: Ing. Vladimír Kunc 

 

Ani německá okupace neznamenala úplnou pohromu. Kostel přišel 
o nejstarší, v roce 1925 však nově přelitý zvon Jan Evangelista, nazývaný 
poledník, a bohužel i o výše zmíněný vzácný umíráček. Největší zvon sv. 

                                                 
3  KŘIVSKÁ Alena: Interiér děkanského kostela sv. Václava ve Světlé nad Sázavou a jeho proměny 
během uplynulých sedmi století, In: Havlíčkobrodsko 21, Havlíčkův Brod 2007, s. 125. 



Václav z roku 1569 zasvěcený patronu kostela naštěstí zůstal a jeho 
vznešený hlas lze slyšet při největších církevních svátcích dodnes.4

  

V roce 1946 byl sice pořízen nový umíráček,
5
 ale sanktusní věžička již 

zůstala navždy prázdná.  Na nové dva zvony čekala farnost až do roku 1976. 
Ostatní výše zmíněné  kovové předměty, které měli historickou hodnotu, se 
však již nikdy nevrátily, takže kostel přišel  o část svých dobových pokladů.  

 

 
Zápis P. Františka Khuna v Pamětní knize světelského děkanství v roce 1914, 
foto: Archiv děkanského úřadu římskokatolického ve Světlé nad Sázavou.  
 

                                                 
4  Jde o jediný používaný zvon, který se rozeznívá ručně pomocí provazu a slyšet jej můžete např. 
před bohoslužbou na  Boží hod velikonoční nebo 28. září na svátek patrona kostela. Podobně ušel zkáze i 
úpický zvon sv. Jakub z roku 1625.  Na rozdíl od jiných kostelů však zůstal ve věži chrámu sv. Jakuba 
Staršího v Úpici již navždy sám. 
5  Ani umíráček již není v současnosti používán. Jeho funkci plní nový menší zvon sv. Lukáš.  



Jiří Němeček:  V mé paměti zůstalo (1993, 1994) 
       

     Rok 1993 byl rokem našich posledních aktivit v areálu Šrámkova 
statku v Pileticích. Podle nového zákona se sice stalo naše sdružení 
majitelem tohoto areálu, ale po racionální úvaze jsme se rozhodli převést ho 
na stát (tehdy zastupovaný Okresním úřadem v Hradci Králové). Dnes by, po 
zkušenostech divoké privatizace, mnozí namítli, že jsme si areál měli nechat 
a později prodat, a tak se stát bohatým spolkem. Jsem přesvědčen, že to bylo 
tehdy správné rozhodnutí, protože peníze, které byly potřeba na záchranu 
statku jsme neměli, ale stát ano.  Nicméně ještě v tomto roce jsme v areálu 
uspořádali velikonoční akci ve spolupráci s Klubem lidové tvorby 
a folklorními soubory Červánek a Kvítek. Pak jsme ještě v září před 
připravovanou rekonstrukcí v rámci Dnů památek zpřístupnili areál 
veřejnosti. Okresní úřad později po rekonstrukci hospodářských objektů, 
čímž vzniklo zázemí pro budoucí pořádání akcí, převedl areál na město 
Hradec Králové. Správcem se pak stala Hradecká kulturně vzdělávací 
společnost, která Šrámkův statek dodnes využívá ke kulturním akcím. 
V tomto roce jsme se studenty Gymnázia Šimkova ul. v Hradci Králové 
(dnešní název B. Němcové) a skupinkou mladých nadšenců a příznivců 
zpěváka Petra Muka a jeho skupiny Shalom pokračovali v opravách 
židovského hřbitova na Pouchově. Celkem jsme obnovili 51 náhrobků. 
Tehdejší náš člen Luděk Štěpán opravil také několik náhrobků židovského 
hřbitova v Dřevíkově. O letních prázdninách jsme se studenty pracovali 
čtrnáct dní na sanaci hradu Štěpanice (dozor Bláha, Němeček). 

I v tomto roce jsme podali několik návrhů na zapsání do Ústředního 
seznamu kulturních památek ČR (Navržená Křížová cesta ve Stárkově byla 
zapsána). Ministerstvu kultury ČR jsme podali návrh na prohlášení 
třebechovického Proboštova betlému za Národní kulturní památku. V tomto 
roce vrcholil majetkový spor o betlém. Rovněž jsme vyjádřili nesouhlas 
s některými částmi připravované novely památkového zákona (dodnes platí 
z roku 1987). 

Navázali jsme na loňskou přednáškovou činnost. V Opatovicích nad 
Labem jsem měl přednášku o kulturním dědictví a ochraně památek. Václav 
Pražák, na žádost NPÚ, vypracoval tématické úkoly pro soutěž studentů 
s námětem naše památky. 

Uspořádali jsme dva vlastivědné výlety. První do Polska, kde jsme 
navštívili klášter Křešov (Krzeszów), město Walbřich, zámek Ksiaz a poutní 
kostel ve Vambeřicích. Druhý zájezd směřoval do Břevnovského kláštera 
a do skanzenu v Přerově nad Labem. Pro studenty jsme připravili zájezd do 
Skanzenu Vysočina (Veselý Kopec) s návštěvou výstavy Staročeské Vánoce. 



Po nedorozumění mezi broumovským vikářem Josefem Zemanem 

a naším členem Alexandrem Skalickým st., kdy pan vikář napadl v okresních 
náchodských novinách naši sbírku na záchranu broumovských kostelů jako 
podvodnou, rozhodl výboru SOPVC  tuto sbírku ukončit a částku 43 tis. Kč 
převést na účet broumovského děkanství. Škoda, že se ve sbírce 
nepokračovalo, protože jsme měli příslib několika firem, že pošlou peníze na 
konto. 

V roce 1994 se zapsala naše Společnost do povědomí hradeckých 
občanů. Vrcholil protest proti výstavbě McDonaldu ve tvaru pyramidy před 
kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí 28. října dle projektu Ing. 
Martina Samohrda. Tento projekt prosazoval tehdejší hlavní městský 
architekt Karel Albrecht s podporou tehdejšího primátora Martina Dvořáka. 
Proběhla petice občanů, organizovaná panem Matějkou, ale nebezpečí 
výstavby hrozilo dále. Když jsem zjistil, že rozhodnout má připravované 
zasedání zastupitelstva (tehdy mělo 60 členů), poslal jsem všem členům 
doporučený dopis se stanoviskem SOPVC. Na zasedání jsem pak požádal 
o možnost vystoupení, což bylo schváleno. V šesti bodech jsem vysvětlil, 
proč se domníváme, že stavba je v těchto místech nevhodná. Protože za pět 
měsíců se měly konat komunální volby, zastupitelstvo většinou hlasů tento 
záměr zamítlo. Pro mne to mělo za následek, že jsem se jako nestraník 
v barvách KDU-ČSL dostal do nově zvoleného zastupitelstva. 

I v tomto roce jsme pokračovali v obnově pokácených pomníků na 
pouchovském židovském hřbitově a podařilo se nám založit nadaci na 
opravu „Bettstube“ (židovská smuteční obřadní síň), která je součástí 
hřbitova. Do fondu bylo získáno 250 tis. Kč a správní radu spolu se mnou 
tvořili pánové Ing. Kubias (vypracoval projekt opravy) a ak. malíř 
Ščerbakov. Následující rok byla „Bettstube“ opravena. Čtrnáct dní 
o prázdninách jsme se studenty pokračovali na sanaci hradu Štěpanice 
(pedagog. dozor Němeček,  Řezník, Slováčková, Špičan). Můj návrh na 
zřízení fondu na záchranu chátrající hradecké barokní kaple sv. Klimenta byl 
naším sněmem přijat a ve spolupráci s děkanem F. Hladkým se dařilo 
získávat finanční prostředky, takže po roce mohla začít oprava. Poskytli 
jsme odbornou pomoc majiteli statku ve Štěnkově při záchraně klenuté 
brány a zapůjčili mu trubkové lešení. Jako „vděčnost“ za pomoc nám majitel 
dodnes, přes urgence, lešení nevrátil. 

Nezávislá památková unie v tomto roce uspořádala dvě mimopražská 
zasedání. V květnu   setkání v Kutné Hoře, zde na mne silně zapůsobila 
prohlídka kaple Božího Těla s nádherným gotickým zaklenutím prostoru od 
Petra Parléře. Druhé zářijové zasedání bylo v Polné. Tam mne a pana 

Skalického zaujala přednáška pracovníka ústřední kriminální služby majora 



Závadského. Především statistická čísla. V roce 1989 došlo k vloupání do 79 
památkových objektů a v roce 1991 do 1 151 objektů. Ročně ukradeno cca 
20 tis. uměleckých předmětů s převahou sakrálních. Více ve Zpravodaji č. 3, 
roč. 1994, s. 7. 

Vydali jsme naši druhou publikaci Historie a památky Pocidliní autora 
K. Kuči v nákladu 2 tis. výtisků. Bylo to odvážné, ale již více jak deset let je 
tento první díl vyprodán. Finanční prostředky jsme získali úspěšným 
prodejem naší první publikace (Hrady, zámky a tvrze na Královéhradecku), 
ale především prodejem půdovek (topinek - cihelných dlaždic), které jsou 
použity v Babiččině údolí v tzv. Mandlovně. Vydali jsme rovněž papírový 
vystřihovací betlém, který namaloval náš člen malíř a grafik Karel 
Kratochvíl.  
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