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ÚVODNÍ SLOVO 
 

 

 

 

 

Vážení přátelé, 
  

s koncem roku přichází čas bilancování a hodnocení. Nebo naopak 
plánování a pohled do budoucna. Možná také od všeho něco. Proto mi dovolte 
krátkou rekapitulaci. 

Uplynulý rok byl z mého pohledu pro činnost našeho spolku velmi 
náročný. Zapojili jsme se do celé řady kauz a akcí, mimo jiné za zachování 
budovy Hajnišova mlýna v Třebechovicích pod Orebem, nebo historického 
domu čp. 61 v Chlumci nad Cidlinou (o této kauze se více dozvíte na dalších 
stránkách Zpravodaje), zorganizovali jsme poznávací výlety, uspořádali 
fotografickou výstavu, navázali další kontakty a spolupráci. O veškerém dění ve 
spolku jsme Vás v průběhu roku informovali, ať už prostřednictvím Zpravodaje, 
na webových stránkách, nebo e-mailovou korespondencí. Samozřejmě řada věcí 
se nám naopak nepodařila podle našich představ. Ale tak už to vždy bývá. 

Nadcházející sněm Společnosti bude opět po dvou letech volebním. V této 
souvislosti bych Vás chtěl požádat o dvě věci. Jednak abyste si rozmysleli, jestli 
někdo z Vás nechce být zvolen do výboru spolku a aktivně v něm pracovat. 
Pokud ano, pak se, prosím, včas ozvěte.  

Ta druhá věc je spojena s mým názorem, že není dobré, když člověk příliš 
dlouho zastává vedoucí funkci. Předsedou spolku budu v době konání 
následujícího sněmu už šestým rokem. Snažím se své povinnosti plnit v rámci 
svých možností co nejlépe a zdaleka ne vždy se mi to daří. Zvažte, prosím, jestli 
činnost Společnosti, její prezentace a způsob vedení splňuje Vaše očekávání 
a představy. Mám v hlavě spoustu plánů a nápadů a snažím se náš spolek vést 
určitým směrem, který se Vám ale nemusí líbit. Zamyslete se tedy nad tím, jestli 
chcete, abych i nadále kandidoval na post předsedy spolku a případně jím byl 
zvolen. S postupem času, ovlivněn nejrůznějšími okolnostmi se člověk mění 
a vyvíjí. I já jsem se změnil a možná se už také ztratil... Ale věřím, vlastně jsem 
přesvědčený o tom, že stále bojuji za správnou věc. Za ochranu památek 
a kulturního dědictví.  

Přeji Vám i Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, především 
pohodu a klid, a do nového roku hodně zdraví, štěstí a porozumění. 
 

 

Rudolf Khol 
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ČLÁNKY:             
                                                           
 

 

 

 

 

Rudolf Khol: Prolog k materiálům o domu 
čp. 61/I v Chlumci nad Cidlinou 
 

Na následujících stránkách Zpravodaje máte možnost seznámit se 
s kauzou domu čp. 61/I v Jungmannově ulici v Chlumci nad Cidlinou. 
Z oprávněných důvodů jsme se rozhodli, že této záležitosti věnujeme větší 
prostor. Kauza vykazuje do značné míry shodné rysy se snahou o záchranu 
Hajnišova mlýna v Třebechovicích pod Orebem. Co mají tedy společné? Léta 
nezájmu veřejnosti o výše uvedené objekty, dále shodný postup zastupitelstev 
obou měst, kdy „v zájmu občanů, voličů, kteří jim dali mandát“ činí 
to „nejlepší“ rozhodnutí pro město a pro občany a konečně jakousi mezeru 
v systému, kterou oba objekty propadávají. Tou mezerou je absence pojmu 
„památka místního významu“ v zákoně o státní památkové péči, který by stavby 

tohoto typu dokázal účinně chránit. 
Tentokrát jsme se rozhodli otisknout vyjádření všech stran, jak odpůrců 

demolice domu čp. 61/I v Chlumci nad Cidlinou, tak i jejím zastáncům. Proto si 
můžete přečíst něco o historii domu, o vývoji celé kauzy, ale i názor starosty 
města a projektanta plánované nové budovy nebo stanovisko ředitele NPÚ ÚOP 
v Josefově. Můžete si tak utvořit ucelenější názor na celou věc. Nebylo možné 
otisknout veškeré materiály týkající se této problematiky, protože pak bychom 
museli vydat monotematické číslo, ale jsme toho názoru, že je výběr korektní 
pro všechny zainteresované strany. 

Domnívám se, že abychom se vyhnuli podobným situacím, pak je nutné, 
aby se lidé více zajímali o dění okolo sebe, o historii místa kde žijí, o kulturní 
dědictví, o naši identitu a v neposlední řadě také o činnost zastupitelů svých 
měst a obcí. Práce zastupitelů je jistě velmi náročná, ale nejsou neomylní a často 
ztrácejí soudnost, kontakt s realitou a sledují pouze své zájmy.  

Na druhou stranu je ale nutné, abychom my, zájemci o památky 
a o kulturní dědictví a také profesionální pracovníci památkové péče, chtěli 
a uměli vysvětlit lidem, co jsou to vůbec památky a proč je nutné je chránit.  

Ani po tak dlouhé době od obnovení demokratického systému v naší zemi 

však neumíme lidem vysvětlit podstatu a smysl naší práce. A nedokážeme jim to 
podat tím správným a srozumitelným způsobem. 
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Martina Kolinská: Sandra nebo také dům 
č. p. 61/I v Jungmannově ulici v Chlumci 
nad Cidlinou  
 

Dům č. p. 61/I v Jungmannově ulici je nenápadný pozdně barokní dům, 
který spíše než fasádou upoutává kolemjdoucí pavlačovou dřevěnou částí, která 
propojuje dva zděné objekty (přední a zadní část). V domě po dlouhá léta byla 
prodejna galanterie (směrem do náměstí) a květinářství, město pronajímalo i 
další dva komerční prostory. Celkem se v přízemí nacházely tři komerční 
prostory a v zadním zděném objektu další prostor pro komerční využití 
(naposledy s rybářskými potřebami), v prvním patře byly malometrážní byty, 

které jsou již nyní prázdné. Častokrát jsem dům míjela a zamýšlela se nad tím, 
co všechno by se tady dalo realizovat, kladla jsem si otázku, proč město objekt 
neopraví.   

Někdy v červnu tohoto roku jsem si v Chlumeckých listech v úvodníku 

pana starosty Ing. Miroslava Uchytila dočetla, že zde má vzniknout nové 
centrum občanské vybavenosti, které bude zahrnovat městskou knihovnu, 
informační centrum a prostory pro výuku Základní umělecké školy (výtvarné 
dílny, víceúčelový sál), respektive, že dům má ustoupit novému zcela 
modernímu projektu pana Ing. Pavla Kubíka. Proti samotnému záměru Města 
Chlumce nelze nic namítat, neboť současné prostory městské knihovny 
nacházející se v prvním podlaží Sokolovny bez výtahu jsou nevyhovující, 
rovněž další prostory pro ZUŠ jsou žádoucí. Samozřejmě bychom mohli 
polemizovat o poměrně úzkém prostoru v přízemí domu, kde by měla vzniknout 
nová knihovna, neboť z mého pohledu knihovna bude i v budoucnu nakupovat 

další svazky knih a tento prostor není dostatečně velký a nelze ho rozšiřovat 
(město má v majetku i jiné objekty, kam by se dala knihovna umístit, např. 
Říhův dům).  

Moje otázky se ale ubíraly spíše směrem, jak bude dům vypadat, kolik to 
vše bude stát, z jakých peněz se realizace stavby bude hradit, zda je dům 
památkově chráněný. Sepsala jsem „zamyšlení“ které jsem rozeslala známým, 
umístila na Facebook a také poslala starostovi města. Postupně se mi podařilo 
získat z různých zdrojů, od různých lidí i od města informace, které mě vedly 
k sepsání petice na záchranu domu (byť není památkově chráněný, ale nachází 
se v ochranném pásmu kulturní památky – zámku Karlova koruna) a také jsem 
odeslala další tentokrát oficiální dopis na Městský úřad. Záchranu domu od 
vzniku petice podporuje také Občanský spolek Kulturně smýšlejících z Chlumce 

nad Cidlinou (dále jen OSKS) v čele s Mgr. Janem Krátkým, senátorka 
Mgr. Miluše Horská, Ing. arch. Karel Kuča a také Společnost ochránců památek 
ve východních Čechách.   
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Vydala jsem se na městský úřad nahlédnout do dokumentace 
k diskutovanému domu a k mému překvapení za mnou přišel i autor projektu 
Ing. Kubík a snažil se mi vysvětlit, na co všechno musel brát zřetel při návrhu 
nového objektu. Snažila jsem se mu sdělit, že jde o dům jako takový, o jeho 
záchranu a co by mělo vyrůst na jeho místě, je až na dalším bodu mého zájmu, 

byť to spolu úzce souvisí. Do diskuze se zapojil i pan starosta, který také navrhl 
schůzku, která se uskutečnila 30. srpna 2016. Zúčastnili se jí někteří zastupitelé, 
architekt Ing. Bučina, tajemník města Ing. Pavel Školník, starosta Ing. Miroslav 

Uchytil a také místostarosta PaedDr. Arnošt Vítek. Za nás „oponenty“ byli 
přítomni zástupci obou spolků Mgr. Jan Krátký, RNDr. Daniel Jezbera, prom. 
hist. Václav Pražák, senátorka Mgr. Miluše Horská a já. My jsme neustále 
zdůrazňovali, že je žádoucí, aby byl dům citlivě opraven a vrácen zpátky do 
života.  Před samotnou diskuzí jsme měli možnost si objekt prohlédnout a udělat 
si tak obrázek o jeho technickém stavu, který zcela odpovídá jeho stáří a také 
ne/údržbě v posledních letech.  Samotná výměna informací a názorů byla docela 
dlouhá, náš hlas byl sice vyslyšen, ale k žádnému zásadnímu posunu nedošlo. 
Město si setrvalo na svém názoru, že nový moderní projekt zrealizuje, což 
ostatně mají stvrzeno i hlasováním zastupitelů, kteří tento záměr 100% 
podpořili.  

Nový návrh pana Ing. Kubíka z mého pohledu nevyužil potenciál místa 
daného domu a ani historii domu jako takového, nový návrh rádoby zachovává 
hmotu původního objektu v přední části (spíše v prvním patře), ale v zadní části 
se nachází prosklený bezbariérový vstup (v místech dnešní dřevěné pavlače) 
a naproti němu jsou nyní veřejné záchody, které budou muset být také upraveny, 
a rovněž trafostanice bude přemístěna jinam. Moje prvotní myšlenka byla - 

citlivá oprava domu a ponechání dřevěné pavlačové části, která by určitě 
z památkového hlediska nemusela zůstat úplně v původním provedení, tedy 
ponechat propojovací dřevěný koridor, který by byl např. výstavním prostorem 
pro práce žáků ZUŠ a dole v prostoru „zahrádky“ vytvořit posezení např. „mini 
kavárnu“ tedy rovněž klidovou zónu, se kterou počítá i nový projekt, ale ve 
zcela jiném duchu.  

Pan starosta se v úvodníku Chlumeckých listů a při jiných příležitostech 
několikrát odvolával na špatný technický stav objektu dokonce havarijní, že 
i samo město by nařídilo jeho demolici se souhlasem památkářů. K tomuto 

jenom dodávám, že demoliční výměr byl vydán jenom a pouze na pavlače 
(v roce 2013 viz text níže) nikoliv na dům, naopak pravomocné stavební 
povolení zní na přístavbu, rekonstrukci a změnu užívání stavby z komerčního 
užívání na občanskou vybavenost s tím, že v odůvodnění je napsáno, že 
z objektu zůstanou zachovány některé zdi a základy objektu (v reálu tam 
nezbude nic). Z mého pohledu, se zachránily daleko horší „ruiny“, dům je prostě 
starý a neudržovaný takže plísně, vlhkost, špatný krov a krytina je daň stáří. 
Musíme vzít do úvahy, že přežil dvě světové války, období socialismu a je zde 
více jak 200 let.  Do jeho údržby a oprav město moc neinvestovalo a to přesto, 
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že nevelkou sumu inkasovalo za pronájem komerčních prostor. Samozřejmě 
chápu argumentaci starosty, že využitím tohoto domu se zabývalo zastupitelstvo 
již několikrát v průběhu několika let, dokonce v roce 2013 byl záměr objekt 
prodat do soukromých rukou (z tohoto důvodu památkáři souhlasili s demolicí 
dřevníků, která se nakonec neuskutečnila).  

Ve svém stanovisku k celému domu památkáři z NPÚ v Josefově 
konstatovali, že: „…dům čp. 61 na Klicperově náměstí patří k nejhodnotnějším 
a nejautentičtějším dochovaným městským domům.  Hmota a půdorys si do 
značné míry zachovaly svoji původní podobu, která je jakýmsi přechodným 
měřítkem mezi barokní a empírovou obnovou města. To se projevuje např. 
v orientaci střešního hřebene kolmo k uliční čáře a ve valbové střeše z 2. třetiny 
19, století. Ojedinělým prvkem jsou protáhlé dřevníky ve dvoře, dříve běžná 
záležitost, která však v novodobé historii městských domů postupně mizela. 
Zajímavé je otevření dřevníků do ulice. Jedná se o prvek, jimž zástavba náměstí 
plynule přechází v zástavbu uliční, již je přizpůsobeno stavení v severní části 
dvora. Obdobné kůlny jsou k vidění i ve dvoře domu čp. 105. Jedná se tedy o 
jeden z nejhodnotnějších, nejzachovalejších a v jádru nejstarších dokladů vývoje 
městských domů a zástavby náměstí Chlumce nad Cidlinou.“  

Doporučení pro obnovu a zachování objektu:  
„Z hlediska zachování uvedených památkových hodnot by bylo vhodné 

zachovat základní hmotu objektu, tj. protáhlou patrovou stavbu s valbovou 

střechou a osové rozvržení výplní okenních otvorů v patře, zachovat by se měly 
stávající komíny a pálená krytina (bobrovka). Stávající okna by mohla být 
adekvátním způsobem vyměněna. V interiéru by neměl být problém výměny 
výplní dveřních otvorů, podlahových krytin ani stropních podhledů, přijatelné 
jsou i drobnější dispoziční úpravy.  V interiéru by bylo vhodné zachovat dlouhou 
chodbu v levé části dispozice a k ní příčně navazující schodiště, jinak je možné 
interiér přizpůsobit soudobým požadavkům. Zachovat by se měla konstrukce 
rankova krovu, případná výměna by se měla týkat pouze dílčích nejvíce 
poškozených prvků. K bližšímu poznání stavebních dějin domu doporučujeme 
zpracovat stavebně historický průzkum (SHP), během jeho případné 
rekonstrukce doporučujeme provést operativní průzkum a dokumentaci (OPD) 
s případným doplněním archivní rešerše (nebude-li zpracován SHP). 
Od zpracování SHP a zejména OPD lze očekávat velký přínos ke stavebnímu 
vývoji nejen samotného domu, ale potažmo i jádra města, respektive severní 
fronty náměstí. Chlumec nad Cidlinou je v tomto směru lokalitou se zcela 

minimálním množstvím dokumentace. Z hlediska památkové péče se jeví vhodné 
zachovat i zástavbu dvora s dřevníky a pavlačí v patře, ve svém druhu se jedná o 
zástavbu v dnešní době již výjimečnou. Vzhledem k reálné hrozbě prodeje a 
následného zániku celého domu však považujeme za přípustné se zvažovanou 
demolicí dřevníků souhlasit, pokud možno s podmínkou jejich kvalitního 
stavebního zaměření odpovídající jejich stávajícímu stavu. Případná nová 
zástavba dvora nebo jeho částečné zastřešení by pak mělo respektovat stávající 
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stavbu a to jak výškově, tak půdorysně. Proto z důvodu ojedinělosti 
a výjimečnosti by bylo vhodné zástavbu dvora s pavlačí zachovat. Ovšem 
s ohledem na reálnou hrozbu prodeje a následného zániku celého domu lze 
demolici akceptovat za podmínky kvalitního stavebního zaměření odpovídajícího 
jejich dochovanému stavu, aby se alespoň v dokumentech zachovala podoba 

historické zástavby.“  
Mimo jiné bylo konstatováno, že dům je v poměrně dobré kondici 

a v opravitelném stavu (pavlačová část je bohužel ve špatném technickém 
stavu). Toto doporučující stanovisko bylo v závazném stanovisku Magistrátu 
města Hradce Králové upraveno dle potřeb, takže demolice pavlačí se povolila 
a od toho se pak vyvíjela i další rozhodnutí. Nakonec intervence starosty 
Ing. Uchytila v roce 2013, aby se dům neprodával, měla úspěch (neúspěch) 
a dům se neprodal, ale ani neopravil. Dokonce vznikl návrh na opravu domu, 
který má doposud město k dispozici, ale nikdy ho neuskutečnilo. 

V rámci různých jednání, i při jednání zástupců Společnosti ochránců 
památek ve východních Čechách s vedením města několikrát zaznělo, aby město 
zvážilo opravu domu. Dotazovali jsme se, zda město nechalo vypracovat 
kalkulaci na opravu. Na tuto otázku jsme nedostali jednoznačnou odpověď, vždy 
zaznělo něco ve smyslu, že by oprava byla dražší atd. (na nový objekt město 
vyčlenilo částku 21,5 milionu korun, respektive, taková je kalkulace Ing. 
Kubíka), ale rozpočet na opravu vyhotoven nebyl. Podala jsem si žádost i podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím a krom jiného jsem požadovala 
statický posudek, kterým se město ohánělo a který byl v rámci nového projektu 
zpracován. Posudek mi byl poskytnut, ale nikoliv ten stávající, nýbrž 12 let starý 
na stav střešní krytiny.  Zúčastnili jsme se také veřejného zasedání 
zastupitelstva, které mělo reagovat na můj dopis. Zastupitelé bez jediné otázky 
a zaváhání znovu odhlasovali, aby se pokračovalo v započatém projektu. 
Hlasování zřejmě mělo být odpovědí na moje dotazy a zamyšlení, protože 
žádnou jinou odpověď jsem neobdržela.  

Rovněž jsem zaslala dopis řediteli NPÚ ÚOP v Josefově Ing. Balskému, 
ve kterém jsem se dotazovala, jakou podporu můžeme očekávat při naší snaze 
dům zachránit. Odpovědí mi bylo stanovisko, že dům č. p. 61 je typickou 
ukázkou tzv. památky místního významu, tj. památky, jež má pro dané místo 
význam, je součástí a dokladem jeho historického vývoje, nedosahuje však 
významu regionálního či celostátního (celonárodního) a stát proto jejich přímou 
ochranu ve veřejném zájmu neuplatňuje (tedy že záměr prohlásit dům kulturní 
památkou nepodpoří). Důležitý je tedy při jejich ochraně a péči postoj vlastníka 
a místního společenství, pro které má taková památka největší význam. Zásadní 
je dle jejich názoru postoj města Chlumce nad Cidlinou.  

Záměr města umístit do objektu knihovnu, infocentrum a třídy ZUŠ 
nahrává jeho citlivé opravě, neboť právě literatura, výtvarná činnost úzce souvisí 
s historií, společností a i výchovou. Nejenom město Chlumec nad Cidlinou, 
ale i jeho obyvatelé by tímto počinem mohli jasně dát najevo, jak si váží své 
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historie, odkazu svých předků, minulosti a dokáží je zapojit do současného 
života, aby se nestaly jenom mrtvými pomníky či pomníčky na poli 21. století. 

Vždy je to jenom o přístupu, vše se dá realizovat, když se chce, dokonce 
i starý dům se dá opravit, tak aby náklady na jeho následný provoz byly nízké 
a nezatěžující.  

Uznávaný urbanista Ing. Arch. Karel Kuča, rodák z Chlumce, kterého 
jsem osobně v srpnu navštívila v Praze, podepsal společně s manželkou petici na 
záchranu domu a mimo jiné konstatoval, že „Historicky cenných domů zbylo 
v Chlumci minimum. Právě dům čp. 61/I, jakkoli prostý, je jedním 
z nejcennějších. Zbořit ho a nahradit banální replikou je kulturní barbarství. 
Dům by si naopak zasloužil velmi ohleduplnou opravu a rehabilitaci.“ 

Iniciovala jsem natáčení Černých Ovcí s Českou televizí, kde měli 
možnost se vyjádřit všichni zainteresovaní a mimo jiné i pan Ing. Martin 
Kadrman - viceprezident společnosti ASORKD, která se angažovala v kauzách 
zachraňte lázně Kyselka, Karlův most, nádražní budovy v Ústí nad Orlicí, který 
byl s celou kauzou obeznámen.  

Na konci srpna podal OSKS návrh na Ministerstvo kultury na prohlášení 
domu kulturní památkou. Řízení bylo zahájeno na konci září, tedy přesně za pět 
minut dvanáct, protože město mělo již vyčleněny finanční prostředky na 
demolici, která měla proběhnut na podzim, tedy někdy v listopadu tohoto roku. 

Do rozhodnutí Ministerstva kultury však dům zbourán nebude a já pevně věřím, 
že nás přežije a bude zachován pro další generaci…   

 

P.S. Zastupitelé v listopadu jednomyslně odhlasovali, že nechtějí, aby se dům 
stal kulturní památkou a toto svoje stanovisko odeslali jako odpověď vlastníka 
budovy na Ministerstvo kultury k zahájenému řízení.  

 

 

 

 

Chlumecké listy: Slovo starosty1  

 

Toto číslo chlumeckého periodika je obsahově více věnováno plánované 
rekonstrukci stavebního objektu č.p. 61 na Klicperově náměstí (má vžitý název 
Sandra). Jenom stručně bilancuji, že se zastupitelstvo opakovaně a jednomyslně 
usneslo na generální rekonstrukci tohoto domu na bezbariérovou polyfunkční 
budovu, ve které bude umístěna moderní knihovna a informační centrum. 
V patře budou pěkné učebny a zázemí pro ZUŠ, konkrétně výtvarná výchova 
a taneční a hudební sál, vše samozřejmě v souladu s platným stavebním 

povolením (včetně vyjádření památkářů), podle projektu pana Ing. Pavla 

                                                
1  Chlumecké listy [online]. 2016, č. 10, s. 3-4 [cit. 3.12.2016]. Dostupné z: 

http://www.chlumecnc.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5180&id_dokumenty=12808 
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Kubíka. Na tvorbě a projektu se dlouhodobě podíleli kromě specialistů 
odbornými radami také učitelé ze ZUŠ a vedoucí knihovny, aby tyto prostory 
dostaly rozměrovou dimenzi a aby vše bylo postaveno s nadhledem s vědomím, 
že tato úžasná budova na geniálním místě ve středu náměstí bude dobře sloužit 
pro několik generací.  

No a posléze přišla iniciativa pod vedením paní Bc. Kolinské, že vše je 
špatně, budovu je třeba nechat v původním stavu, pouze s částečnou 
rekonstrukcí, především s ohledem na historický význam. Oponenti schváleného 
záměru sice říkají, že proti umístění knihovny a učeben nic nemají, ale vůbec 
je nezajímá, že vnitřní prostory by v takovém řešení byly naprosto nedostatečné 
a stavba by stála o mnoho milionů více. Přitom by z původní stavby stejně 
mnoho nezůstalo (nová střecha, krovy, oba stropy, mohutné podzákladování, 
izolace podlah, izolace 90 cm silného veškerého zdiva proti zemní vlhkosti 
(podřezání), protiradonové opatření, vybourání téměř všech příček a tak dále, 
a tak dále. A kde by byl výtah? Veřejné budovy musí již být řešeny 
bezbariérově, mají pevná kritéria i z hlediska energetického, hygienického 
a požárního. Odpůrci záměru města původně dokonce navrhovali, aby 
se v opravené budově tedy vytvořila například kavárnička a aby byly zachovány 
dřevěné stavební pavlačové prvky, které jsou opravdu v katastrofálním stavu 
(naproti veřejným záchodkům). Přitom v našem městě je mnoho restaurací, které 
zápasí o ekonomické přežití, a město by se do této konkurenční obchodní sféry 
asi pouštět nemělo. 

V článku a výzvě paní Kolinské se v závěru dočtete, že „o památkových 
hodnotách našeho domu je přesvědčeno i Ministerstvo kultury, které by jinak 
nezahájilo řízení o prohlášení předmětného domu za kulturní památku“. I toto 
tvrzení je mírně řečeno zavádějící a nepravdivé, protože podle zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád může kdokoliv v republice podat žádost na vyhlášení kulturní památky 

(třeba i na váš dům, abyste „měli radost“) a Ministerstvo kultury je povinno 
řízení zahájit, i kdyby se to jeho úředníkům třeba vůbec nezamlouvalo. 
K tomuto kroku skutečně došlo ze strany pana Mgr. Jana Krátkého, člena 
Spolku kulturně smýšlejících. Tento kulturně smýšlející člověk neuznal ani 
za vhodné na tento závažný krok upozornit vlastníka budovy, tedy Město 
Chlumec nad Cidlinou, které podnět od ministerstva obdrželo po 21. září, tedy 
více než dva měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení a město vložilo 
do realizace záměru již cca 750 000 korun (projektová dokumentace atd.). 
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Nyní však 
musíme čekat na verdikt ministerstva, které zase čeká na stanoviska Národního 
památkového ústavu Josefov, Odboru památkové péče MMHK, na stanovisko 
Krajského úřadu HK a posléze také na stanovisko vlastníka budovy, kterým je 
Město Chlumec nad Cidlinou. Zahájení stavby tedy nabere zpoždění a nerad 
bych si připustil myšlenku, že bude záměr města pro perfektní službu veřejnosti 
zmařen.  
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Po městě již asi tři měsíce putuje petice paní Kolinské na záchranu domu 
č. 61, podle mých informací má velmi malou podporu, z čehož mi tedy logicky 
vyplývá, že veřejnost záměr zastupitelstva podporuje. Ještě chci připomenout, že 
paní Marie Adamcová by byla ochotna zapůjčit k trvalé expozici díla svého 
zesnulého manžela akademického sochaře Vojtěcha Adamce a také i díla svá, 
která by byla vhodně rozmístěna do nového interiéru knihovny i do prostor 
ZUŠ, aby je opakovaně a stále zhlédlo co nejvíc lidí. Vždyť do naší knihovny 
i nyní přichází za rok cca 12000 lidí, a pokud by tato byla umístěna na náměstí 
v přízemí, nepochybuji o tom, že ještě počet návštěvníků prudce vzroste.  

Ať se na mě nikdo nezlobí, ale osobně jsem názoru, že město má velmi 
dobrý záměr, kde využitelnost tohoto stavebního místa uprostřed Klicperova 
náměstí pro moderní kulturní veřejnou budovu, která bude sloužit mnoha 
generacím dětí i dospělých, velmi vysoce přebíjí kartu zachování stavebního 
skeletu sice dvě stě let staré, ale mnohokrát přestavované budovy s velmi 
problematickým využitím. Navíc se projektantovi podařilo velmi vhodně 
skloubit požadavek památkářů s účelovostí pro veřejnost, takže budova bude 
navenek vypadat velmi podobně (vzhled stavební hmoty) a přitom vnitřní 
prostory budou o mnoho prostornější, budova bude nízkoenergetická (režijní 
náklady opět platí město) a bude velmi pěkným stavebním doplňkem prostor 
v Jungmannově uličce. Již příští rok se totiž bude rekonstruovat celá ulice 
Komenského a „Jungmanka“ by měla být dokončena současně s novou 
knihovnou. Rozšířený prostor do knihovny a prostor ZUŠ bude vybaven 
lavičkami a zelení, vznikne taková klidová zóna, kde mohou odpočívat třeba 
i rodiče nebo prarodiče, čekající na své malé génie. Jistě však předtím neodolají 
a opakovaně navštíví novou krásnou a prostornou knihovnu. V tomto čísle 
Chlumeckých listů jsme dali prostor k vyjádření oponentům záměru, stejně tak 
naleznete i odborné stanovisko autora projektu a obrazovou přílohu stavu 
budovy nyní a po rekonstrukci. Názor si, prosím, následně utvořte sami a jsem si 
samozřejmě vědom, že se názory mohou lišit. Zodpovědnost za rozvoj města 
však nesou členové zastupitelstva, občané si je zvolili v demokratických 
volbách, aby je zastupovali. V poslední době však registrujeme snahu práci 
zastupitelstva rozbíjet, napadat a ztěžovat. Bohužel i o tom je demokracie. 

 

S přáním klidných podzimních dnů 

Miroslav Uchytil 

starosta města 
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Ing. Pavel Kubík: Číslo popisné 61
2

 

 

61 – číslo domu v Jungmannově ulici, který svojí štítovou stěnou tvoří 
část severního fasádního průčelí Klicperova náměstí Chlumce nad Cidlinou. 
Dům, který spolu se sousedním objektem lemuje úzký vstup do uličky, která 
je jakousi pěší propojkou do náměstí z Komenského ulice. Objekt není 
památkově chráněný a je pouze v ochranném pásmu zámku Karlova koruna.  

   Dům, který jako poslední v celé řadě staveb náměstí nenašel zatím své 
opravdu plné využití, funkci, život a je němým důkazem marné snahy najít 
plnohodnotnou náplň pro 21. století.    

Objekt zatím dále chátrá a je v neudržitelném stavebnětechnickém, 
havarijním stavu. 

 

STÁVAJÍCÍ STAV 

 

Konstrukční systém objektu je stěnový s masivními zdmi, dřevěnými 
trámovými stropy, s klasickým tesařským krovem a sedlovou střechou s valbou 
do náměstí. Objekt je částečně podsklepen. Stávající dvoupodlažní objekt dnes 
již postrádá valnou většinu dobových architektonických prvků a historickou 
hodnotu v něm nesou pouze původní okna a jeho objemové proporce.  

Pokud se podíváme na stávající objekt s odstupem, lze jej rozdělit na dvě 
rozdílné části. Stavba blíže náměstí je protáhlého půdorysu, podél kterého 
se táhne úzká pěší propojka do ulice Komenského. Teoreticky tato ulička nabízí 
bohaté možnosti, jak rozšířit parter náměstí o poznání klidnější plochy bez 
rušivého vlivu dopravy. Navíc je zde značný potenciál pro rozvoj veřejné zeleně 
a s ohledem na plánovanou rekonstrukci ulice Komenského je reálné značné 
zatraktivnění této trasy pro pěší. Bohužel stávající objekt s ohledem 
na konstrukční řešení nenabízí možnost, jak propojit přízemní podlaží s touto 
uličkou. Pakliže máme obvodové stěny 90 centimetrů široké, není jednoduše 
možné do nich vložit velké prosklené výkladce. Tyto mohutné stěny spolu 
s vnitřními podobně silnými navíc zabírají značnou plochu a v komplikované 
dispozici limitují smysluplné využití vnitřního prostoru. Obdobné 
je to i ve druhém podlaží, které je přístupné po již nevyhovujícím schodišti. Část 
domu je také podsklepena. Jde o dva nízké sklepy s kamennými klenbami, které 
nedosahují ani 185 cm v nejvyšším místě a které jsou částečně zatopeny spodní 
vodou. 

Druhá část stavby dále od náměstí je tvořena malým dvorečkem 
a hospodářským objektem s dřevěnou pavlačí navazující na první objekt. Tato 
část je sice pohledově zajímavá, nicméně je v takovém stavu, že již několik let 
je na ní vydáno povolení demolice.  
                                                
2  Chlumecké listy [online]. 2016, č. 10, s. 12-14 [cit. 3.12.2016]. Dostupné z: 

http://www.chlumecnc.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5180&id_dokumenty=12808 
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Celá stavba byla podrobena několika průzkumům a zaměřením. Byl 
proveden stavebně technický průzkum zaměřený zejména na kompletní statiku 
objektu a dále na hydroizolační a tepelně technické vlastnosti objektu.  

Průzkumy měly za cíl zjistit stav celého objektu v návaznosti na jeho další 
možné využití, včetně užitné plochy, kterou objekt disponuje, a to v obou 
podlažích pouze 350 m2

. 

 

 

NOVÝ STAV 

 

Po důkladném posouzení všech průzkumů, zvážení investičních 
a provozních nákladů a vhodnosti řešení bylo přistoupeno k návrhu na částečné 
odstranění stavby a její objemovou náhradu s využitím moderních stavebních 
konstrukcí a novodobých materiálů. To nám umožnilo dosáhnout požadovaných 
prostorových nároků a zvýšení užitných ploch na 545 m2

 pro nové využití 
celého objektu. V důsledku těchto opatření bylo možné realizovat investiční 
záměr města na novou funkci občanské vybavenosti této stavby.  

 

 
 

Investiční záměr města přichází s myšlenkou do tohoto objektu přesunout 
infocentrum, městskou knihovnu a část základní umělecké školy. Kde jinde by 
tyto instituce měly být umístěny, než přímo na náměstí? Základní umělecká 
škola se už dlouhou dobu potýká s nedostatkem prostor pro svůj rozvoj. Rovněž 
stávající umístění knihovny a infocentra je terčem kritiky.  

Všechny tyto kulturní organizace si zaslouží své místo v pomyslném 
středu města.  
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Podle projektu bude zadní pavlačová část stavby odstraněna a na jejím 
místě vznikne moderní přístavba, která bude sloužit jako vstup do objektu. Ihned 

u vstupu bude umístěno infocentrum, za kterým bude následovat velká městská 
knihovna s prosklenými plochami směrem do náměstí a do přilehlé uličky. Právě 
tyto plochy budou nositelem vazby parteru mezi náměstím a knihovnou, 
ve výlohách budou umístěna křesla či vystaveny knihy, aby se městská knihovna 
přiblížila lidem. Druhé patro objektu pak bude věnováno základní umělecké 
škole, která zde nalezne prostory pro výtvarnou učebnu a víceúčelový sál.  

 

 
 

Nový objekt věrně kopíruje stavební čáru původní stavby, její výškové 
členění, tvar střechy i velikosti okenních otvorů.  

V kontrastu s těmito historizujícími parametry je pak prostor knihovny 
opticky zapuštěn do hmoty domu a je pojednán moderně s nepravidelně 
rozmístěnými velkými otvory. To vše je v harmonii s moderní vstupní věží 
na severu.  

Přestože bude z vnějšku stavba velice podobná původnímu objektu, uvnitř 
tomu tak nebude.   

Stavba je navržena v nejvyšším energetickém standardu a splňuje 
energetickou náročnost budovy pro třídu A (mimořádně úsporná). Bude osazena 
řízeným větráním s rekuperací, budou využívány obnovitelné zdroje energií 
(tepelná čerpadla) a samozřejmostí je i kompletní osvětlení s úspornou 
technologií LED, včetně rekuperace energie výtahové technologie.  

Objekt je řešen jako plně bezbariérový. 
 

ZÁVĚR 

 

Tento investiční záměr není snahou města se zviditelnit. Jde pouze 
o to nabídnout obyvatelům novou občanskou vybavenost na důstojném místě, 
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v příjemném prostředí a posunout opět o trochu výše kvalitu občanské 
vybavenosti ve městě. Projekt neřeší pouze dům č.p. 61, ale řeší komplexně 
i jeho vazbu na okolí. Součástí stavebních úprav bude rovněž výměna dlažby 
a vybudování ploch veřejné zeleně ve vazbě na vstupní část domu. Na místě 
stávající pavlačové části vznikne malé zelené zákoutí se stromy a lavičkami, 
budou osazeny nové prvky městského mobiliáře a ulička bude lépe osvětlena.  

Tento projekt je společným dílem mnoha lidí. Od autorizovaných 
odborníků, kteří se na něm podíleli z hlediska vlastních projektů, zástupců 
našeho města z řad odborných komisí, zastupitelstva a rady, kteří záměr 
spoluvytvářeli a jednomyslně jej podpořili. Ale také mnoha odborníků z řad 
dotčených orgánů státní správy, kteří projekt schvalovali, zejména odboru 
památkové péče a dalších.  

Od první myšlenky zrodu tohoto díla jsme ušli téměř dva a půl roku 
a věříme, že se povedlo společně vytvořit smysluplnou stavbu, která po všech 
stránkách splňuje veškeré požadavky na stavby naší budoucnosti a bude dobře 
a dlouho sloužit dalším generacím. 

 

Projekční kancelář Ing. Pavel Kubík s.r.o. 
Vrchlického 816 

503 51 Chlumec nad Cidlinou 

č. autorizace 0601945 

IČO 275 25 341; DIČ CZ27525341 

mob. 606 281 511; e-mail. ingpavelkubik@post.cz 

    www.ingpavelkubik.cz  

 

 

Jan Krátký: Stručná historie domu čp. 61/I 
v Chlumci nad Cidlinou 

Josef Hartman uvádí, že kolem roku 1688 koupil od sirotků Jana Trubače 
spáleniště tohoto domu Jakub Levinský. Náležela k němu zahrádka a mimo to 
ještě louka a dvě vinice. Po obnově jej v roce 1720 odkoupil za 400 kop grošů 
Jan Peldryán. Tento pekař je pravděpodobně otcem v letopisech Chlumce nad 

Cidlinou uváděného Josefa a faktem, že historie domu je pevně spojena s rodem 

Peldryánových. Na konci 18. století se zde připomíná mistr pekař Josef 
Peldryán, následně pak krátce pekař Václav Peterka, po kterém přebírá pekárnu 
v tomto domě zeť Josefa Peldryána Antonín Kerner.  

V roce 1833 zde pracuje pekařský mistr a později hospodský Josef Nožíř 
s manželkou Annou, který přebral živnost po předcházejícím pekaři. Josef Nožíř 
má s Annou dvě děti, přičemž jejich dcera Františka se provdává za Vincence 
Procházku z cechu pekařů a v roce 1854 po smrti otce dům přebírá.  

mailto:ingpavelkubik@post.cz
http://www.ingpavelkubik.cz/
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Vzhledem k rozsáhlosti domu se zde od 40. let 19. století objevují i další 
drobní živnostníci. Jmenovitě krupaři Jan Zima a Jan Těšínský. Rovněž zde má 
svojí dílnu tkalec František Gottwald. Později v šedesátých letech zde pracuje 
mistr švec Jan Skalický a krejčí Karel Suříček. Následně dům obývá rodina 
sedláře Müllera a z příbuzenstva Josefa Nožíře Martin Hejduk barvíř. V prvním 
patře v této době bydlel pensionovaný c. k. leitnant z chlumecké posádky Jan 
Čulík, manžel Terezie Peldryánové.  
 

 
Dobová pohlednice 

 

Tak jako jiné domy ve městě i čp. 61/1 mělo od třicátých let 19. století 
městské právo „šenkovní“, které provozuje již Josef Nožíř, následně je „šenk“ 
pronajat hostinskému Antonínu Jitrničkovi z Pardubic. Po tomto relativně 
krátkém pronájmu začíná hostinec provozovat Čeněk Procházka, syn Františky 
a Vincence Procházkových. Následujících padesát let je zde pak v Chlumci 

známá „Hospoda u Procházků“. Čeněk Procházka měl šest dětí, nejmladší dcera, 

která v tomto domě též žila, se provdala do Prahy a dům prodává Josefu 
Kahlousovi, který provozuje již zaběhlou hospodu, po smrti tohoto hostinského 
kupuje dům v roce 1917 Marie Lišková.  

Po první světové válce dům prochází rozsáhlou rekonstrukcí, a snad proto 

z dalších let, z období první republiky a druhé světové války, nemáme mnoho 
relevantních informací. Václav Liška zde však provozoval svojí živnost až do 
znárodnění. Potom byla do tohoto domu umístěna mlékárna a po roce 1989 
butik s módou pojmenovaný Sandra. Následně v komerčním prostoru do 
náměstí řadu let sídlila galanterie. 
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Časová osa stavebního vývoje: 
 

1688 

spáleniště domu kupuje Jakub Levinský 

1720 

za 400 kop grošů dům kupuje Jan Peldryán 

Konec 18. stol. 

přízemní stavba s úzkým průčelím do náměstí po třech schodech přístupný 
„kvelb“ 

1819  

přístavba patra s dvěma okny do náměstí 
oprava dřevěných oken v přízemí směrem do náměstí 
probourání postranního vchodu do obchodní části domu 

1841 

dnešní čp. 61/1 na skice stabilního katastru označeno už jako čp. 61 sestávající 
se ze tří propojených domů nespalné „veřejné“ konstrukce 

1875 

dnešní čp. 61 na otisku stabilního katastru označeno jako čp. 175 

po 1918 – do 2. sv. války  
snížení podlahy v přední části 
rozšíření oken do náměstí na prostorné dřevěné výklady 

vznik nového komerčního prostoru v zadní části domu 

nový byt ve dvoře 

 

 
Dobová pohlednice 
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Vyjádření ředitele NPÚ ÚOP v Josefově 
 

Vážená paní Kolinská,  
 

dne 12.10.2016 jsem obdržel Váš dopis týkající se domu č.p. 61, který 
se nachází na rohu ulice Jungmannova a Klicperova náměstí v Chlumci nad 
Cidlinou. Aktuálně běží u Ministerstva kultury řízení o prohlášení tohoto domu 
za kulturní památku. Řízení bylo iniciováno podnětem, který Ministerstvu 
kultury zaslal Občanský spolek Kulturně smýšlejících z Chlumce nad Cidlinou. 
Důvodem je nesouhlas se záměrem vlastníka domu č.p. 61/I, jímž je Město 
Chlumec nad Cidlinou, tento dům odstranit, aby na jeho místě vznikla 
novostavba občanské vybavenosti. Vy sama jste z tohoto důvodu, jak sama 
uvádíte, v Chlumci nad Cidlinou zorganizovala petici, přičemž hlavním 
důvodem je zachování historického objektu jako takového, nikoliv nesoulad 
se záměrem města vybudovat zde knihovnu a další funkce.  

NPÚ, ÚOP jsou památkové hodnoty a stav domu č.p. 61 známy, stejně 
jako aktuální situace, kdy ve prospěch jeho záchrany před razantní přestavbou, 
v rámci níž má dojít k odstranění velké části dochovaných konstrukcí, 
Ministerstvo kultury obdrželo podnět na prohlášení tohoto domu za kulturní 
památku a následně v této věci zahájilo řízení.  

Z hlediska zájmů památkové péče se dům č.p. 61, st. parc. č. 175/1, k. ú. 
Chlumec nad Cidlinou, nachází na území ochranného pásma zámku Karlova 
koruna a souboru dalších nemovitých kulturních památek v historickém jádru 
města Chlumce nad Cidlinou, vymezeného rozhodnutím Okresního úřadu 
Hradec Králové ze dne 7. března 1996.  

Příprava projektu přestavby domu č.p. 61 z pohledu našeho pracoviště 
začala v roce 2013, kdy bylo naše pracoviště pro účely dalšího posuzování 
předkládaných záměrů požádáno Magistrátem Města Hradce Králové 
o vyhodnocení jeho kulturních a památkových hodnot. V tomto vyhodnocení 
ze dne 23. 9. 2013 jsme konstatovali, že se jedná v globálním měřítku o vcelku 
průměrný městský dům, ovšem s tím, že v měřítku samotného města Chlumec 
nad Cidlinou se jedná o jeden z nejhodnotnějších a nejautentičtěji dochovaných 
městských domů jeho historické zástavby. Závěrem jsme doporučili zachovat 
základní hmotu objektu vč. nejpodstatnějších konstrukčních prvků, dispoziční 
řešení a nejlépe také zástavbu dvora s dřevníky a pavlačí v patře. Nedošli jsme 
však k závěru, že by dům č.p. 61 vykazoval takové památkové hodnoty, 
abychom iniciovali jeho prohlášení za kulturní památku.  

V následujících letech proběhla v několika stupních příprava projektu 

přestavby domu č.p. 61 pro účely knihovny a další, tj. pro posílení občanské 
vybavenosti v centru města. Naše pracoviště se postupně vyjadřovalo k demolici 
dřevníků (2013), studii „Městská knihovna, informační centrum a základní 
umělecká škola, Chlumec nad Cidlinou, architektonická studie“ vypracované 
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Projekční kanceláří Ing. Pavel Kubík s.r.o., Vrchlického 816, 503 51 Chlumec 
nad Cidlinou (2014) a dále k navazujícím stupňům projektové dokumentace, 
tj. dokumentaci k územnímu řízení (2014) a dokumentaci ke stavebnímu 
povolení (2016). Ke všem uvedeným stupňům příslušné dokumentace vydal svá 
závazná stanoviska také Magistrát Města Hradce Králové, odbor památkové 
péče. V tomto období žádná ze zúčastněných složek památkové péče 
neiniciovala prohlášení domu č.p. 61 za kulturní památku.  

Lze říci, že dům č.p. 61 je podle našeho aktuálního názoru typickou 
ukázkou tzv. památky místního významu, tj. památky, jež má pro dané místo 
význam, je součástí a dokladem jeho historického vývoje, nedosahuje však 
významu regionálního či celostátního (celonárodního) a stát proto jejich přímou 
ochranu ve veřejném zájmu neuplatňuje. I proto jsme se nakonec v přístupu 
k předkládaným záměrům soustředili zejména na to, aby byly v souladu 
s účelem památkového ochranného pásma, tedy, aby nedošlo ke zhoršení 
urbanistického a architektonického prostředí souboru kulturních památek 
Chlumce nad Cidlinou. Podmínky ochrany stanovené pro zmíněné památkové 
ochranné pásmo byly dle našeho názoru dodrženy a proto jsme záměr Města 
Chlumce nad Cidlinou vytvořit v centru města kvalitní občanskou vybavenost 
předkládaným způsobem v principu respektovali a s navrhovanými stavebními 
zásahy do domu č.p. 61 ve výsledku souhlasili.  

   Tento postoj, držený naším pracovištěm v průběhu posledních tří let, 
jsme rovněž sdělili Ministerstvu kultury pro účely probíhajícího řízení 
a prohlášení domu č.p. 61 za kulturní památku nedoporučili.  

   Jsme si vědomi toho, že pokud k realizaci projektu dle schválené 
projektové dokumentace dojde, ztratí Chlumec nad Cidlinou část své hmotné 
historie a v tomto smyslu s rozsahem plánovaného odstranění dochovaných 
historických konstrukcí domu č.p. 61 nejsme srozuměni. Podmínky památkové 
ochrany platné v místě však příslušný projekt splňuje a proto jsme s ním, 
i s přihlédnutím k veřejným funkcím, pro které má být realizován, souhlasili.  

   Především u tzv. památek místního významu je důležité, jaký postoj 
k nim, k péči o ně a k jejich zachování zaujímá vlastník a místní společenství, 
pro které má taková památka největší význam. Zásadní je proto postoj Města 
Chlumce nad Cidlinou. Stávající stav respektujeme, pokud by na základě 
aktuální debaty došlo k přehodnocení jeho postoje ve smyslu většího respektu 
k historické materii domu č.p. 61, tak to uvítáme.  

 

S pozdravem  

 

Ing. Jiří Balský ředitel NPÚ ÚOP v Josefově 
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Karel Kuča: Takový obyčejný dům… 
 

Rok 1837 nebyl pro Chlumec šťastný. Tehdy vyhořela severní strana 
náměstí od radnice k řece. Až do té doby město charakterizovala malebná 
směsice starších prvků (bedněné štíty, dřevěná podloubí) s rysy barokně-

klasicistními, které se projevovaly vedle dekoru fasád zvláště v uplatňování 
mansardových střech. Tak vypadala i přízemní zástavba jižní strany náměstí, 
stejně jako přízemní i patrové domy západně od radnice. Severní strana náměstí 
od radnice k řece soustřeďovala nejhonosnější městské domy. Do požáru roku 
1837 měly domy podloubí na dřevěných sloupech, většinou byly snad patrové. 
Nerovná uliční čára těchto domů byla po požáru vyrovnána na úkor zaniklých 
podloubí novými zděnými patrovými empírovými domy s hřebenem střechy 
rovnoběžným s ulicí. 

V roce 1841 byl celý Chlumec zaměřen v rámci vytváření map stabilního 
katastru, takže podobu města v té době známe velmi dobře. Mapa zachycuje 
vyhořelé domy v procesu přestavby. Především však velmi dobře ukazuje, 
v čem spočívala proměna města v tomto období. Staré barokní a renesanční 
domy byly orientovány do náměstí užší stranou, tedy štítem. Nové klasicistní 
domy již byly stavěny “na šířku”, tedy rovnoběžně se stavební čarou. 
Do náměstí se tedy obracely svou střechou a okapem (proto se nazývají domy 
okapové orientace). Z mapy je zřejmé, že náhrada starých (štítových) domů 
novými (okapovými) byla na severní straně náměstí v roce 1841 již téměř 
dokončena. Zůstávalo jen několik málo starších domů.  
 

 
Chlumecké náměstí na mapě stabilního katastru z roku 1841. Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru, Praha. 
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Od poloviny 19. století do 1. světové války se domy na severní straně 
náměstí dále proměňovaly. Klasicistní fasády byly nahrazeny novorenesančními 
a secesními. Mansardové střechy přetrvavších starých domů nahradily střechy 
valbové. V 70. a 80. letech 20. století pak byly zdobné fasády prakticky všech 
domů otlučeny a stará okna nahrazena typovými. Architektonická tvář náměstí 
byla téměř zničena. 
 

 
Aktuální podoba chlumeckého náměstí s vyznačením domů se zachovanou 

štítovou orientací. Dům čp. 61/I je vlevo, následují domy čp. 62/I a 63/I 
a konečně u řeky čp. 90/I. 

 

Dodnes přetrvaly na severní straně náměstí pouhé čtyři domy štítové 
orientace, které pamatují 18. století či ještě starší dobu: platí to zejména o obou 
domech při vyústění Jungmannovy ulice (čp. 61 a 62/I), sousedním přízemním 
domě čp. 63/I a konečně o domě čp. 90/I na nábřeží. Všechny – s výjimkou 
domu čp. 61/I – však postihly popsané modernizace fasád. Dům čp. 61/I 
je jediným, kterému se modernizace vyhnuly. Přišel sice o mansardovou střechu 
a dekor fasád, ale jinak stále existuje ve své historické podobě včetně okenních 
otvorů. Totéž platí o jeho konstrukcích (včetně kleneb a sklepů) a dispozici. 

V chlumeckém prostředí jedinečná je i zadní část domu s dřevěnými pavlačemi. 
To vše by jistě potvrdil řádný stavebně historický průzkum domu, pokud by byl 
proveden. Pro Chlumec je tedy tento dům nenahraditelný – protože je jediný. 
Žádný jiný dům dnes již nedokládá podobu chlumeckého náměstí v 18. století. 
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Na tom nic nemění skutečnost, že je architektonicky velmi prostý a nenápadný 
a většina lidí kolem něj projde bez povšimnutí. 

Dům čp. 61/I sice není kulturní památkou, nicméně jeho historická 
hodnota je doslova nevyčíslitená. Bylo by opravdu smutné, kdyby měl být 
zbořen a nahrazen novostavbou. Tím spíše novostavbou s velmi kulturní náplní 
(knihovna a informační centrum).  

Chlumec není Telč. Přesto je to historicky a urbanisticky velmi cenné 
město. Zachovalo si totiž urbanistickou strukturu pocházející prakticky ještě ze 
středověku. Vyhnuly se mu razantní přestavby, které ve 2. polovině 20. století 
postihly mnoho jiných měst. Dnes se již málo ví, že i Chlumci hrozil podobný 
osud. Nejprve v souvislosti se záměrem na novou výstavbu jižní strany náměstí 
v 70. letech. Ještě mnohem hůře by dopadla panelová přestavba, která měla být 
zahájena v roce 1990. Kdyby sametová revoluce přišla jen o několik měsíců 
později, mělo by to pro Chlumec nedozírné následky. Nicméně právě 
v nejnovější době se Chlumec dostává na osudové rozhraní. Před několika lety 
byl zbořen historický mlýn, v loňském roce panský dvůr. Tím město přišlo 
o dva klíčové svědky své historie a jeho urbanistická struktura byla těžce 
postižena. Nemluvě o dalších ztrátách, jako byly historické objekty v areálu 
nádraží, přestavba domků na jižní straně zámeckého parku, zničení krajinného 
zázemí zámeckého parku na západní straně a podobně. Likvidace posledního 
dochovaného měšťanského domu by byla smutným vyvrcholením tohoto díla 
zkázy. 

 

 

 

 

Ludmila Žlábková: Památky a jejich osudy 
 

Slavnostní vernisáží začala ve čtvrtek 13. října v Muzeu Podkrkonoší 
v Trutnově výstava Památky a jejich osudy, kterou připravili společně členové 
Společnosti ochránců památek a Fotoklubu Omega. Výstava bude přístupná 
do 29. ledna příštího roku. 

Výstava Památky a jejich osudy je pokračováním stejnojmenného 
projektu z roku 2015, kdy se náš spolek a fotoklub dohodl na spolupráci. 
Výsledkem byla kolekce fotografií, mapujících původně 11 objektů v různých 
lokalitách Královéhradeckého kraje, rozdílného stáří, využití i aktuálního 
stavebního stavu. Prezentována byla nejprve na jaře 2016 v Knihovně města 
Hradec Králové, v červnu pak ve foayer Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje. 
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 Pro trutnovské pokračování se autoři zaměřili na historické objekty okresu 
Trutnov, jmenovitě je zaujal Hejnův statek v Havlovicích, rezidence jezuitů 
a kostel sv. Šimona a Judy ve Starém Rokytníku, evangelický kostel v Bolkově, 
kostel Nejsvětější trojice v Pilníkově a sv. Martina v Javorníku, papírny 
v Hostinném nebo pivovar v Rudníku. 
 

 
 

Výstava chce upozornit na skutečnost, že všechny tyto stavby, i když 
některé z nich nejsou kulturní památkou ve smyslu zákona, jsou součástí naší 
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historie a kultury, naší identity i budoucnosti a zánik každé z nich je ztrátou, 
která se nedá nahradit. I přesto se jedná o architektonicky a historicky zajímavé 
stavby, je často jejich existence ohrožena kvůli lhostejnosti a nezájmu lidí. 

 

 
 

Autory fotografií z Trutnovska jsou Marcela Zuchová a Kamil Klembara, 
snímky texty doprovodila Ludmila Žlábková. 
 

 
Vernisáž v trutnovském muzeu navštívilo 94 účastníků. Záštitu nad 

výstavou opět převzal Ing. Jiří Balský, ředitel Národního památkového ústavu, 
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územního odborného pracoviště v Josefově, který se sice z pracovních důvodů 
nemohl otevření osobně zúčastnit, jeho pozdrav alespoň zprostředkovaně vyřídil 
PhDr. Viktor Blažek. Hudební doprovod milé akce vytvořili pedagog ZUŠ 
Trutnov Martin Lička (kytara) s dcerou Růžou (zobcová flétna), kteří zahráli 
oblíbené skladby z pohádek „Jak se budí princezny“ a „Zlatovláska“. 

 

 
 

 

 

 

Ludmila Žlábková: Exkurze na zříceninu 
hradu Vízmburk na Trutnovsku 
 

Státní svátek 28. října využili členové Společnosti ochránců památek 
k výletu na hrad Vízmburk u Havlovic na Trutnovsku. Zde už od roku 2002 
působí Sdružení pro Vízmburk, jehož hlavním cílem je postupná rekonstrukce 
hradu, prezentace a zpřístupnění památky veřejnosti, zabezpečení 
návštěvnického provozu a pořádání kulturních akcí. 

Život hradu, založeného šlechticem Tasem ve 13. století, prakticky 
skončil v roce 1447, kdy hrad vykoupila bohatá lužická města a nechala 
ho spolu s dalšími menšími hrádky na Trutnovsku pobořit. Chtěli se tak chránit 
proti lapkům, kteří z těchto míst vyjížděli plenit jejich území. Po staletí pak 
ležely ruiny gotického šlechtického sídla skryty lidským zrakům pod vrstvou 
zeminy. Na své znovuobjevení čekaly až do 70. letech 20. století, kdy hrad 
k novému životu probudil archeologický průzkum, vedený archeologem 
Antonínem Hejnou, rodákem z nedaleké Úpice. 
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Naši skupinu provedl hradním areálem místopředseda Sdružení Jaroslav 
Balcar. Seznámil nás nejen s pohnutou historií tohoto místa, ale i s problémy 
se záchranou památky, s plány na dokončení rekonstrukce, prozradil, jak 
na hradě zabezpečují provoz. 

V průběhu naší prohlídky, přímo na nádvoří hradu, na svého přítele 
Antonína Hejnu zavzpomínal profesor Vladimír Wolf. Exkurzi jsme ukončili 
v havlovické základní škole, v jejímž podkroví byla v dubnu 2015 vybudována 
stálá expozice archeologických nálezů z hradu Vízmburk. 

Návštěvnická sezona na zřícenině hradu letos již skončila. Areál 
se turistům otevře zase až na jaře příštího roku. Více na www.vizmburk.cz. 
 

 

 

Ludmila Žlábková: Volný záznam 
vzpomínek profesora Vladimíra Wolfa na 
archeologa PhDr. Antonína Hejnu 
 

Antonín Hejna začal nejprve studovat latinu a češtinu, poté klasickou 
archeologii a dějiny umění. Po roce 1948 pracoval v oblasti památkové péče, 
jako mladý člověk se účastnil evidence svozů památkových předmětů 
zestátněných z českých hradů a zámků. V roce 1952 přestoupil 
do Archeologického ústavu a stal se jedním ze zakladatelů archeologie 
středověku, která do té doby u nás prakticky neexistovala. Kromě Pražského 
hradu se vlastně žádný jiný hrad nekopal. A doktor Hejna se pustil do řady 
archeologických výzkumů - namátkou Most, klášter v Milevsku, řada rotund. 
Těch výzkumů byly desítky. 

Já se s ním seznámil v roce 1963. V té době jsem psal diplomovou práci 
o kolonizaci na horním toku řeky Labe a můj pedagog, profesor Hosák, mi s ním 
domluvil konzultaci. Poté jsem nastoupil do muzea v Trutnově a naše 
spolupráce pokračovala. První archeologický výzkum, který tu doktor Hejna 
vedl, byl hrádek Bolkov. 

 

První společný výzkum 

 

Jako historik jsem věděl, že písemných pramenů k tomuto období v tomto 

regionu je velmi málo. Proto jsou archeologické prameny velmi důležité. A tak 
jsme se s Toníčkem, jak jsme mu říkali, pustili do řady výzkumů. První byl 
na Bradle u Hostinného, kam byl lokalizován Hostin Hradec knížete Soběslava 
z roku 1110. Ale ukázalo se, že to není možné, protože nálezy odtud pocházely 
až z konce 13. století. Jednalo se o jakési kolonizační provizorium, i když 
vyspělejší. Patřilo to tehdy pod majetek Řádu německých rytířů, který měl sídlo 

v Miletíně. Na Bradle jsme kopali v letech 1966 až 1968. 

http://www.vizmburk.cz/
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Normalizace 

 

Pak přišly ty špatné doby. Můj šéf i já sám jsme byli z muzea vyhozeni. 

Poslední výzkum, který jsem s doktorem Hejnou dělal, byl na Radvanicích. 
Na vedlejším hřebeni Jestřebích hor tu bývalo další kolonizační provizorium, 
hrádek malého typu. Jednalo se o stanoviště strážního charakteru. Nálezů 
tu nebylo mnoho, ale půdorys byl krásně patrný.  

Radvanicemi skončila naše společná práce na Trutnovsku. Já byl 
v 70. letech v nemilosti, nemohl jsem se tu archeologii věnovat, ale absolvoval 
jsem s ním výzkum Týnce nad Sázavou a pak s ředitelem Archeologického 
ústavu doktorem Richterem, který mne „přikryl“, řadu dalších výzkumů, 
například v Hradci Králové nebo v Jaroměři. 

Na Vízmburk jsem ale nesměl, zakázal to soudruh Metelka z Úpice. 
Soudruzi asi byli přesvědčeni, že tu budeme budovat nějakou buňku nebo nevím 
co. A že budeme ovlivňovat mládež. Objevil jsem se tu jen jednou a okamžitě 
jsem byl někým z účastníků výzkumu udán. Pak jsme se sem vypravili ještě 
jednou s manželkou na skútru. Pak jsem se sem vrátil až v 90. letech se studenty 

hradecké vysoké školy v rámci exkurzí. 
 

Bílý hrad 

 

Lidé si často neuvědomují, že každý hrad měl i své hospodářské zázemí. 
Domnívají se, že se vše odehrávalo uvnitř hradeb, ale to je omyl. 

I na Vízmburku je řada pomístních názvů, které dokládají čilý ruch v okolí. 
Dokládají, že zde byla hospodářská stavení, řemeslnické dílny.  

A co se názvu týče. Původně se jmenoval Wiesenburg - Bílý hrad. Jméno 
mu dal bílý triasový pískovec. Proto Bílý hrad. Bohužel je také velmi jemný 
a rozpadá se. 

O tom, že zde je hrad, se vědělo. Pahorek byl od konce 20. let minulého 
století odlesněný, vykukoval pouze kousek zdi věže. Lidé si ovšem mysleli, 
že to je studna nebo nějaká rozhledna či co. 

Doktor Hejna zemřel v roce 1986. On mi vždycky říkal, víš Vláďo, 
na konci svého života musím udělat ten Vízmburk. To je takové moje 
celoživotní přání. A to se mu nakonec splnilo. Ale nebylo to jednoduché. 
Z mnoha důvodů, ani finance na výzkum nebyly. 

Havlovičtí zaplať Pánbůh si na archeologa Hejnu čas od času vzpomenou 
a uspořádají výstavu nebo besedu. Velmi si toho cením, neboť budování vztahu 
k rodišti, vlasti, ke svému kraji je strašně důležitá záležitost. Zejména v dnešní 
době by se taková setkání měla konat co nejčastěji. Máme-li rádi svou 
domovinu, tak o ni musíme něco vědět. Ne nějaké pohádky, ale musíme být 
pravdivě poučeni o její historii. 

 

dne 28. října 2016 zaznamenala Ludmila Žlábková 
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Josef Ptáček: Zánik budov bývalého 
cukrovaru v Ledcích u Třebechovic pod 

Orebem (okres Hradec Králové). 
  

Jednou z nejstarších východočeských technických (industriálních) 
památek kraje, vůbec v soupisech nezmiňovaných, je řepný cukrovar 
(surovárna) v Ledcích u Třebechovic pod Orebem. 1)

 Jeho budovy nikdy nebyly 

objektem zájmu památkářů, ale pravděpodobně ani Obecního úřadu v Ledcích, 
ačkoliv některé nejstarší výrobny cukru ve východních Čechách a jejich budovy 
doznaly novodobého využití. Jedná se např. o druhou nejstarší rafinérii 
třtinového cukru v Čechách v Novém Dvoře u České Skalice (1787 – 1798), 

dříve Jakubův Dvůr – Neuhof, který nový majitel přebudoval na stylovou 
restauraci

2)
. Budovy cukrovaru v Ledcích byly v letech 2003 až 2005 v podstatě 

zničeny (viz publikované fotografie), jeho krovy strženy a novým soukromým 
majitelem rozprodány, vše bez zájmu památkového úřadu.  
 

 
Cukrovar v Ledcích v 19. století 

 

Dvůr s bývalým cukrovarem leží v katastrálním území obce Polánky 
a dnes je součástí města Třebechovic p. Orebem (okr. Hradec Králové). Knížecí 
cukrovar v Ledcích patřil k našim nejstarším řepným cukrovarům, založeným již 
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ve třicátých letech 19. století. Ve východočeském regionu měl v 19. století 
do roku 1850 konkurenty pouze v cukrovarech ve Smidarech (1835 – 1892), 

v Hradci Králové - Kuklenách (1837 – 1843), Chlumci nad Cidlinou (1837 – 

1841) a Novém Bydžově (1838 – 1873), ve Dvoře Králové nad Labem (1849 – 

1860), Syrovátce (1848 – 1993), nebo sirobárnu ve Starém Bydžově (1838 – 

1842). Vesměs šlo o podniky zpracovávající cukrovou řepu jako surovárny, 
jejichž produktem byl surový cukr.  
 

 
Ledce – budovy bývalého cukrovaru (stav jaro 2014) Foto Josef Ptáček 

 

Ledecký cukrovar byl založen při poplužním dvoře majitelem 
opočenského panství Rudolfem, knížetem Colloredo-Mansfeldem v letech 

1835/36. Povolán byl cukrovarnický odborník Friedrich Kodweiss, zakladatel 
řady cukrovarů tohoto období. První řepná kampaň proběhla pravděpodobně 
v sezóně 1836/37. Výrobkem byl surový cukr, v primitivním cukrovaru se topilo 
pařezy, teprve později byl postaven komín a přešlo se na uhlí, dovážené povozy 
z Hradce Králové, Josefova nebo přímo ze Svatoňovic. Nájemcem se stal žid 
D. Kollin, který se snažil o částečnou modernizaci – primitivní stroje se původně 
poháněly žentourem, poháněným párem volů. Pravděpodobně posledním 
nájemcem a provozovatelem v 60. a 70. letech 19. století byl Leopold Dostal.  

Ledecký cukrovar patřil mezi podniky, vyrábějící surový cukr z řepy. 
V kampani 1841/1842 zpracoval celkem 22.350 vídeňských centů řepy. 
V následující sezóně vlivem velké neúrody v důsledku trvalého sucha cukrovar 
nepracoval. Největší intenzity práce dosáhl v sezóně 1870/1871, kdy zpracoval 
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90.842 vídeňských centů řepy. V cukrovarnické kampani zaměstnával více než 
120 dělníků. V kampani 1872/1873 již nepracoval.  

Technické vybavení cukrovaru spočívalo v roce 1851 např. v jednom 

parním stroji o výkonu deseti koňských sil, v roce 1857 je cukrovar Ledce 

připomínán jako člen Spolku pro řepné cukrovarnictví v rakouském císařství. 
Technický pokrok si vyžádal výměnu parního stroje, neboť v roce 1863 se zde 

již uvádí nový parní stroj o výkonu 24 koňských sil.  
V cukrovaru v Ledcích došlo v listopadu roku 1861 k výbuchu parního 

kotle a následnému požáru. O život přišlo několik osob, poté byl cukrovar 
modernizován. Protože druhý knížecí cukrovar Colloredo – Mannsfeldů 
v Opočně – Podzámčí, (1856 - 1868), postihl v roce 1868 také požár a cukrovar 
byl na novém místě modernizován, skončil cukrovar Ledce s výrobou cukru 
definitivně. Jeho budovy byly dále využívány jako hospodářský zemědělský 
dvůr až do devadesátých let 20. století. Knížecí řepa z hospodářských dvorů 
opočenského velkostatku pak byla následně již zpracovávána od roku 1872 
v Opočně – Podzámčí.  
 

 
Ledce – budova bývalého cukrovaru (stav jaro 2014) Foto Josef Ptáček 

 

Industriální topografie zpřesňuje obrysy stále jen obtížně uchopitelného 
tématu průmyslového dědictví. Soustřeďuje argumenty, mapuje budovy a areály, 
které, byť v naprosté většině nechráněné podle zákona o státní památkové péči 
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a až na výjimky přehlížené územními plány, jsou přesvědčivou součástí 
kulturního dědictví a tvoří pevný rámec historie regionu.

3) 
 

Možná zbytky nejstarší budovy průmyslového charakteru ve východních 
Čechách bez zastřešení dlouho nevydrží a v brzku půjdou nikterak nechráněné 
k zemi.  

 

 
Ledce – dvůr bývalého cukrovaru (stav jaro 2014) Foto Josef Ptáček 

 

Literatura: 

1) Josef Ptáček: Historie cukrovarnictví regionu cukrovaru v Českém 
Meziříčí (na Opočensku, Kostelecku a Královéhradecku). Pro cukrovar 
v Českém Meziříčí, a.s. vydalo Soukromé vydavatelství „Expedice F. L. Věka“ 
v Dobrušce, 1996. Cukrovar Ledce (1835 až 1872) na s. 16 – 18). 

Vlastimil Málek: Po stopách zaniklého cukrovaru v Ledcích. Příspěvek 
k počátkům řepného cukrovarnictví na Královéhradecku. In: Královéhradecko, 
historický sborník pro poučenou veřejnost 2, Hradec Králové 2005, s. 43 – 55. 

2) Josef Ptáček: Druhá nejstarší rafinerie třtinového cukru v Čechách 
v Novém Dvoře u České Skalice. In: Stopami dějin Náchodska 5, Sborník 
Státního okresního archivu Náchod, Náchod 1999, s. 189 – 191. 

Josef Ptáček: Podnikatel František Sperling a rafinerie třtinového cukru 
v Novém Dvoře u České Skalice. In: Východočeské listy historické 29/2012, 
Univerzita Hradec Králové Historický ústav Filozofické fakulty, s. 81 – 84. 
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3) Benjamin Fragner: Industriální topografie. Královéhradecký kraj. 
Průmyslová architektura a technické stavby. Fakulta architektury ČVUT, 
výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, Praha 2012. 
Tato publikace areál bývalého cukrovaru v Ledcích bohužel nezachycuje.  

 

 

Jiří Němeček: 250 let od bourání kostela sv. 
Antonína na Moravském Předměstí 
a výstavby nového kostela v roce 1769  
na Novém Hradci Králové 
 

Letos uplynulo 250 let od zboření kostela sv. Antonína se špitálem a také 

celého Mýtského (Slezského) Předměstí. 
 

 
Interiér kostela sv. Antonína 

 

Špitální kostel založený městem v roce 1379 sdílel osudy Hradce Králové 
v dobrém i zlém. Jeho gotická podoba je zachycena na dřevěné desce varhan 
(olejomalba) pocházející z chrámu Sv. Ducha z roku 1638. V tomto vyobrazení 
je kostel zachycen jako jednolodní gotická stavba s venkovními opěrnými pilíři 
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se sedlovou střechou. V jedné třetině hřebene je sanktusník. Kostel je bez věže. 
V protikladu k tomuto znázornění kostela na mědirytině z roku 1640, otištěné 
ve čtvrtém díle Teatrum europaeum vydaném 1643, zachytil velitel toskánského 
pluku Carlo Cappi na plánku Hradce kostel s věží. 3 Kolem areálu (špitál, kostel, 
hřbitov) vzniká postupně Mýtské Předměstí. 4

  

Do jaké míry byl kostel poničen v husitské době není známo. Jako ostatní 
hradecké kostely byl spravován utrakvistickými duchovními až do roku 1626. 
V roce 1441 byl areál poškozen požárem, oheň poničil především budovu 
špitálu. Že se jednalo o významnou samostatnou farnost Sv. Antonína svědčí 
existence literátského bratrstva a také zmínka o škole na Mýtském Předměstí. 5 

 

 
Výřez z plánku Carla Cappiho z roku 1640 

 

                                                
3 NĚMEČEK, Jiří: Kostel sv. Antonína a sv. Jana Křtitele na Novém Hradci Králové, Hradec Králové, 2012 

4 Kostel se špitálem stával za Mýtskou (Slezskou) bránou východně od dnešního evangelického kostela mezi 
dnešními ulicemi Hradební,  Nezvalova a jižním ramenem ulice U Kavalírů 

5 Dokladem literátského bratrstva je kancionál z roku 1581 
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Po Bílé hoře se stal kostelem filiálním. Patřil pod duchovní správu chrámu 
Sv. Ducha. Třicetiletá válka v Hradci Králové se dotkla především předměstí. 
V letech 1639 – 1640 obsadilo švédské vojsko město včetně předměstí. V únoru 
1640 ovládla hradecká předměstí císařská armáda. V ulici u sv. Antonína byla 
rozmístěna dělostřelecká baterie, které velel již zmíněný Carlo Cappi. Pohromou 
pro hradecká předměstí byl rok 1645, kdy je Švédové vydrancovali. Utrpěl 
i špitální areál s kostelem. Nejnutnější opravy proběhly v roce 1647. Orloj 

z kostela sv. Antonína nechala městská rada snést a později v roce 1696 byl 

osazen do dřevěné radniční věžičky. Jinak areál sv. Antonína postupně chátral 
a stával se zdrojem stavebního materiálu, například pro stavbu jezuitské koleje, 
a to se souhlasem císařovny Eleonory. Jiní brali bez souhlasu. 6

 

 

 
Slavobrána vystavěná v roce 1833 na počest příjezdu cisaře Františka I.  

a jeho manželky Karolíny Augusty. 
 

Vzhledem ke stavu areálu, který se stával zbořeništěm, rozhodl 
se hradecký biskup Jan Adam Vratislav z Mitrovic pro výstavbu nového kostela 

                                                
6 Dokladem jsou opracované kameny s kamenickými značkami, které byly nalezeny v roce 1978 při bourání 

Zámečku 
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na původním místě. Tuto barokní stavbu patrně navrhoval biskupův oblíbený 
stavitel Jan B. Santini. 

7
 Stavba kostela probíhala v letech 1720 – 1726. Kostel 

je částečně zobrazen (především věž) na lavírované perokresbě Fridricha 
Bernharda Wernera z roku 1740. Autory nádherné barokní výzdoby kostela byl 
chrudimský sochař Jan Pavel Cechpauer, který započal vytvářet hlavní oltář 
s devíti sochami. Po jeho smrti práci dokončil hradecký sochař Ondřej Decker. 
Truhlářské práce provedl v Hradci Králové usazený truhlář Jan Ludvík 
Pešinský. Štafírování a zlacení provedl Václav Svoboda. Hlavní oltářní obraz 
se sv. Antonínem Poustevníkem (Opatem) namaloval Petr Brandl. 

8
 

 

 
Dnešní pohled na průčelí kostela sv. Antonína 

                                                
7 Podpis Santiniho je sice jen na výkresech barokní kostelní věže, ale  lze předpokládat, že je autorem celého 

návrhu kostela sv. Antonína. V Hradci jsou mu připisovány fasády kanovnických domů a kaple sv. Klimenta 

8 Vznik obrazu je spojován s vězněním Petra Brandla pro dluhy. Obrazem se měl z hradeckého vězení 
vykoupit. 
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Nový barokní kostel se dlouho netěšil své kráse. Zda byl poničen ve dvou 

slezských válkách (1740 – 1742 a 1744 – 1745), kdy bylo město obsazeno 
pruským vojskem, nevíme. Známé jsou však válečné události ze sedmileté války 
(1756 – 1763), a to především rok 1762, kdy do nehlídaného města vtrhla 
zdivočelá tlupa vydávající se za pruské vojáky. V jezuitské koleji založili požár, 
který se městem šířil velkou rychlostí. Vyhořelo 160 domů uvnitř hradeb, ale 

také 30 domů v blízkosti kostela a špitálu sv. Antonína. Požár zničil především 
střechy. Opravy skončily až v roce 1765. 
 

 
Lavírovaná perokresba Fridricha Bernharda Wernera okolo roku 1740 

 

Ještě v závěru sedmileté války začala rakouská monarchie uvažovat 
o vybudování vojenských pevností jako hrází proti vojenským vpádům pruského 
vojska do Čech. Jedním z vybraných míst měl být i Hradec Králové.9

 Ještě 
nebylo definitivně rozhodnuto, ale již v letech 1763 – 1764 proběhlo v předstihu 
oceňování domů na Moravském (Slezském) Předměstí určených k demolici. 
Rozhodnuto bylo na počátku roku 1766. V únoru přijel do Hradce pověřený 
ředitel stavby pevnosti Václav Pavlovský z Rosenfeldu. Ten dal obyvatelům 

                                                
9 Druhým místem měl být Ples u Jaroměře, kde výstavba započala až v roce 1780, pevnost dostala jméno po 

císaři Josefov.  
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obou předměstí rozkaz k vystěhování do čtrnácti dnů. Po odečtení 10% 
z dřívějšího ocenění (1764) byly majitelům vypláceny peníze. Někteří 
se vystěhovali okamžitě, když si  našli  ubytování uvnitř města. Ostatní čekali, 
až jim bude určeno nové místo. Pro obyvatele Moravského Předměstí bylo 
určeno místo při silnici vedoucí z pevnosti směrem na Holice (Vysoké Mýto). 
Obyvatelé budoucího Nového Hradce Králové započali s bouráním svých domů 
a odvážením stavebního materiálu na nově určené místo. Ještě do konce roku 
bylo postaveno pět prvních domů. Následně se tempo zrychlilo, a tak v roce 

1770 měl Nový Hradec již 118 domů. 
Demolice kostela a špitálu byla zahájena 5. května 1766, když byl areál 

odhadnut na 20 000 zlatých. Plukovník Pavlovský nabídl, že postaví na novém 
sídlišti kostel na náklady fortifikatoria (správa výstavby pevnosti). Představitelé 
města nabídku odmítli a pověřili vypracováním projektu kostela se špitálem 
hradeckého stavitele Františka Kermera. Jeho návrh kostela se podobal spíše 
velké kapli, a tak tento málo velkorysý projekt byl odmítnut. Kermer vypracoval 

v roce 1768 nový návrh, ale bez špitálu. S ním již bylo město spokojeno. 
Stavitel navrhl vedle kostela také školu a kněžský dům (budoucí faru) jako 
přízemní budovy.  Výstavba všech tří objektů započala v roce 1769.  Realizací 
byl pověřen stavitel F. Kermer. Materiál ke stavbě byl již dříve převezen 
z rozbořeného kostela. Vysvěcení kostela a první mše sv. se konala 22. listopadu 

1772. Kostel byl ještě bez vnitřního zařízení, a tak oltář byl převezen 
z některého zrušeného kostela, patrně sv. Jakuba. 10

  

 

Popis kostela 

 

Hlavní loď – délka je 20,25 m, šířka 11,80 m, výška k vrcholu klenby 
13,60 m. Podélné zdi jsou vertikálně členěny sdruženými pilastry. Tři páry oken 
barokního tvaru jsou v kamenných ostěních. Klenba stropu je sklenuta do čtyř 
klenebních pasů a směrem k oknům tvoří lunety. Střed klenby je zdoben 
barokním štukovým rámem. 

Presbyterium – jižní rohy kněžiště tvoří mírně zakřivený segment, rohy 
severní při vítězném oblouku jsou rovné. Strop  je zaklenutý tzv. pruskou 
klenbou (placka na obdélníkovém půdorysu), střed klenby je zdoben štukovým 
rámem. Na kněžiště navazuje sakristie čtvercového půdorysu, zaklenutá 
je křížovou klenbou bez žeber. 

Předsíň – čtvercového půdorysu, zaklenutá křížovou klenbou, vpravo 
vstup do bývalého Božího hrobu, dnes technické zázemí kostela. Vlevo je vstup 
na vřetenové schodiště s dřevěnými stupni vedoucí na kůr a dále pak pokračuje 
do věže kostela. Venkovní hlavní vstup tvoří masivní vysoké dvoukřídlové 
pobíjené dveře v kamenném venýři (ostění). 

                                                
10 Kostel sv. Jakuba patřil  komendě řádu německých rytířů, o jejichž přítomnosti ve městě svědčí listina z roku 

1251, nacházel se v místech dnešní Štůrovy ulice a sokolského atletického stadionu. 
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Kůr (kruchta) – předsazené čelo kůru směrem do lodě je tvořeno 
konvexním a konkávním zakřivením. Kůr je nesen dvojicí sloupů s toskánskými 
hlavicemi a šesti konzolami zakončenými volutou. 

Věž kostela – čtvercového půdorysu, v dolní části vysoká okna směřující 
do třech stran s klenutým nadpražím a jednoduchou šambránou. Střecha 
je tvořena cibulovitou bání s lucernou a makovicí. Na hrotnici je osazena 
plechová postava sv. Antonína Poustevníka. Původní věžní hodiny byly do věže 
nainstalovány v roce 1791. 

 

Popis interiéru 

 

Hlavní oltář – podány byly dva návrhy od hradeckých sochařů Františka 
Deckera a Karla Antonína Devotyho. Přijat byl návrh Devotyho, který provedl 
realizaci oltáře v letech 1773 – 1776. Ten také zhotovil rám pro oltářní obraz 
sv. Antonína Poustevníka namalovaný 1777 Josefem Kramolínem.11

 Pozdně 
barokní oltář je dřevěný polychromovaný se zlacením. Tabernákl s baldachýnem 
je zlacený, po stranách na rokajových konzolách adorující andělé.  Kramolínova 
olejomalba na plátně v kasulovitém rámu představuje klečícího sv. Antonína 

Poustevníka s pravou rukou na rozevřené knize, před ním stojí divoký kanec. 
Kazatelna – byla vytvořena v roce 1778 Karlem Antonínem Devotym. 

Stylově podobná kazatelna je v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Hradci 
Králové, v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové, v Předhradí 
(Rychmburku) u Skutče a na dalších místech. Je dřevěná, bíle a hnědě 
mramorovaná, zlacená, trojboká ambona se zavěšenou konzolou zdobenou 
rokájovými hřebínky. Baldachýn (stříška) vrcholí hranolovitým tvarem 
s andílkem držícím v rukou desky s desaterem. 

Postranní oltáře – dnes je zde pouze jeden oltář Božského srdce Páně 
s obrazem sv. Aloise, který sem byl přenesen z kaple jezuitské koleje po zrušení 
řádu v roce 1773. Původně zde byly dva oltáře přenesené sem v roce 1778 ze 
zrušeného kostela sv. Pavla. V roce 1904 je ještě ve svém soupisu zmiňuje 
A. Cechner. 

Chórové lavice – byly převezeny z katedrály Sv. Ducha. Zde byly 
odstraněny v rámci regotizace (1864 – 1868).  Umístěny jsou po obou stranách 
presbyteria a každá má po pěti sedadlech. Jsou z dubového dřeva a jsou bohatě 
intarzované s využitím ebenového, jasanového a ořechového dřeva. 

Křížová cesta  - byla objednaná hradeckými měšťany v roce 1822 
u některého z hradeckých malířů a jedná se o slušnou profesionální práci. Všech 
čtrnáct olejomaleb velikosti 115/210 cm je v jednoduchých rámech zdobených 
v horní části festonem. 

                                                
11 Snaha Novohradeckých získat Brandlův obraz z původního kostela nevyšla. Obraz byl přenesen do katedrály 

Sv. Ducha a je dnes součástí postranního oltáře. Z devíti soch původního hlavního oltáře se zachovala pouze 

socha sv. Prokopa, kterou zakoupil farář z Nové Vsi u Lomnice nad Popelkou pro stejnojmenný kostel. 
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Barokní obrazy – jedná se o dva barokní obrazy z první poloviny 
18. století v oválných rámech od neznámého, patrně italského autora. První 
znázorňuje obětování Izáka a na druhém je znázorněna plačící žena s dítětem 
a stařec ukazující pravicí na dítě a levicí do dálky. Je tu zde znázorněno 
zapuzení Hagar Izákem. 
 

Varhany – první varhany sem byly přeneseny ze zbořeného kostela 
sv. Pavla na Slezském Předměstí v roce 1778. Nové varhany postavil v roce 
1858 hradecký varhanář Andrejs. V rámci rozsáhlých oprav v roce 1912 byly 
varhany odstraněny a nahrazeny dvoumanuálovými pneumatickými varhanami 
postavenými kutnohorským varhanářem Antonínem Molzerem. Ze dvou návrhů 
na skříň varhan byl vybrán novobarokní. V roce 2001 byly varhany nahrazeny 
novými (při zachování skříně)  z  krnovské varhanářské dílny Kánský – Brachtl. 
 

 
Nerealizovaný návrh Františka Kermera 

 

Věžní hodiny – původní byly z roku 1791. Za nové byly vyměněny v 
roce 1904. Opraveny byly v roce 1929 (po větrné smršti). Tehdy byl do nich 
osazen nový stroj od hradeckého hodináře Čecha. V roce 2004 byl hodinový 
stroj, dosud umístěný nad kůrem, přemístěn nahoru k hodinovým ciferníkům.  
 

 

 



38 

 

Jiří Němeček: V MÉ PAMĚTI ZŮSTALO 
(2000 -  2002) 
 

Rok 2000 – i když to byl rok milénia, z pohledu aktivit našeho sdružení 
patřil v dosavadní historii k nejslabším. Jistě se na tom podílelo moje pracovní 
vytížení, kdy vedle řízení gymnázia (přes 600 studentů) jsem inicioval zřízení 
dalšího biskupského gymnázia v mém rodišti Skutči a tento nápad jsem si musel 
také odpracovat. V září se podařilo zahájit činnost nového gymnázia, což 
považuji za malý zázrak. Pak ovšem mi už nezbyl čas na organizování 
pracovních akcí na záchranu památek. Ještě na svou obranu mohu dodat, že jsem 

byl stále ještě členem hradeckého zastupitelstva, členem školské komise České 
biskupské konference, školské komise KDU-ČSL v parlamentě, komise pro 
kulturu a památky rady Královéhradeckého kraje, předseda hradeckého OV 
KDU-ČSL. Jistě jsem i na něco zapomněl. 

Hospital v Kuksu  
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Naše sdružení se mohlo v tomto roce pochlubit prací našich členů 
v památkových komisích.  Velmi dobře bylo také hodnoceno naše vystoupení 
na Kongresu Europa Nostra v Praze, kde nás reprezentoval RNDr. Daniel 
Jezbera. V tomto roce jsme z tzv. Korunového konta nechali zrestaurovat obraz 
hradeckého biskupa Maria Tadeáše Trautmannsdorffa (1761 – 1819) pražským 
restaurátorem Romanem Ševčíkem. Obraz, který je součástí obrazové galerie 
hradeckých biskupů v biskupské rezidenci, předali studenti tehdejšímu 
biskupovi Dominiku Dukovi.  V červnu jsme uskutečnili vlastivědný dvoudenní 
zájezd na Skutečsko a Poličsko a předvánoční výlet do Dvora Králové nad 
Labem a Kuksu. 

Rok 2001 – tímto rokem bychom se mohli chlubit. Byl ve znamení naší 
zvýšené aktivity ve všech směrech. Po čtyřleté pauze jsme opět zorganizovali 
prázdninovou brigádu studentů, a to nejen z Biskupského gymnázia B. Balbína, 
ale také brněnského gymnázia, SPŠ stavební Náchod, SUPŠ Český Krumlov 
a kroměřížské konzervatoře. Opravovali jsme barokní faru v Heřmánkovicích 
na Broumovsku, finanční prostředky na ubytování a stravování jsme získali 
z fondu Open Society Fund. S RNDr. Jezberou jsme vykonávali nejen 
pedagogický dozor, ale také jsme pracovali na opravě vnitřních kleneb, které 
hrozily zřícením. V kostele sv. Václava ve Staré Vodě u Chlumce nad Cidlinou 
jsme po dvou letech pokračovali v sanaci kazatelny a oltáře napouštěním 
fungicidním roztokem (členové Bláhová, Jezbera, Koutová, Němeček). 
Finančním přínosem pro sdružení byly oprava hradby v Komenského ulici 
v Hradci Králové (Jezbera, Hájek, J. Hovorka, Němeček). Na oslavy 200 let od 
narození autora naší hymny Františka Škroupa se nám podařilo získat grant 90 
tis. Kč, který jsme použili na zřízení muzejní expozice skladatele v rodných 
Osicích. V nově vzniklém občanském sdružení Kapounka, jehož cílem bylo 
vybudovat v Krňovicích skanzen, se naše sdružení stalo kolektivním členem. Na 
žádost Nezávislé památkové unie jsme v červnu uspořádali v Hradci Králové 
sněm této střechové památkářské organizace. Zúčastnili se zástupci dvanácti 
organizací. Tehdejší předseda Nezávislé památkové únie profesor Tomáš Durdík 
vysoko hodnotil aktivitu a práci našeho občanského sdružení. Uspořádali jsme 
vlastivědný výlet do Letohradu a Žamberka. V předvánočním čase pak do 
Náchoda. V našem vydavatelství Balustráda jsme v tomto roce vydali několik 
publikací: Z. Doubek, J. Němeček: Starý Hradec Králové V. díl, Z. Doubek: 
Postní a velikonoční jídla na Královéhradecku.  Od stejného autora publikaci 
Předvánoční a vánoční čas v Hradci Králové. Vydali jsme kalendář na rok 2002 
sestavený z historických pohlednic z Hradce Králové (Němeček, Ptáček). 
 

Rok 2002 – v tomto roce jsme uspořádali dva vlastivědné zájezdy. První 
ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody v Hradci Králové 
na Broumovsko. Navštívili jsme mimo jiné také barokní faru v Heřmánkovicích. 
Byl jsem zvědavý, jak pokračují opravy. Zjistil jsem, že statické zajištění kleneb 
a opěrných zdí je ve stejném stavu, v jakém jsme je v loňském roce opustili. 
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To se stalo impulzem, že jsme s dr. Jezberou obětovali týden našich prázdnin 
a s pomocí studentů z Děčína, Č. Krumlova a Kralovic se nám podařilo dílo 
dokončit. Druhý zájezd jsme pak nasměrovali do Litomyšle. Ve spolupráci 
s Klubem lidové tvorby jsme na Šrámkově statku v Pileticích uspořádali 
velikonoční akci pod názvem Velikonoce na statku. Druhou organizačně 
náročnou akcí byla výstava betlémů v budově Biskupského gymnázia v Hradci 
Králové ve spolupráci s hradeckými betlémáři, kteří tam předvedli řezbářskou 
práci na figurkách betlému. I v tomto roce jsme si dopisovali se Sněmovnou 
Parlamentu ČR. Všem politickým klubům jsme poslali dopis, v němž jsme 
upozornili, že finanční prostředky určené na opravy památek byly v rozpočtu 
sníženy oproti minulému roku o dvě třetiny. Na Anticenu Bestia Triumphans 
jsme nominovali tehdejší majitelku zámku Barchov. Její „péčí“ se zámek dostal 
do havarijního stavu a postupně zmizelo zařízení ze zámecké kaple, pískovcové 
sloupy oplocení zámecké zahrady a další dobře prodejné věci. Dnes zámek díky 
novým majitelům (manželé Součkovi) opět zazářil v plné kráse.  

Barchov - zámecká kaple, dnešní stav po restaurování 
 

Ve spolupráci s občanským sdružením Collegium pro arte antiqua jsme 
zahájili přípravy na celostátní konferenci o památkách pod pracovním názvem 
Jak dál v památkové péči. Uspořádali jsme čtyři přednášky o památkách. Dvě 
v Hradci Králové a po jedné v Jičíně a Heřmánkovicích. Vydali jsme třetí 
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svazek souboru Lidé hradeckého spektra (100 hradeckých osobností), autorem 
textů byl Josef Rodr (náš člen), autorem perokreseb hradeckých osobností pak 
Jiří Škopek. Ve spolupráci s Občanským poradenským střediskem jsme v našem 
nakladatelství Balustráda vydali publikaci Historie spolkové činnosti 
na Hradecku. Historii našeho sdružení se mi podařilo zachytit na šesti stranách 
publikace. Rok 2002 byl pro mne do té doby nejnáročnějším.  Gymnázium 
B. Balbína slavilo 10. výročí od založení a příprava doprovodných akcí zabírala 
mnoho času. Do toho s „citlivostí“ vlastní kontrolním orgánům, jako příspěvek 
k oslavám, přišla do gymnázia hloubková školní inspekce a také poprvé finanční 
kontrola Okresního finančního úřadu.  Po tomto náročném roce jsem uvažoval 
o své rezignaci ředitele a předsedy sdružení. Nakonec jsem pouze rezignoval na 
opětovné zvolení zastupitelem Hradce Králové a přenechal svůj mandát 
architektu Janu Faltovi. 

 

Robert Müller: Konec roku v Záměli 
 

Blíží se nám konec roku a po našich kulturních akcích máme za sebou 
i podzimní bílení roubení, nátěry fermeží, očištění roubených prvků. Jde nám 
do finiše poslední etapa opravy střechy a osazení repliky schodiště, které nám 
tu zachytil i Josef Korejs Blatinský. 
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Díky finančnímu příspěvku od Královéhradeckého kraje z programu 

„Obnovy památkového fondu na území Královéhradeckého kraje“ se nám 
podařilo dokončit základní část záchrany objektu. V příštím roce budeme 
finalizovat přípravné práce na projektu obnovy ledárny a jejího provozu. Pokud 

máte k zapomenutému řemeslu - ledování v našich hostincích nějaký ten námět, 
či předmět, který by tam neměl chybět, dejte určitě vědět.  
 

  
 

Přiznám se, ať se na mne nikdo nezlobí, ale pivo v hospodě už dávno 
není, to co bývalo. Kdo dnes ví co je ledování, nebo o tom jak se o pivo 
pečovalo, když ještě bývalo v dřevěném sudu, jak se naráželo, či do čeho 
se točilo pivo, než přišlo do skla. Nedávno se mne zeptali, proč se používaly 

tupláky a taky k čemu to bylo dobré. Dovolil jsem si upozornit, že pěna nejen 
v tupláku kroužkovala při každém závdavku a vydržela až do posledního 
doušku. To se některým zdálo jako sci-fi, a tak si myslím, že pivní tradice jsou 
na ústupu. Naše sdružení bude tedy mít ve skanzenu co připomínat. Rádi Vás 
v Záměli opět uvidíme a podrobný program akcí je vždy zveřejněn na našich 
webových stránkách www.mavlast.eu. 

 

 

http://www.mavlast.eu/
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ZPRÁVY Z MÉDIÍ:¨ 
 

Tisková zpráva: Do Královéhradeckého kraje míří již druhá cena 
NPÚ za systematickou péči a prezentaci kulturních hodnot 

 

NPÚ ÚOP v Josefově, 21. září 2016 

 

V překrásném prostředí renesančního zámku Náměšť nad Oslavou byly ve 
středu 21. září vyhlášeny výsledky třetího ročníku Ceny Národního 

památkového ústavu Patrimonium pro futuro. V kategorii prezentace hodnot byl 
za dlouhodobou koncepční činnost oceněn spolek Ochránci památek pevnosti 
Josefov – Ravelin No. XIV zastoupený předsedou Milanem Libichem. 

„Cenou Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění 
příkladů dobré praxe chceme zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové 
péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o to přičinili. Očekávám, že právě díky ceně 
NPÚ se o zásluhách vlastníků, investorů nebo tvůrců těchto obecně prospěšných 
počinů nebo akcí dozví mnohem víc lidí, a že se tak uskutečněné projekty dočkají 
zaslouženého uznání a popularity,“ uvedla generální ředitelka Národního 
památkového ústavu Naďa Goryczková. 
Ocenění symbolizované stříbrnou plaketou získal tým restaurátorů za obnovu 
renesančních vrat a nástěnných maleb hlavní brány kláštera ve Vyšším Brodě, 
mnohovrstevná záslužná činnost spolku Ochránci památek pevnosti Josefov – 

Ravelin No. XIV, zaměřená na obnovu pevnosti a připomínání vojenské tradice 
Josefova, a záchrana zříceniny hradu Hartenberg v Hřebenech iniciovaná 
Bedřichem Loosem a Občanským sdružením Hartenberg. Zvláštní cenu 
generální ředitelky získali za obnovu středověkých omítek a výměnu střešní 
krytiny tvrze v Sudkově Dole její majitelé Eva Laurinová a Ivo Laurin 

a za záchranu tvrze v Hradeníně ředitel Regionálního muzea v Kolíně Vladimír 
Rišlink. Plaketa pro osobnost památkové péče byla za dlouholetou činnost 
udělena památkáři a stavebnímu historikovi Jiřímu Škabradovi. Plaketu 
z českého křišťálu si pak odnesl vítěz veřejného hlasování Památky děkují 
David Hamza za záchranu zříceniny hradu Templštejn u Jamolic. 

„Věřím, že nejen získání ceny, ale už i sama nominace na její udělení 
potvrzuje těm, kteří realizovali nějaké bohulibé dílo, že se podařilo opravdu 

nadstandardně a že úsilí, čas i finance, jež do něj jeho iniciátoři vložili, 
se vyplatily,“ dodala Naďa Goryczková. 

Jestliže na počátku aktivit spolku Ochránci památek pevnosti Josefov – 

Ravelin No. XIV byla myšlenka na postupnou obnovu ravelinu č. XIV, postupně 
se k tomuto cíli přidaly další aktivity spojené s oživováním Josefova jako města 
se silnou vojenskou tradicí a s prezentací a popularizací různých vojenských 
témat a událostí naší vojenské historie. 
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Ravelin No. XIV 
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Ravelin No. XIV 
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Ravelin No. XIV 

 

Pevnost Josefov, zvláště pak samotný systém opevnění, je dnes 
historickým artefaktem odkazujícím ke způsobu boje a obrany na konci 
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18. století, který však v dnešní době prakticky nemá jiné využití než kulturně-

historické, dokumentační a vzdělávací. Obranné prvky přestaly být po zrušení 
pevnosti v roce 1888 udržovány, řada z nich byla i zbourána. Ani vyhlášení 
městské památkové rezervace Josefov v roce 1971 výrazně nepodpořilo zahájení 
nezbytných udržovacích či dokonce rekonstrukčních prací a významné části 
opevnění byly (a některé nadále jsou) v havarijním stavu, zarostlé hustou 
náletovou vegetací, bez využití a průběžné údržby. 
 

 
Boj o pevnost 

 

Již na konci roku 1989 se sešli nadšenci, kteří josefovskou pevnost 
i podzemní chodby důvěrně znali ze svých dobrodružných výprav. Původně šlo 
jen o obnovu dochované části hradeb, na níž se dokonce podílela josefovská 
vojenská posádka vybavená potřebnou technikou. Od roku 1994 provádí spolek 
práce na obnově obranného prvku ravelinu č. XIV a všech budovách, 
konstrukcích a plochách, jež s ním souvisí. Celý areál má spolek pronajat 
od města Jaroměř a veškeré práce v rozsahu tisíců hodin jsou prováděny 
dobrovolnicky. Postupně byla odstraněna náletová zeleň, rekonstruována 
strážnice, prachárna, dělostřelecké kasematy včetně nájezdové rampy, dostavěna 
část chybějících hradebních konstrukcí podle dochované dobové dokumentace 
či zajištěny stáje. Dobové plány spolek získal od Vojenského ústředního archivu 
v digitální podobě bezplatně i proto, že jsou veškeré práce prováděny 
s maximálním ohledem na dosažení původního provedení a autentického 
vzhledu areálu ravelinu. Své zkušenosti a znalosti předávají dál a pomáhají tak 
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šetrné obnově dalších památek, např. zdí na Vyšehradě. V prostoru 

dělostřeleckých kasemat dlouhodobě shromažďuje původní prvky – dveře, vrata, 
zbraně – z doby výbavy pevnosti. V roce 2014 získali do vlastnictví i zanedbaný 
bastion, který vyklidili a loni v něm instalovali výstavu připomínající historii 
československých legií; kromě toho začali pečovat o nevyužívanou městskou 
sýpku, v níž je nyní expozice historie vojenské lékařské péče a výstava plánové 
dokumentace pevnosti Josefov. 

Ocenění ve stejné kategorii získalo před dvěma lety sdružení Omnium 
za soustavnou a cílevědomou aktivizační činnost ve prospěch záchrany a obnovy 
památek na Broumovsku a pořádání odborných a popularizačních akcí 
na podporu pozitivního vztahu laické i odborné veřejnosti k problematice péče 
o památkový fond s nadregionálním významem. „Dlouhodobá činnost obou 
spolků je nesmírně prospěšná a postupně se dokonce rozšiřuje i o péči o další 
potřebné památky. Jsme opravdu rádi, že v našem kraji byli oceněni další lidé, 
jimž není lhostejný osud našeho kulturního dědictví a míst, kde žijí,“ ocenil práci 
obou spolků ředitel josefovského pracoviště NPÚ Jiří Balský. 

 

Vyhlášením cen na náměšťském zámku se uzavírá půlroční hodnocení 
akcí a projektů realizovaných nebo dokončených v roce 2015. Na jaře letošního 
roku nominovali odborníci NPÚ garantující památkovou péči v jednotlivých 
regionech za každý kraj jeden nebo dva dobré příklady památkové obnovy, 
záchrany, prezentace nebo nálezu – celkem se sešlo 25 nominací. Komise 
sestavená z odborníků NPÚ, zástupců muzeí, archeologů a spolupracujících 
institucí nominace zhodnotila a navrhla generální ředitelce NPÚ vítěze 
jednotlivých kategorií. Generální ředitelka se navíc rozhodla udělit dvě zvláštní 
ocenění a vyzdvihnout dlouholetý přínos poznání a zachovaní kulturního 
dědictví formou ceny pro osobnost památkové péče. Veřejnost si svého favorita 

zvolila on-line hlasováním, které v průběhu července a srpna probíhalo 
na webových stránkách NPÚ. Vítězové a ocenění v jednotlivých kategoriích 
si kromě plaket odnesli z Náměšti nad Oslavou předplatné odborného časopisu 
Zprávy památkové péče a roční rodinné vstupenky na všechny zpřístupněné 
památky ve správě Národního památkového ústavu. 

 

 

 

Tisková zpráva: Ministerstvo kultury prohlásilo africké safari Josefa 
Vágnera kulturní památkou 

 

NPÚ ÚOP v Josefově, 19. 9. 2016 

 

Africké safari, které ve Dvoře Králové začal budovat bývalý ředitel zdejší 
ZOO Josef Vágner, v pátek prohlásilo ministerstvo kultury památkou. Díky 
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památkové ochraně bude zachován odkaz Josefa Vágnera, jenž vytvořil příznivé 
podmínky pro africká zvířata a nabídl kousek Afriky i Středoevropanům. 

 

 
 

V roce 70. výročí založení ZOO ve Dvoře Králové získala část této 
zahrady – safari – statut kulturní památky. Tak, jak uvedla již Lenka Vágnerová, 
je to ocenění zejména celoživotní práce jejího otce, bývalého ředitele Josefa 

Vágnera. „Těší nás, že ředitel dvorské ZOO Přemysl Rabas a jeho kolegové 
vnímají spolupráci s Národním památkovým ústavem jako pozitivní přínos pro 
možný budoucí rozvoj safari,“ uvedl ředitel josefovského pracoviště NPÚ Jiří 
Balský. 

Dvorské safari, kde návštěvník může svým vozem projíždět mezi volně 
pobíhajícími zvířaty, patří v Evropě k jedinečným. Od roku 1989 jezdí po safari 
upravené turistické autobusy s návštěvníky přímo mezi zvířaty, od počátku roku 
2011 je možné tuto trasu vykonat i ve vlastních vozech návštěvníků, od roku 

2013 se mohou návštěvníci vypravit do safari i pěšky, a to na dřevěné lávce 
postavené nad výběhy afrických kopytníků a žiraf, od roku 2015 také nad lvím 
safari. 

Význam královédvorské ZOO přesáhl v 70. letech 20. století pod vedením 
ředitele Josefa Vágnera (1928–2000) hranice tehdejšího Československa. 
Už na konci 60. let prosadil specializaci na chov afrických zvířat. Zorganizoval 
několik výprav do Afriky a odchytil na 2 000 kusů zvířat, zejména kopytníků 
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(žiraf, zeber, antilop, nosorožců apod.). Během jejich přepravy a aklimatizace 
měla dvorská ZOO minimální ztráty, protože při odchytu Josef Vágner vybíral 
jen ty nejkvalitnější jedince, ostatní vypouštěl zpět do přírody. Zvířata dodával 
i do jiných zoologických zahrad v tehdejším Československu i celé Evropy. Jeho 
myšlenkou bylo vytvořit africké safari, kde se volně pohybují zvířata mezi 
návštěvníky. Při svých afrických výpravách projel tisíce kilometrů africkými 
savanami, pochopil soužití divoké přírody, života domorodců a také stále 
narůstajícího počtu turistů. Uvědomil si, že systém afrického safari může 
fungovat i v klimatu tehdejšího Československa, pokud se mu vytvoří příznivé 
podmínky. Zároveň chtěl nabídnout občanům socialistického státu kousek 
Afriky, kterou nemají možnost spatřit. Svůj nápad začal zpracovávat již 
začátkem 70. let minulého století, kdy došlo k vytvoření projektu a k soupisu 

investiční náročnosti. Samotné safari se začalo budovat v roce 1979 
a dokončeno bylo až roku 1989, po odchodu Josefa Vágnera do penze. 

 

 
 

Současná podoba safari s velmi dobře voleným prostředím s markantními 
úrovňovými rozdíly, krásným zalesněním a přírodním napajedlem 
je koncipována podle původních plánů a myšlenek Josefa Vágnera. 
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Zprávy z médií: Zachraňme bartošovické baroko Bartošovické 
barokní kostely 

 

O bartošovických kostelích 

 

Jedeme-li od Orlického Záhoří údolím Divoké Orlice, nemůžeme minout 
dominantu poutního kostela Panny Marie Nanebevzaté v Neratově, který svou 
velikostí, prosklenou střechou a působivě opraveným interiérem upoutá snad 
každého, kde do něj vstoupí. V Neratově také působí Sdružení Neratov, které 
pečuje o osoby s lehkým mentálním postižením a usiluje o návrat 
plnohodnotného života do vysídlené obce. Když se budeme blížit 
k Bartošovicům, uchvátí nás pohled na kostel sv. Jana Nepomuckého na Vrchní 
Orlici, který je až překvapivě krásně zasazen do panoramatu Orlických hor. 
 

 
 

V Bartošovicích samotných, na návrší nad vsí s roztroušeným osídlením 
byl mezi léty 1731-46 vybudován barokní chrám zasvěcený Sv. Máří 
Magdaléně. Kostel je jednolodní, obdélný s polygonálním presbytářem. 
Na západní straně se zvedá hranolová věž. Tato relativně strohá barokní stavba 
poznamenaná požárem na počátku 20. století, ukrývá překrásný a velmi cenný 
interiér. Hlavní oltář nese rámový obraz ze 40. let 18. století s výjevem patronky 
kostela a sochami sv. Víta a sv. Jeronýma. 
 

http://www.neratov.cz/poutni-misto/
http://www.neratov.cz/
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Pravým pokladem jsou však dva poboční oltáře. Pravý oltář sv. Václava 
čerpá své pojetí z gotického konceptu vera effigies (- pravdivé zobrazení). Mistr 
řezbář vyřezal přemyslovskou orlici v jejímž středu je obraz sv. Václava a okolo 
něj pak zobrazení našich zemských patronů. Ač jsme v oblasti národnostně 
smíšené, spatřujeme zde jasný obraz společnosti prosté nacionalismu 
a vyznávající tzv. zemské vlastenectví. 



53 

 

Levý oltář Panny Marie je zasazen v rámu z mystické růže (symbol 
čistoty a ctnosti). Assumpta - nanebevstoupení Panny Marie - je dle 

křesťanského učení událostí v dějinách spásy. Okolo středového obrazu jsou pak 
medailonky zobrazující příběh Ježíše Krista. 
 

 
 

Každý tento oltář samostatně je velmi cenným uměleckým dílem 
nemajícím v široké oblasti obdoby. Ovšem přítomnost obou těchto oltářů 
v jednom chrámu hovoří o zcela unikátním postavení kostela v regionu a jeho 
významu pro farníky. Barokní mistr vyhotovil tuto zakázku plnou symboliky 
pro horský kostel pro spásu i pro potěšení lidí upírajících svou mysl i pohled, 

ve smyslu barokní zbožnosti, ke svému chrámu. 
Je naší povinností pečovat o dědictví nám svěřené, abychom jej mohli 

předat dalším generacím. B. Dragoun 

Doporučení - nepotřebuje komentáře: 
Ve své badatelské práci jsem se setkal s mnoha uměleckými díly, která 

hluboce oslovovala lidi širokého spektra názorů a estetických nároků. Jedním z 
takových děl je i svatováclavský oltář v kostele v Bartošovicích. Zcela originální 
je podoba oltáře ve formě svatováclavské orlice. Jeho zasvěcení a ikonografie 
poukazuje nejen na svatého Václava jako dědice české země, ale také je na něm 
vyobrazen sbor českých zemských patronů - ochránců království. Pozoruhodná 
je skutečnost, že ve sboru patronů jsou zobrazeni také věrozvěsti Cyril 
a Metoděj, jejichž úcta má stejně hluboké kořeny v Čechách i na Moravě. 
V Čechách jsou spojeni s barokní legendou o přenesení paladia země české 
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z oblak. Důležitá je i skutečnost, že v Bartošovicích žilo před druhou světovou 
válkou německé obyvatelstvo, které uctívalo v duchu zemského patriotismu 

ty samé patrony jako obyvatelstvo mluvící česky, 
 

 
 

Tento oltář je tedy také důkazem duchovní sounáležitosti všech obyvatel 
naší země a jako takový musí být zachován i pro naše potomky. Velmi 
podporuji to, aby bylo přistoupeno k jeho restaurování.  

V úctě prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DrSc., prorektor univerzity 
Karlovy v Praze  
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Bartošovický kostel sv. Máří Magdalény je jediný z bartošovických 
kostelů, který si zachoval  podobu tak, jak jej pamatují původní němečtí 
obyvatelé. Když nám byla dána tato výjimečná příležitost zachovat tento kostel, 
nepromarněme ji... 

 

 
 

Projekt společně po nové cestě 

 

Záchrana kostelů sv. Máří Magdalény v Bartošovicích a sv. Jana 
Nepomuckého na Vrchní Orlici je součástí projektu "Společně po nové cestě", 
který se zaměřuje na oživení obce Bartošovice v Orlických horách 
a na vytvoření nových míst, které by jednak nabídly příjemné trávení volného 
času turistům a návštěvníkům těchto míst, ale zároveň by je přirozenou formou 
seznámily s pohnutou historií tohoto místa (vysídlení původních německých 
obyvatel, pomalý zánik za komunistického režimu) a s kulturním a historickým 
významem zde zachovaných památek. 

Toho chceme dosáhnout ve spolupráci s německými partnery, to je s těmi, 
kteří zde žili nebo s jejich potomky. Turistům z ČR, Německa i sousedního 
Polska bychom tak nabídli prožití příběhu zkázy a obnovy této krásné části 
Orlických hor, ale i místo k relaxaci, meditaci a odpočinku a také edukativní 
expozice tematicky propojené s bohatou, dramatickou historií a dědictvím 
regionu. V neposlední řadě je cílem projektu přispět k obnově a oživení místních 
kulturních památek a rozvinout síť pěších a cyklistických stezek v regionu. 
 



56 

 

Projekt je situován do obce Bartošovice v Orl.h. a propojuje dvě její části, 
vzdálené od sebe několik kilometrů. Cílem projektu je vytvořit stezku 
a zajímavou náplň, která provede turisty (pěší i cyklisty) kostelem 
v Bartošovicích v Orl.h., orlickohorskou přírodou, chráněnými dílnami 
Kopeček, výhledem na sousední polskou stranu a kostelem na Vrchní Orlici 
(část obce Bartošovice v Orl.h., původně samostatná ves, jež zanikla 
po vysídlení po druhé světové válce). 

 

 
 

Partnery projektu jsou Obec Bartošovice v Orlických horách, Sdružení 
Neratov, Římskokatolická farnost Neratov, Muzeum turistiky, řemesel 
a zimních sportů Deštné v O.h., Komunita Chemin neufa německý partner. 

Projekt podporují: Česko-německý fond budoucnosti a firmy Alza. 

 

Adopce, i tak můžete pomoci 
 

Bez Vás to nedokážeme,  nabízíme Vám, že si můžete toto úchvatné 
baroko adoptovat a zachránit je ! 

 

Číslo účtu obce Bartošovice v Orlických horách – uveďte prosím 
i variabilní symbol 

1240088309/0800, VS: 201629 

 

http://www.bartosovice.eu/
http://www.neratov.cz/
http://www.neratov.cz/
http://www.neratov.cz/poutni-misto/
http://www.villanova.cz/muzeum-zimnich-sportu-turistiky-a-remesel-v-destnem-v-orlickych-horach/
http://www.villanova.cz/muzeum-zimnich-sportu-turistiky-a-remesel-v-destnem-v-orlickych-horach/
http://www.chemin-neuf.cz/
http://www.neratov.de/
http://www.fondbudoucnosti.cz/
http://www.alza.cz/
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Adoptujte si krásné bartošovické baroko! Je na pokraji fyzického přežití.  
Pokud se tak rozhodnete, uveďte do zprávy pro příjemce Vaše jméno a slůvko 
Adopce.  Vaše jména budou uvedena na tabuli cti v kostele. 
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Můžete samozřejmě pomoci i jinak. Budeme velmi rádi, když se k nám 
podíváte a budete o nás informovat své přátele a známé. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 

Kontakt: Obec Bartošovice v Orlických horách 

Bartošovice 35, 517 61  Rokytnice v Orlických horách 

www.bartosovice.eu 

 

Převzato z: www.ponoveceste.cz 

 

 
 

DOKUMENTY:                                               
 

Zápis ze setkání majitelů a správců hradních zřícenin v ČR 

 

Vážení kolegové, 
v sobotu 12.11. proběhlo setkání majitelů a správců hradních zřícenin 

v ČR na hradě Pořešín v jižních Čechách. Výsledkem tohoto jednání jsou tři 
výstupy. 
 

 
 

Nejvíce jsme se zabývali EET. Ve světle posledních kroků pana Babiše 
(nové nesystémové výjimky) se zdá, že EET je projekt nepřipravený 
s neodhadnutelným vývojem a důsledky. Někteří z nás se již informovali na 
EET u příslušných krajských i místních finančních úřadech. Zajímavé bylo, 

http://www.bartosovice.eu/
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že každý z tazatelů dostal trochu jiné informace a přítomný zástupce komory 
daňových poradců konstatoval, že EET je projekt s mnohými nejednoznačnými 
výklady v praxi. Je nabíledni, že ani pověření úředníci se v EET zcela 
neorientují se všemi z tohoto vyplývajícími důsledky. Někteří se domnívají, že 
EET po zmatcích skončí. Shodli jsme se ale, že je nutné žádat jednoznačný 
výklad, který budeme požadovat po Ministerstvu financí v písemné podobě. 
Nemohou nás už nadále uspokojit vágní výklady jednotlivých FÚ. Společným 
tlakem všech našich spolků chceme upozornit na naši situaci (zasazujeme 
se o zachování kulturního dědictví ČR, jsme neziskové organizace 
s dobročinným účelem, netvoříme zisk pro zisk), kdy jsme oproti státním 
institucím (NPÚ) a nyní zřejmě i proti malým živnostníkům znevýhodňováni 
další nesmyslnou administrativou, která nás zatíží jak finančně, tak organizačně. 
V současné podobě nespadá do EET vstupné, suvenýry je možné řešit 
barterovým obchodem, občerstvení a restaurační provozy nebudou spadat do 
EET, pokud nebude překročen limit 175.000 Kč v obratu za kalendářní rok. 
To vše se slůvkem „zřejmě“. Naším cílem by ovšem mělo být zrušení EET pro 
naše organizace. Tento problém se týká i obcí, např. při realizaci různých 
kulturních akcí, jinak jsou od EET osvobozeny. Sestavením dopisu, který bude 
zaslán hned na několik klíčových adres  některým senátorům a poslancům, byli 
pověřeni dva zástupci z hradů Pořešín a Vítkův hrádek. Tento dopis obdržíte  
e-mailem. Celá záležitost EET by si vyžádala nejméně čtyřstránkové pojednání, 
na což v tomto mailu není prostor. Není vyloučeno, že si EET vyžádá ještě jedno 
naše setkání na jaře před spuštěním pro maloobchod a velkoobchod v březnu 
2017. 

Druhým výstupem je shoda všech zúčastněných na založení Klubu 
správců hradních zřícenin. A protože jsme se sešli na sv. Martina, nazvali jsme 
ho Svatomartinskou aliancí. Důvod je prostý a zcela jednoznačný. Lepší příklad 
než EET nelze zvolit. Je třeba, abychom měli možnost vystupovat v případě 
nutnosti jako celek a nikoliv jako jednotlivci. Váha takového celku se sice může 
zdát malá, ale celkem se nám podařilo oslovit na 60 spolků, obcí a soukromých 
majitelů s více než stovkou hradů a tvrzí, a to není málo. Na Vás bude, zdali 
se přidáte. Organizačně se jedná o zájmový klub. Nemá stálé sídlo, členské 
příspěvky ani vedení. Slouží jako naše společná platforma pro řešení problémů, 
které nás potkávají. S jeho pomocí lze řešit precedenty památkové péče 
v různých koutech republiky. Bude sloužit i pro naší společnou propagaci 
a setkávání. Jméno klubu bude moci využívat každý člen, jedinou podmínkou 
je oznámení záměru všem členům pomocí mailu a to, že se návrh nesetká 
se zásadním nesouhlasem některého z členů. Chceme klub využívat jako nástroj 
komunikace mezi námi i navenek a věříme, že nebude nijak zneužit. V předstihu 
jsme vytvořili logo a zasíláme Vám i seznam spolků s kontakty pro praktickou 
komunikaci mezi Vámi. Ne všechny se nám podařilo oslovit osobně, pro 
přihlášení postačí napsat krátký mail na adresu, z kterého Vám byla zaslána tato 
mailová zpráva, nebo navštívit příští pravidelné setkání našeho klubu, které 
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se uskuteční opět na sv. Martina 11.12.2017 na hradě Vizmburk u Náchoda. 
Podrobnosti setkání můžete zjistit přímo na mailu hradu Vizmburk nebo na 
uvedených telefonických kontaktech. Program příštího setkání bude záležet 
i na Vás. 

Třetím výstupem je shoda na společné propagaci, které není nikdy dost. 

V příloze tohoto mailu je nabídka na výrobu společné mapy, ve které budou 
uvedeny všechny spolky, obce a majitelé, kteří se přihlásí k myšlence tohoto 
klubu. Nebudou na ní žádné jiné památky, bude se jednat o tradiční silniční 
mapu se zvýrazněnými hrady v naší péči. Tatáž mapa bude zveřejněna na FB 
stránkách Svatomartinská aliance, kde budou zároveň umístěny všechny odkazy 
na naše spolky, obce a majitele. Měl by to být rozcestník pro návštěvníky. 
Výrobu tohoto materiálu bude mít na starosti spolek hradu Zlenice u Benešova, 
kontakty na ně najdete v seznamu. Základní verze je rozměr A2, počet map 
500ks, pokud budete chtít jinou variantu (počet kusů), ozvěte se prosím na tento 
mail, ostatní podrobnosti budeme řešit po tom, co budeme vědět počet 
zapojených spolků a náklad. Náhledy mapy budou k dispozici u spolku Zlenice 
a pošleme je Vám i z tohoto mailu. 
 

 
 

V nejbližší době budou zprovozněny FB stránky svatomartinská aliance, 
přihlašte se prosím na tento mail pro přístupová práva, bude se totiž jednat 
o uzavřenou skupinu, kterou ale bude moci navštívit každý, vkládání a úpravy 
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jen členové. Logo si umístěte na své internetové stránky, po vytvoření FB 
stránek ho budete moci zprovoznit jako aktivní. Pokud budete mít jakékoliv 
dotazy a návrhy, nebo budete chtít oslovit klub jako celek, můžete to učinit 
prostřednictvím mailu, adresy jsou přílohou této zprávy. 

Ty spolky nebo správce, které se nám nepodařilo kontaktovat, budeme 
oslovovat ještě v tomto týdnu. Tento klub vznikl z potřeby otevřeně a mezi 
svými konzultovat to, co nám nyní přidělává starosti. Nikdo si v něm neuzurpuje 
právo rozhodovat nebo řídit. Využijme této příležitosti, abychom se sjednotili a 
navzájem si pomáhali. Zapojit se může každý. Žádné aktivitě se nebrání. 
Výsledek bude záležet na nás. 

  

Radek Kocanda 

Hrady na Malši 
+420 720 342 950 

 

 

 

Petice k Velkému náměstí v Hradci Králové 
 

Statutární město Hradec Králové   V Hradci Králové, dne … 

k rukám zastupitelstva a rady města 

ČSA 408 

50003 Hradec Králové 

 

Věc: Rekonstrukce Velkého náměstí 
 

Věc: sdělení a prosba 

 

Vážení, 
 

Se značným znepokojením sledujeme stav hradeckého Velkého náměstí, 
které je centrem Městské památkové rezervace a je cílem téměř každého 
návštěvníka našeho města. Jeho vzhled jistě leží na srdci většině hradeckých 
občanů. Že by mělo být reprezentačním prostorem města a klidovou oblastí, 
na tom se určitě shodnou téměř všichni. 

 

Jaký je však současný stav? Zoufalý. 
 

- plocha náměstí je vzhledově i technicky nepřijatelná (asfaltové plochy, 
propadlá dlažba) 
- inženýrsko-technické sítě uložené pod povrchem buď již dožily, nebo dožívají 
 



62 

 

- jízda autem nebo na kole je hazardérským výkonem 

 

- náměstí je velkokapacitním parkovištěm (cca 200 m od středu náměstí je 
parkovací dům) 
   

Pro nás jsou neobhajitelné snahy některých občanů, kteří svou peticí ze 
dne 7. 9. 2015 zdržují realizaci opravy náměstí. Snahou účelově založeného 
Spolku pro kvalitu života je zachování stávající kapacity parkovacích míst na 
náměstí. 

Přestože je zpracován projekt revitalizace historického náměstí a jsou 
zajištěny finanční prostředky na realizaci, je vše pozdrženo s poukazem na 
podjatost, podanou výše zmíněným spolkem (zákon to umožňuje). 

Provizorní opravy povrchů jsou nepřijatelné z ekonomického i 
technologického hlediska. Tento problém je třeba řešit komplexně, tedy i s 
výměnou inženýrských sítí pod povrchem náměstí a v co nejkratším termínu. 
Částečné opravy povedou k opakovaným uzávěrám Velkého náměstí pro 
motoristy. 

Níže podepsané spolky sdružující památkářské a stavební odborníky 
odsuzují petenty výše uvedené petice, protože ji chápou jako tlak na změnu 
projektu, který  by byl v zájmu určité skupiny občanů. 
     Tímto sdělením zastupitelům našeho města zároveň dáváme najevo podporu 
k dřívějším stále platným rozhodnutí a k původnímu schválenému projektu.       
 

 

            Spolek PRO GOČÁR, z.s.                   Společnost ochránců památek       
                                                                              ve vých. Čechách, z.s 

 

                  Ing. Jiří Stránský                                      Bc. Rudolf Khol 
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