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NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD
Vážení členové a příznivci Společnosti ochránců památek ve východních Čechách.
S měsíčním zpožděním dostáváte poslední číslo našeho informačního bulletinu
Zpravodaj. Právě když píšu tyto řádky si uvědomuji, že to je přesně 19 let, kdy
v návalu polistopadové euforie jsem si vymyslel, že založím občanské sdružení,
které by mělo pomáhat zachraňovat naše kulturní dědictví. Člověk ve věku
devatenácti let se cítí být dospělým. Myslím, že i naše Společnost ochránců
památek dospěla. Vhodný čas na bilancování bude příští rok, kdy dovršíme dvacet
let naší existence.
Dílčí bilance nás čeká na našem sněmu 7. března 2009. Těším se, že mnozí
z vás přijedete na tuto naši každoroční akci, která se stává příležitostí k osobním
setkáním. Máme několik nových členů a bude příležitost se s nimi poznat. Chceme
pozvat hosty, kteří se památkami zabývají profesně, abychom s nimi navázali
oboustranně výhodnou spolupráci. Sněm je také příležitostí nakoupit si nové
publikace a materiály, které jsme v minulém roce vydali. Jako poslední to byla
publikace Klášter Svaté Pole, která vyšla těsně před vánočními svátky.
Protože sněm je nejvyšší orgán našeho občanského sdružení, může přijímat
důležitá rozhodnutí v oblasti organizační a v oblasti naší činnosti. Prosím, abyste
již dnes přemýšleli, jak dál v naší práci, čím bychom mohli prospět našemu
národnímu kulturnímu dědictví. Upozorněte také na ohrožené památky ve vašem
okolí, abychom ve spolupráci se státními či zastupitelskými orgány hledali řešení
k záchraně.
V době nastávající recese a útlumu ve stavební výrobě by jedním z opatření
mohla být masivní investice státu do oprav památek. Bylo by to ku prospěchu
stavební výroby a zaměstnanosti, ale především by to prospělo našim památkám,
které to velice potřebují. To by byl ten nejlepší dárek budoucím generacím.
Jiří Němeček - předseda
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INFORMACE Z VÝBORU SPOLEČNOSTI:
- Společnost ochránců památek má po letech vlastní internetové stránky.
Každý zájemce o informace a novinky z dění našeho sdružení je najde na
adrese www.sopvc.cz.
Stránky se podařilo zprovoznit díky našemu příznivci Jaroslavu Hovorkovi,
za což mu patří náš dík. Je pravdou, že se nepodařilo dosud vychytat
všechny mouchy, ale pracuje se na tom. Na druhou stranu je tak stále ještě
šance zlepšovat jejich vzhled a vypovídací schopnost. Budeme rádi, když
nám dáte vědět své připomínky a ještě radši, když budete přispívat nejen do
Zpravodaje, ale i na web. A nemusí se jednat pouze o dlouhé články. V
brzké budoucnosti chceme zprovoznit tzv. Aktuality, které budou přinášet
aktuální zprávy nebo upozornění.
- Výroční členská schůze občanského sdružení Kapounka v Podorlickém skanzenu
v Krňovicích se uskuteční ve čtvrtek 29. ledna od 16:30 hodin v prostorách
zdejšího ekocentra.
- Na náš návrh změny územního plánu a ve spolupráci s Magistrátem města
byla pořízena a zastupitelstvem schválena změna v územním plánu, která se
týká pravé strany ulice Střelecká. Tuto část tvoří vilová zástavba, která
v původním územním plánu umožňovala vysoko podlažní zástavbu. Ta
hrozila v souvislosti s plány pojišťovací společnosti Generali. Nové opatření
mění tuto část na území „vily v zahradách“. Více v otištěném dokumentu v
oddíle Dokumenty tohoto čísla Zpravodaje.
- Zřícenina hradu Vízmburk v lesích u Havlovic na Trutnovsku bude v letošním
roce poprvé oficiálně přístupná veřejnosti. Turistická sezona na této památce
začne 1. května. V květnu, červnu a v září bude torzo hradu přístupné pouze o
víkendech, během prázdnin však bude otevřeno každý den. Hrad ze 13. století,
který byl stovky let ukrytý pod vrstvou hlíny, objevil v roce 1972 archeolog
Antonín Hejna. Archeologové na průzkumu areálu pracovali do roku 1984. Poté
byl hrad oplocen a lidé procházeli památkou pouze na vlastní nebezpečí. Více o
snaze památkářů zachránit tuto unikátní lokalitu Dr. Němeček ve svém článku na
straně 11 v tomto čísle Zpravodaje.
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Pozvánka
na XX. sněm
Společnosti ochránců památek
ve východních Čechách

Datum: sobota 7. března 2009 v 9:30 hodin
Místo: Biskupské gymnázium B. Balbína,
Orlické nábř. 1, Hradec Králové
aula II. poschodí školy
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení sněmu a schválení programu
Volba mandátové a návrhové komise
Výroční zpráva o činnosti za období od XIX. sněmu
Pokladní a účetní zpráva za rok 2008
Kontrolní a revizní zpráva za rok 2008
Přestávka s občerstvením
Diskuse
Odpovědi na diskusní příspěvky, doplnění usnesení
Schválení usnesení sněmu a ukončení

Doprava:
Z Terminálu MHD nebo zastávky ČD trolejbusem č. 2 nebo autobusem č. 16 do
zastávky Zimní stadion, přejít silnici a na nábřeží je budova gymnázia. Pro
účastníky sněmu, kteří přijedou autem, bude parkování na dvoře školy.
Poznámka:
Na Sněmu bude možné zaplatit roční členský příspěvek na rok 2009 a zakoupit
publikace vydané naším vydavatelstvím Balustráda. Sněm je otevřený veřejnosti,
můžete přivést své známé se zájmem o památky.
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Jiří Němeček: Předvánoční výlet

Stalo se tradicí, že v adventním čase pořádáme výlet. Navštívili jsme tak již
předvánoční akci na Kuksu, v Babiččině údolí, Častolovicích, Hrádku u Nechanic a
další. Tentokrát jsme se na návrh dr. Ptáčka rozhodli vyrazit na 10. ročník výstavy
betlémů v Rychnově nad Kněžnou. A rozhodně naše malá skupinka nelitovala.
Výstava se konala ve velkém sále zdejšího kulturního střediska. Již před
budovou nás zaujal malovaný betlém s figurami v životní velikosti od výtvarnice
Jarmily Haldové. Vlastní výstava byla pro mne osobně milým překvapením. Jako
sběratel betlémů jsme zhlédl již dosti expozic, ale tato mne velmi nadchla. Jednak
počtem vystavovaných betlémů a jejich naaranžováním, ale také vánoční výzdobou
sálu, což v nás vyvolávalo pravou předvánoční náladu.
Na výstavě bylo také možné zakoupit papírové vystřihovací betlémy, včetně
našeho hradeckého, který jsme vydali před deseti lety. Po zhlédnutí výstavy jsme
přešli na nádvoří nedalekého zámku, kde probíhaly adventní trhy s kulturním
pořadem. Byl to zdařilý výlet a já vám všem doporučuji najít si i v roce 2009
v adventní době čas k návštěvě dalšího ročníku výstavy betlémů v Rychnově.

Námět k zamyšlení

Obracím se na Vás s tímto námětem: V letošním roce uplyne 100 let od chvíle,
kdy spatřil světlo světa návrh II. okruhu v Hradci Králové. Tato nadčasová
myšlenka byla obsažena, jak je obecně známo, v soutěžním návrhu z r. 1909 na
nový regulační plán města od autorů Vladimíra Zákrejse, Josefa Šejny a Václava
Rejchla a následně zapracována do Generálního zastavovacího plánu města z roku
1911. O velikosti, novátorství a originalitě této myšlenky svědčí skutečnost, že
tento komunikační systém si dokáže i v dnešní době bez větších potíží (zatím)
poradit denně s desítkami tisíc motorových vozidel. Takový systém a s tak
dávnými kořeny nemá v našich zemích obdoby.
Jsem přesvědčen, že výše uvedené by si zasloužilo důstojnou vzpomínku, lépe
oslavu. Jako optimální možnosti se nabízí uspořádat odborný seminář jehož
tématem bude následný urbanistický vývoj města po tomto zásadním kroku z r.
1909 vč. působení tehdejších zástupců města resp. jeho odborných složek. Nebylo
by od věci zde zmínit i současnost a vize dalšího možného vývoje města a jeho
dopravního systému. Toto téma resp. výročí by mělo být prezentováno v odborném
i laickém tisku.
Domnívám se, že moderní Hradec Králové se svým urbanistickým, dopravním a
architektonickým řešením je stále znám a prezentován méně než by si zasloužil. Na
závěr bych chtěl sdělit, že Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v
Josefově je se svým odborným zázemím učinit pro uskutečnění tohoto záměru
maximum. Tak závažné téma si nicméně zasluhuje širší spolupráci.
Těším se na Vaši odpověď. S pozdravem
Ing. arch. Jan Čiháček,
ředitel Územního odborného pracoviště
Národního památkového ústavu v Josefově
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Návraty a znovuzrození


románský kostel sv. Jakuba
Většího ve Vysokém Újezdě

Zhodnocení projektu, vytvořeného za účelem oživení kulturního
života v obci Vysoký Újezd nad Dědinou se zvláštním zřetelem na
připomenutí historie obce v roce 2008
Naše společnost zažádala v rámci grantového řízení Fond T-Mobile o příspěvek
18 tisíc korun na projekt Návraty a znovuzrození – románský kostel sv. Jakuba
Většího ve Vysokém Újezdě. V grantovém řízení jsme byli úspěšní, fond nás
podpořil částkou 13.400 korun.
Cílem projektu bylo propojení konkrétní hmatatelné pomoci při obnově
památkového fondu a jakési nadstavby – uspořádání kulturních akcí, oživujících
významné místo regionální historie. Konkrétně se projekt sestával s několika částí:
 obnovy zchátralé hřbitovní kapličky v areálu románského kostela ve Vysokém
Újezdu, okres Hradec Králové, jednalo se zejména o opravu střešní krytiny, jež
se nacházela v havarijním stavu;
 krátkodobého zpřístupnění původního renesančního oltáře
v autentickém
prostředí, pro které byl vytvořen. Torzo oltáře je dnes v majetku Muzea
východních Čech v Hradci Králové a není veřejnosti běžně přístupné.
 uspořádání koncertu duchovní hudby v interiéru kostela, a to u příležitosti
zpřístupnění oltáře a svatojakubské poutní slavnosti;
 vydání informačního letáku o historii kostela, jeho vybavení a současnosti,
včetně oprav a možností kulturního využití.
Časový harmonogram projektu
Červenec 2008
příprava informačního letáku
12. - 13. července 2008 rekonstrukce hřbitovní kapličky – brigáda
srpen
dokončení opravy kapličky - brigáda
20. července 2008
Poutní slavnost:
14.00 - 17.00
zpřístupnění oltáře v kostele
18.00 Svatojakubský koncert - na programu renesanční a
středověká duchovní hudba
- účinkují: Tomáš Najbrt a Grazyna Biernot
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA: Zhodnocení projektu
I. Úvod
Před několika lety (v roce 2003) byla v obci Vysoký Újezd nad Dědinou na
Královéhradecku (Rychnovsku) založena tradice koncertů klasické hudby.
Iniciativa vzešla ze záměru Hynka Bláhy, člena Společnosti ochránců památek ve
východních Čechách, připomínat občanům, a to nejen místním, ale i těm ze širšího
okolí, zajímavou historii tohoto půvabného a nepochybně i tajuplného místa. Zdejší
obec byla založena na místě prastarého osídlení, což dokládá nejen fakt, že se
v této obci nachází jeden z nejstarších kostelů v kraji, ale i četné historicky cenné
archeologické nálezy. Sousední obec, jak napovídá i její název – Klášter nad
Dědinou – vznikla na zříceninách cisterciáckého kláštera.
První uspořádaný koncert byl Svatováclavský, který měl za úkol uctít památku
legendárního českého panovníka. Následovaly koncerty Adventní, Velikonoční a
Svatojakubský (k poctě patrona zdejšího kostela). Byly vydány pohledy
zachycující tuto významnou středověkou památku, aby si návštěvníci mohli
připomenout toto krásné místo. Bylo zde uspořádáno také několik setkání mladých
výtvarníků – studentů Katedry výtvarné kultury University Hradec Králové. Ti
mimo jiné často pomáhali i s přípravou koncertu. Dá se říci, že tradice koncertů se
ujala a obec Vysoký Újezd si se svým kulturním programem našla svůj okruh
příznivců. Brzy ale bylo zřejmé, že pořádané akce, i přes vysokou návštěvnost, jsou
finančně ztrátové. Poměrně malý kostel nepojme větší množství posluchačů a obec
se svými omezenými finančními prostředky nemůže tyto akce dotovat.
Veškerá finanční tíže těchto akcí ležela na bedrech hlavního organizátora Hynka
Bláhy. Naštěstí se našel vždy velkorysý dárce z řad posluchačů, který pomohl
„zacelit díru v rozpočtu“. Bylo ale nutné hledat další možnou finanční pomoc, aby
bylo možné nejen udržet nastavenou laťku kvality, ale třeba ji i zvýšit. Pomoc
přišla od Společnosti ochránců památek, která se ujala organizace akcí,
připravovaných pro rok 2008, se žádostí o podporu Nadace Via. Byla naplánována
rekonstrukce zchátralé střechy kapličky, která je součástí ohradní zdi hřbitova,
obklopujícího kostel na Vysokém Újezdě. Ve spolupráci s Muzeem Východních
Čech v Hradci Králové byl uspořádán koncert renesanční hudby, během kterého
byly vystaveny deskové malby z renesančního oltáře ze zdejšího kostela, které jsou
v současnosti majetkem muzea. Bylo rozhodnuto o vydání doprovodného letáčku.
II. Průběh projektu:
II.a. Obnova hřbitovní kapličky
V červenci a srpnu 2008 se v několika dnech sešla skupina členů Společnosti
ochránců památek, aby provedla plánovanou rekonstrukci kapličky. Vzhledem ke
skutečnosti, že je kaplička součástí areálu kostela, tudíž je spolu s ním zapsaná v
Ústředním seznamu kulturních památek, bylo nutné vyčkat s opravou kapličky až
na vydání závazného rozhodnutí orgánu státní památkové péče. Proto byla oprava
kapličky dokončena oproti původním plánům až v srpnu 2008.
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Bylo provedeno:
- projednání způsobu rekonstrukce stříšky s odpovědným pracovníkem oddělení
památkové péče Magistrátu města Hradce Králové;
- demontáž staré poškozené střešní krytiny a očištění klenby (od poškozených
střešních tašek, střešních latí, krovu, náletových nečistot, zbytků malty atp.);
- montáž nového krovu a střešních latí (nový materiál pro tyto práce dodal
bezplatně pan Rampas, rodák z Vysokého Újezdu a majitel dřevozpracujícího
podniku v sousední obci Klášter nad Dědinou);
- položení nové krytiny, která odpovídala původní; použity byly původní
nepoškozené střešní tašky, tzv. bobrovky, které byly uschovány při rekonstrukci
střechy zdejšího kostela;
- obnova omítky kapličky v partiích styku fasády se stříškou.
Na rekonstrukci se podílelo 7 členů Společnosti ochránců památek pod
vedením dr. Jiřího Němečka, předsedy společnosti. Materiál na opravu dřevěných
konstrukcí střechy dodal pan Richard Rampas, rodák z Vysokého Újezdu a majitel
dřevozpracujícího podniku v sousední obci Klášter nad Dědinou. Ostatní materiál
(maltu, hřebíky, ruční nářadí atp.) zajistil pan Miroslav Holeček, starosta obce.
Ruční elektrické nářadí zapůjčil kameník Hynek Bláha.
II.b. Svatojakubský koncert a vystavení renesančních oltářních maleb
Počátkem července započala příprava Svatojakubského koncertu.
Pozvání k vystoupení přijala dvojice, zabývající se interpretací staré hudby,
sopranistka Grazyna Biernot a Tomáš Najbrt, věnující se hře na celou škálu
hudebních nástrojů minulosti. S PhDr. Zdeňkem Zahradníkem, ředitelem Muzea
východních Čech v Hradci Králové, byla dojednána zápůjčka deskových
renesančních oltářních obrazů z vysokoújezdského kostela. Vzhledem k záměru
vystavit toto dílo byl výběr skladeb zaměřen na renesanční a raně barokní tvorbu.
Následně byl, opět ve spolupráci s MVČ HK, vytvořen panel s fotografiemi,
zachycujícími všechny výjevy z deskových obrazů.
Obrazy jsou malované oboustranně a z technických důvodů nebylo možné
nainstalovat obrazy tak, aby bylo možné pozorovat obě strany. To měly za úkol
suplovat právě reprodukce na panelu. Při vlastní instalaci originálů pak byly
vybrány výjevy, které byly nainstalovány k prohlédnutí. Převoz, instalaci a
odborný dozor nad vystavovanými obrazy zajistili ve svém volném čase odborní
pracovníci MVČ HK.
Byl také sestaven a vytištěn propagační letáček, popisující tyto aktivity i
s několika větami o historii této lokality. Na úvod koncertu pronesl několik vět o
vystavovaných historických uměleckých dílech PhDr. Vladimír Hrubý, historik
umění a vedoucí katedry Výtvarné kultury University Hradec Králové.
III. Zhodnocení jednotlivých akcí projektu
Do obou výše uvedených akcí se zapojilo mnoho přátel historie a umění nejen
místních, ale i ze vzdálenějšího okolí. Byl opraven chátrající památkově významný
objekt. Dále byl uspořádán koncert staré hudby, která ve vysoce kvalitní
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interpretaci vytvořila spolu s vystavenými renesančními obrazy neopakovatelnou
atmosféru. Posluchači se tak mohli přenést přes propast staletí a pocítit kulturní
život našich předků. Společné úsilí při rekonstrukci střechy kapličky, příprava
koncertu s instalací obrazů a vlastní silný umělecký prožitek na koncertě přispěly
ke sblížení lidí zajímajících se o umění a historii naší vlasti a k prohloubení zájmu
o naši národní historii i k posílení vztahu k zemi a krajině, která je naším domovem
a ve které žijeme.

Svatý Jakub na malbě z křídlového oltáře v kostele na Vysokém Újezdě,
dnes uložen v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
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ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI:
PÁTRÁNÍ PO HISTORII KOSTELA SV. MATĚJE. Studentka historie Eva
Haškovcová se prostřednictvím Zpravodaje obrátila na členy Společnosti ochránců
památek s prosbou. Pracuje na bakalářské práci nazvané Stavebněhistorický vývoj
kostela svatého Matěje na Hruštici (dnes v Turnově). Zatím marně pátrá po
archiváliích, týkajících se této památky. „Jsem ve spojení s archivem v Semilech,
navštívila jsem badatelnu turnovského muzea, hovořila jsem s archivářem města
Turnova a vypadá to, že k této památce nejsou žádné materiály, týkající se
především jejího stavebního vývoje. Zcela zmizely i plány přestavby kostela na
obřadní smuteční síň. Prosím proto pamětníky o jejich vzpomínky a Vás všechny o
tipy, kde by se mohly materiály ke kostelu nacházet,“ prosí studentka.
ZLATÝ KOLOVRAT PRO ŘEZBÁŘE A KOŠÍKÁŘE. Řezbář Ladislav Fejfar
a výrobce zboží z vrbového proutí Vincenc Valach obdrželi v závěru roku 2008 od
hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France cenu Zlatý kolovrat. Kraj toto
ocenění uděluje od roku 2002 lidem, kteří se v regionu zasloužili o udržování a
rozvoj tradičních lidových řemesel. S cenou je spojený věcný dar v hodnotě pět
tisíc korun a loni ji získaly přadlena a krajkářka.
Pětaosmdesátiletý Ladislav Fejfar z Nové Paky se řezbářství začal věnovat v 70.
letech. Nejdříve začal vyřezávat různé užitné předměty, později přešel také k
figurální tvorbě a intarzii. Nyní se zaměřuje hlavně na reliéfní tvorbu - portréty
významných osobností českých dějin a současnosti nebo také svých přátel. V druhé
polovině devadesátých let začal řezat rovněž betlémy. Mezi jeho nejznámější díla
patří Betlém slovenský, Betlém orientální a Betlém mluvící, který je vystavený v
muzeu Lázní Bělohrad. Fejfar je také řadu let členem Českého sdružení přátel
betlémů.
Jednaosmdesátiletý Vincenc Valach žije v Dědově – Javoru u Teplic nad Metují.
Přibližně od roku 1979 začal jako samouk plést košíky z vrbového proutí.
Postupem času se zdokonaloval a začal vytvářet i jiné výrobky. Kromě košíků tak
dokáže uplést i pomlázky, kukaně pro slepice, ošatky, drobné dekorační předměty
či velké nůše. Jeho výrobky jsou k vidění na různých výstavách lidových řemesel.
O jeho práci se zajímají i návštěvníci ekofarmy, kterou vede jeho dcera a zeť.
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NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
S NOVOU GENERÁLNÍ ŘEDITELKOU

V závěru roku 2008 byla 3. 12. uvedena náměstkem ministra kultury Jaromírem
Talířem do funkce nová generální ředitelka NPÚ Ing. arch. Naděžda Goryczková.
V souvislosti se změnou vedení ústavu byly ve dnech 9.-11. prosince 2008
provedeny tyto personální změny. Z funkce 1. náměstka byla odvolána doc. PhDr.
Marie Mžyková, CSc. a jmenována Ing. arch. Věra Kučová. Doc. PhDr. Josef Štulc
se vzdal funkce odborného náměstka pro výkon památkové péče a byl jmenován do
funkce vedoucího Odboru metodiky v Sekci metodiky a koncepce památkové péče.
Na místo odborného náměstka pro výkon památkové péče byl jmenován Pavel
Jerie. Vedoucí Odboru péče o památkový fond v Sekci výkonu památkové péče se
stala Ing. arch. Dagmar Šťovíčková.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ministr kultury ČR mě jmenoval generální ředitelkou Národního památkového
ústavu. Ráda bych Vás ubezpečila, že k výkonu této funkce hodlám přistupovat
rozvážně, na základě důkladného seznámení se se situací a po náležité koncepční
přípravě. Proto jedním z prvních konkrétních kroků bude vznik odborného týmu
k vytvoření koncepce a zabezpečení hospodářské i personální stability Národního
památkového ústavu. Určité změny však budou potřebné.
Památková péče se nachází ve velmi složité situaci a společenské izolaci,
způsobené především malou otevřeností vůči veřejnosti, mnohdy odmítáním
konstruktivní diskuse a v neposlední řadě nedostatečnou mediální prezentací
dosažených úspěchů. Jsem připravena přispět k posílení společenské prestiže
oboru
i instituce. Věřím v potenciál nově vytvořených územních odborných pracovišť,
která hodlám v potřebné míře podpořit.
Ústřední pracoviště bude po určitých organizačních změnách sehrávat ještě
významnější roli v metodické oblasti a při prezentaci hodnot památkového fondu.
Vážnost naší instituce, která je někdy v médiích označována jako "moloch",
hodlám obnovit také využitím rezerv v organizaci práce.
Chtěla bych ubezpečit zástupce odborových organizací z územních pracovišť,
které se obrátily na média i s určitými obavami, že využití dotací ze strukturálních
fondů pro kulturní památky bude realizováno výhradně ve spolupráci se státními,
obecními či veřejnoprávními institucemi. Národní památkový ústav připravil čtyři
projekty, v nichž bude příjemcem dotace, na jiných projektech se bude podílet
výpůjčkou majetku ve správě NPÚ dle náležitých smluv, které jsou vypracovány v
souladu se zákonem o majetku státu a odsouhlaseny Ministerstvem financí ČR.
Cílem evropských projektů je nejen konzervace památek, ale především jejich
oživení ve spolupráci s kulturními, vzdělávacími a jinak společensky prospěšnými
organizacemi. Všem Vám bych ráda poděkovala za Vaši dosavadní činnost a
těším se na spolupráci – bez Vaší přímé podpory a účinné pomoci se budou
změny prosazovat jen velmi obtížně.
Ing. arch. Naděžda Goryczková
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Jiří Němeček:
Návrh koncepce záchrany hradu Vízmburk
Dne 2. září 2008 jsem se zúčastnil jednání Památkové rady ředitele územního
odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Josefově. Na programu
byla revitalizace jezuitské koleje v Jičíně (informaci podal V. Pražák v minulém
čísle Zpravodaje). O druhém bodu jednání, který se týkal návrhu koncepce
záchrany hradu Vízmburk, podávám stručnou informaci na tomto místě.
Hrad Vízmburk, situovaný na katastrálním území obce Havlovice na
Trutnovsku, byl založen ve 2. polovině 13. století jako pomezní hrad. Od 30. let 14.
století až do jeho rozboření Slezany v roce 1447 byl majetkem pánů z Dubé.
Rozpadající se hrad časem zarostl náletovými dřevinami a vytvořil kuželovitý
pahorek. V tomto stavu se nacházel, když v roce 1972 začal být odkrýván
Archeologickým ústavem ČSAV. Práce vedl doktor Antonín Hejna a postupně byla
odkryta větší část hradu. Tento nestandardní hloubkový archeologický výzkum
skončil předáním objektu NPÚ v roce 1982. Větrání kamene a následné destrukce
zdí, ale také zcizování kamene a kamenných architektonických prvků vedlo
k dnešnímu neutěšenému stavu. Částečná obnova a záchrana hradu, financovaná
z fondu na záchranu architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR, se
uskutečnila v roce 2006. Do té doby proběhly stavební úpravy sporné kvality.
NPÚ u. o. p. v Josefově zadalo návrh koncepce záchrany hradu pražskému
projektantovi Ing. Miroslavu Fuchsovi, který v červenci předal návrh rekonstrukce.
Jeho projekt předpokládá kamenné dozdívky a zastřešení dřevěným krovem a
taškovou krytinou. Střechy jsou znivelizovány do jedné roviny. Nad tímto návrhem
proběhla diskuse, kterou zde uvádím, jak byla stručně zachycena v zápise:
Čiháček: Zvážit zda je nutné znivelizování střechy do jedné roviny, Němeček –
navrhuje sanovat pouze koruny zdí, čímž dojde k zafixování, ale zdivo nedozdívat
do roviny, Šulcová – sanace není možná, zdivo se rozsýpá, Krejčík – zastřešení
není šťastné, je příliš razantní, navrhuje zastřešit samostatnou intaktní lehkou
stavbou – šindel, dřevo a zafixovat koruny zdí, Pražák – hrad ani v minulosti
nebyl v jedné rovině, např. Lipnice se přistavovala a výsledek je dobrý, navrhuje
provést dostavby pouze tam, kde to zdivo unese, Čiháček – nyní není ani známo,
jaké je podloží a kudy odtéká povrchová voda, Hrubý – navrhuje lehké zastřešení,
dozdívky pouze v nejnutnějších případech, vyřešit odtok vody, zajistit v areálu
stálý dozor a střechu rozčlenit, Koutová – návrh Ing. Fuchse je definitivní,
současné zdivo neunese nové zdivo.
Přijatý závěr z diskuse. Zachránit prioritně cenné části (detaily), vlastní návrh
Ing. Fuchse není zcela ideální, nutno hledat nové řešení s minimálními dozdívkami,
zastřešení musí být z lehkého materiálu – dřevo, zajistit na hradě stálý dozor.

12

Seznam členů Památkové rady ředitele ÚOP NPÚ v Josefově
Ing. arch. Jan Čiháček, PhDr. Julie Šulcová, Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., Doc.
PhDr. Vladimír Hrubý, Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc., Václav Pražák, promovaný
historik, PhDr. Jiří Němeček, Ing. arch. Alena Koutová, Ing. arch. Jiří Krejčík, Ing.
arch. Petr Brůna. (Z deseti členů jsou čtyři naši členové – Koutová, Krejčík,
Němeček, Pražák)

Ing. Miroslav Fuchs - návrh koncepce záchrany, července 2008
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--------------------------------------------------------------------------------------------------TOURNAI CATHEDRAL (Belgium): ONE TOWER TOO MANY
An international petition against a project to construct a tower hotel within the
Unesco precinct of Tournai cathedral.
The international reputation of the city of Tournai in Belgium stems in the main
from its famous Cathedral of Our Lady, crowned with five towers and classed in
2000 as a Unesco World Heritage Site. Because of its history and its architectural
qualities, this religious edifice containing both Romanesque and Gothic elements is
one of the most significant survivals of medieval Europe.
This exceptional monument is presently under threat. An architectural project made
public in October 2008, and backed by the municipal authorities of Tournai,
envisages the construction in close proximity to the cathedral of a tower in concrete
and glass, topped with a glass dome. It is intended that this tower hotel will be 49
metres in height, fully 15 metres taller than the great twelfth-century Romanesque
nave of the cathedral itself.
If you agree this fight against this tower, thank you very much to sign this petition
and to SPREAD IT SO WIDELY AS POSSIBLE.
This is the Web address: http://latourdetrop.be <http://latourdetrop.be/>
Yours faithfully,
L. Nys
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ČLÁNKY:
Milan Moník:
Zanikající tvrziště v Holohlavech
Na východním okraji obce Holohlavy na Královéhradecku při bývalém
hospodářském dvoře se nachází nevýrazná terénní stopa v podobě mírně
vyvýšeného, nejasně ohraničeného prostoru, který je považován za místo jedné ze
dvou zaniklých holohlavských tvrzí. Nevelký prostor potenciálního tvrziště je
součástí většího areálu, patřícího dnes firmě Trotina Auto, jež zde v rámci
terénních úprav postupně likviduje i tento nepatrný relikt, který podle některých
indicií mohl být v minulosti lokalitou středověkého šlechtického sídla. Současný
stav prostoru domnělého tvrziště s ohledem na záměry vlastníka signalizuje zřejmě
nezvratný osud v podobě zániku této nenápadné drobné památky ve velmi krátkém
časovém horizontu.
Problematika šlechtického sídla (sídel) v obci nebyla dosud spolehlivě
dořešena. Tvrz v Holohlavech bývá nejčastěji lokalizována severozápadně od
kostela sv. Jana Křtitele do prostoru zahrady někdejší fary. Tuto hypotézu ovšem
citelně oslabuje absence hmotných dokladů získaných archeologickým průzkumem
či náhodnými nálezy z prostoru předpokládaného tvrziště. Pouze nevelká
vzdálenost od zmíněného kostela a sousedního bývalého poplužního dvora, jakož i
výhodná strategická poloha místa na nevelké ostrožně hovoří ve prospěch této
teorie. Ačkoli nejstarší zmínka v pramenech o Holohlavech pochází již z r. 1318,
údaj o šlechtickém sídle zde chybí, stejně jako ve zprávách z desetiletí
následujících.
Předpoklad pro vznik druhé „mladší“ tvrze v prostoru výše uvedeného areálu
firmy Trotina Auto lze snad hledat v dělení majetku potomků Olkmara z Holohlav
v třetí čtvrtině 14. století. Tato okolnost mohla vést k realizaci dalšího šlechtického
sídla v obci. Nelze však vyloučit ani možnost nahrazení starého sídla, zřejmě
značně poškozeného za husitského vpádu r. 1425, touto novou stavbou. Potom by
se ovšem její vznik posunul až do období první poloviny 15. století.
Definitivní zánik této tvrze lze předpokládat ještě před koncem 15. století. 1
V pramenech není výslovně uvedena, a tak její existence zůstávala až do druhé
poloviny 18. století „utajena“. Právě v tomto období se náhle objevují zprávy o
prostoru pod hospodářským dvorem zvaném „Na sádkách“, kde na „vyvýšeném
místě“ je zmíněno obytné stavení, sloužící snad rybničnímu hospodářství
velkostatku, později coby obydlí ovčáka a fořta (josefinský katastr). Na kladovém
listu č. 96 tzv. 1. vojenského (josefského) mapování lze tento objekt zřetelně
lokalizovat, detailněji ho přibližují i tzv. 2. vojenské mapování z let 1836 – 1852
(mapový list č. 0 6 IX) a následný Stabilní katastr. Dům, nazývaný „fořtovna“,
sloužil úředníkům statku až do roku 1930, kdy byl zbořen jako číslo popisné 4.
Zůstalo pouze „vyvýšené místo“ , tehdy prý ještě se sklepem. Tyto sklepní prostory
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jsou připomínány ještě v kastelologické práci z počátku devadesátých let, jedná se
však o ne zcela věrohodný údaj pramenící zřejmě z absence autorů na místě
samotného tvrziště.2
Pozůstatek tvrziště se nachází na pravém břehu potoka Jordánu (po regulaci
toku v první pol. 20. století je od něho vzdálen jen asi 5 m). Nejzachovalejší část je
právě v tomto prostoru, kde okraj tvrziště vystupuje zřetelně asi 3 – 5 m nad reliéf
nivy zmiňované vodoteče. Celkový rozsah areálu s ohledem na současný neutěšený
stav lze jen stěží vymezit, přibližně se jedná o plochu 20 x 10 (15) m. Ačkoliv je
celý prostor porostlý náletovými dřevinami a tím značně omezen přístup, ještě
v únoru tohoto roku zde bylo při povrchovém průzkumu nalezeno několik
nevelkých fragmentů keramiky, u níž lze s velkou mírou pravděpodobnosti
předpokládat středověký původ.
Poznámky:
1
Reliquiae tabularum II, ed. J. Emler, 1872, s. 472. V závěti Haška z Lužan a na
Smiřicích z r. 1495 se uvádí už pouze „…Holohlavy, dvuor poplužní s platy, …“
Po připojení ke smiřickému panství již existence tvrze (tvrzí) v Holohlavech
ztratila své opodstatnění.
2
P. Křížek, M. Řezník: Hrady, zámky a tvrze na Královéhradecku, 1992, s. 20–21.

Holohlavy, plán z r. 1840.
Tvrziště (č. 5) vpravo od rozlehlého areálu poplužního dvora
s ještě existující menší obytnou stavbou.
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Tomáš Šimůnek, Sdružení pro záchranu hradu Kumburku o.s.:
„Víkendovka“ na Kozlově 2007
Nejen velké a známé lokality stojí o naši pozornost. Možná právě v těch
opomíjených a méně exponovaných je veliké kouzlo poznání a rovnováhy. Rád
bych proto na stránkách Zpravodaje připomenul jednu zajímavou lokalitu, na
kterou jsme si už v létě 2007 vybrali a uspořádali tu takzvanou „víkendovku“.
Jedná se o Kozlov u Lomnice nad Popelkou. Účelem námi uspořádané akce
bylo vykácení náletových dřevin, vyčištění a zmapování lokality. Celý prostor byl
velmi zarostlý neprostupnými křovinami, v kterých se jak závory povalovaly
popadané stromy po vichřici. Pro pět lidí dost velký oříšek.
Nejdříve jsme zrušili ohniště a přemístili ho na méně exponované místo. Jeho
původní umístění v přístupové cestě před vstupem do podzemí nebylo příliš
šťastnou volbou a vzniklo spíše spontánně než po zralé úvaze. Kameny ohrazující
ohniště jsme použili pro nové místo, vlastní popeliště vykopali a prostor úhledně
upravili. Na první pohled po ohništi a ztrouchnivělých pozůstatcích jakéhosi
posezení ani památky. Na nedalekém návrší, pod stínem korun stromů, jsme
založili ohniště nové. Pro posezení slouží pořezané kmeny z vývratů stromů
v areálu Kozlova.
Vlastní kácení náletů v této lokalitě si vyžádalo velké úsilí. Na drobné křoviny
stačily kleště, ale svoji práci, a nebylo ji málo, odvedla i motorová pila. Při práci
jsme postupovali spirálovitě, od obvodu návrší do středu. Odstraněné dřeviny
nebylo možné, vzhledem k množství, pálit na místě a tak byly uloženy pod val.
Krok po kroku nám Kozlov pomalu odhaloval svoje tajemství. Odměnou našemu
úsilí, byl nejen celkový pohled na vyčištěné návrší s přilehlým příkopem a valem,
ale i odhalené části líců obvodové hradby. Celá situace se stala čitelnější a pro oko
návštěvníka upravenější. Nechráněné sporé zbytky korun zdiva jsme zasypali
zeminou pro lepší uchycení místní vegetace, která by mohla lépe konzervovat
rozpadající se torza. Za zmínku stojí celistvé bloky zdiva povalující se v příkopu.
Bloky mají pevný sourodý charakter s kompaktním dochovaným lícem a kupodivu
odolaly na nechráněném místě zubu času a povětrnostním podmínkám. Po staletí
vydávají svědectví pevného zděného hrádku.
Je až s podivem jak lze během jednoho dne, s pár odhodlanými lidmi, pomoci
jedné méně známé lokalitě. A za to všem patří velké poděkování, kéž by takových
dnů mohlo být více. Více informací o Kozlově najdete na www.kumburk.cz sekce
Badatel.
Jen pro bližší seznámení proto uvádím následující informace z literatury:
Díl VI – Východní Čechy:
„Hrad Kozlov stával v sedle zalesněného hřebenu mezi obcemi Košov a Pekloves
u silnice vedoucí z Lomnice nad Popelkou do Cidliny.
Hrad byl postaven na temeni asi desetimetrové čedičové kupy do tvaru podkovy.
17

Z jihu, východu a severu byl obklopen příkopem a náspem přerušeným na jižní
straně vstupní branou. Ze západu nebylo třeba opevnění, protože zde byl příkrý
svah. Uvnitř náspu jsou skromné zbytky hradního stavení. V jeho severní části je
prohlubeň s podzemní štolou, která vede k vodní nádrži hluboké asi deset metrů.
Jiná prohlubeň na jižní straně stavení svědčila o tom, že tu mnozí podnikavci
chtěli najít poklad, který je na hradě podle pověsti ukryt.
Kdy byl hrad postaven, kdo byl jeho zakladatelem, jaké území z něho bylo
spravováno a kdo byli jeho majitelé, není známo. Kolují o něm jen pověsti.
Bohuslav Balbín zaznamenal v Epithomae rerum bohemicarum v r. 1677, že zde
v pohusitské době sídlila loupežná posádka, kterou kolem roku 1442 zneškodnilo
okolní panstvo, a přitom byl hrad zničen. V pramenech se s Kozlovem setkáváme
jako se součástí lomnického panství. Tak například
r. 1462 v popisu tohoto
panství je uveden jako hradiště, kdežto v urbáři lomnického panství z r. 1667 je
uveden jako zřícenina.
Celý objekt je v současné době pokryt vzrostlým listnatým lesem, takže nepatrné
zbytky valů, příkopů, hradby, i samotné hradní stavby jsou jen těžko zjistitelné.“1

1

Kolektiv autorů: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku – díl 6. – Východní Čechy. Praha:
Svoboda, 1989, s. 224
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DOKUMENTY:
Koncepce působení Národního památkového ústavu
Dne 15. 12. 2008 byla zahájena činnost koncepčního týmu generální ředitelky
Národního památkového ústavu (NPÚ) zasazující se o modernější památkovou péči
a efektivní správu památkových objektů. Úkolem odborného týmu je podrobně
rozpracovat generální ředitelkou nastíněnou novou koncepci působení Národního
památkového ústavu v rámci mnohovrstevnatého oboru památkové péče.
Koncepce bude respektovat základní právní rámec České republiky, jehož
základem je rovnost různých subjektů před zákonem a jednotnost aplikace
správního rádu. Mimo jiné bude reagovat na stav kulturního dědictví, organizaci
společnosti ČR, mechanismy jejího vývoje a řízení.
Zároveň bude reflektovat Státní kulturní politiku na léta 2009–2014, kterou vláda
ČR schválila svým Usnesením č. 1452 ze dne 19. 11. 2008. Národní památkový
ústav jako jediná odborná organizace státní památkové péče s celostátní působností
chce být připraven profesionálně napomáhat naplňování této kulturní politiky v
oblastech, které se týkají hmotného kulturního dědictví. Odborný potenciál
pracovníků NPÚ je zcela nezastupitelný v řade opatření, která kulturní politika
vytyčuje. Množství informací, kterými NPÚ disponuje, vyžaduje doplnění,
aktualizaci, digitalizaci a v neposlední řadě vhodné formy interpretace pro nejširší
veřejnost tak, aby cíle, které památková péče sleduje, byly pochopeny a
akceptovány celou společností.
Koncepce bude formulována ve čtyřech vzájemně provázaných oblastech působení
Národního památkového ústavu:
1. Sekce provozně ekonomická
2. Sekce mediální prezentace
3. Sekce památkové péče
4. Sekce správy památkových objektů
Do základních týmů jednotlivých sekcí byli vybráni odborní pracovníci z více
pracovišť, s dlouholetou zkušeností práce v oboru, a několik externích odborníků,
kteří dlouhodobě oblast památkové péče znají, mohou vnést významné podněty z
oblastí mimo vlastní NPÚ a reprezentovat veřejný zájem.
Řešitelské týmy a hlavní východiska pro jednotlivé sekce koncepce byly
stanoveny následovně:
1. Sekce provozně ekonomická
Ing. Aleš Krejčů – externí spolupracovník, garant koncepce sekce 1
Ing. Radka Lukášová – provozně ekonomická náměstkyně, NPÚ ÚOP v Ostravě,
Ing. Jaroslav Černý – provozně ekonomický náměstek, NPÚ ÚOP v Brně, Ing.
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Vladimír Kutílek – provozně ekonomický náměstek, NPÚ ÚOP v hlavním městě
Praze, Ing. Petr Svoboda – provozní náměstek, NPÚ ÚOP středních Čech v Praze
Cílem dílčího koncepčního týmu v oblasti ekonomiky a organizace řízení NPÚ je
především jasná definice množiny hlavních činností, které je NPÚ povinen
zajišťovat dle statutu NPÚ, zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, v platném
znění, podle kterého je zřízen, a ostatních zákonných předpisů. V souvislosti s tím
bude třeba definovat řídící strukturu NPÚ ve třech sekcích, s vyjádřením stupně
řízení, řídících vazeb a organizačních jednotek.
Z definované množiny hlavních činností pak stanovit ty, které budou zajišťovány
na centrální úrovni a které na regionální úrovni. V činnostech označit vazby řídící,
kontrolní, koordinační a případně autonomní. Vymezením rozhraní předejít
duplicitnímu překrývání činností. Varianty možných řešení bude potřeba posoudit z
více hledisek. K objektivitě optimálního řešení bude nutné provést definici
měřitelného ohodnocení z hlediska zabezpečení účelnosti a efektivnosti.
2. Sekce mediální prezentace
PhDr. Richard Biegel, PhD. – externí spolupracovník, pedagog FF UK, garant
koncepce sekce 2.
Cílem této části koncepce je zlepšení mediálního obrazu NPÚ, srozumitelně
vysvětlit hlavní poslání oboru a činnost NPÚ ve všech jeho podobách. Dosavadní
malá mediální akceschopnost ústavu logicky způsobuje, že ze stále četnějších
mediálních diskusí vychází nejen jako pasivní, ale mnohdy i jako negativní činitel,
jemuž je paušálně přičítáno vše záporné, co se v souvislosti s památkami odehraje.
Tento negativní mediální obraz je třeba od základu změnit. Klíčem k této nezbytné
změně je nejen vypracování pružné mediální strategie, ale také výrazné "otevření"
Národního památkového ústavu a jeho představitelů veřejnosti. Komunikaci
týkající se NPÚ lze rozdělit do tří základních okruhů podle kategorií publika, které
má oslovit. Každá z kategorií komunikace má přitom odlišnou úlohu: první
zajišťuje nezbytnou vnitřní odbornou diskusi, druhá představuje obor nejširší
veřejnosti a třetí je jeho životně důležitým komunikačním nástrojem v aktuálních
kauzách, které se památkové péče týkají.
3. Sekce památkové péče
Ing. arch. Věra Kučová – 1. náměstkyně generální ředitelky, NPÚ ÚP – garant
sekce 3.
PhDr. Petr Pavelec – ředitel, NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, PhDr. Zdeněk
Vácha – odborný náměstek, NPÚ ÚOP v Brně, Doc. PhDr. ing. arch. Miloš Matěj,
PhD. – pověřen řízením NPÚ ÚOP v Ostravě, Ing. Vlastislav Ouroda – odborný
náměstek, NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, Bc. Karel Ksandr – externí
spolupracovník, náměstek generálního ředitele Národního muzea a dřívější
dlouholetý pracovník NPÚ, Ing. arch. Jiří Syrový – externí spolupracovník,
Společnost pro obnovu vesnice a malého města (SOVAMM).
Úkolem této sekce je formulování priorit oboru v oblastech ochrany,
dokumentace a evidence, oborového výzkumu a uplatnění jeho výstupu a zejména
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praktického výkonu odborného poradenství, poskytovaného jak orgánům místní
správy či samosprávy, tak přímo vlastníkům a správcům kulturních památek či
objektů, ležících v památkově chráněných územích.
Koncepce péče o hmotné kulturní dědictví bude hledat principy pluralitního a
diverzifikovaného přístupu k obnově movitého a nemovitého kulturního bohatství.
Památková péče bude i nadále usilovat o komplexní ochranu a uchování kulturního
dědictví, její činnost bude specifikována na základě individuálního, a zároveň
objektivizovaného poznání hodnot každého posuzovaného objektu, míry jeho
zachování a možnosti jejich rehabilitace v kontextu s funkcemi, jaké objekt plní a
má do budoucna plnit. V souladu s principy státní kulturní politiky bude pro
činnost NPÚ důležité celostní pojetí péče o kulturní dědictví, zejména péče o
historické životní prostředí, o architektonické památky a jejich soubory, o
urbanistické celky nejrůznějších historických funkcí a o kulturní krajinu.
Kulturní dědictví bude zdůrazňováno jako významná součást bohatství
společnosti, formující prostor každodenního života a pozitivně ovlivňující současné
životní prostředí. Koncepce bude klást důraz na urychlenou digitalizaci existujících
informací a jejich začlenění do oborového geografického informačního systému
(GIS) tak, aby jejich sdílení odstranilo duplicity činností v rámci NPÚ a otevřelo
možnost rozvíjet ty aktivity, které byly dosud z kapacitních důvodů naplňovány
nedostatečně či odkládány.
V oblasti péče o kulturní dědictví musí platit nezávislost odborného názoru na
momentálních vlastnických souvislostech, avšak s přihlédnutím k souvislostem
současného a možného budoucího využívání objektu, míry dochování autentických
historických hodnot.
4. Sekce správy památkových objektů
Mgr.Tomáš Wizovský – vedoucí správy státního hradu a zámku Bečov, garant
sekce 4
PhDr. Miloš Kadlec – ředitel NPÚ UOP v Liberci, vedoucí správy státního zámku
Sychrov, Mgr. Petr Fedor – vedoucí správy státního hradu Veveří, předseda o. s.
Památky 2000, PhDr. Zdeněk Troup – vedoucí správy památkového objektu Zlatá
Koruna, pověřen koordinováním činností památkových objektů ve správě NPÚ
ÚOP v Českých Budějovicích – územní kastelán, Mgr. Milan Svoboda – externí
spolupracovník, někdejší ředitel lobkowiczkého zámku v Nelahozevsi a
marketingový ředitel lobkowiczkých hradů a zámků.
Cílem této sekce je definice a deskripce koncepčního modelu efektivní a autonomní
správy památkových objektů na půdorysu NPÚ. Pracovní skupina pro správu
památkových objektů NPÚ byla sestavena tak, aby byly využity rozmanité
zkušenosti se správou památkových objektu a managementem lidských zdrojů.
Členové této pracovní skupiny reprezentují současné i minulé příklady různých
pojetí správ památkových objektu (památkový objekt zřizovaný bývalým okresním
úřadem, správa hradu a zámku v soukromém držení, památkový objekt se statutem
ÚOP NPÚ, správa památkového objektu NPÚ a současná koordinace ostatních
památkových objektů v rámci příslušného ÚOP, řízení hradů a zámků z pozice
ředitele ÚOP NPÚ, atd.) Koncepce působení NPÚ bude vznikat na základě
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přímých pracovních schůzek v rámci jednotlivých sekcí a zejména prostřednictvím
kontinuálního konzultačního korespondenčního kontaktu zúčastněných. Závěrečná
zpráva bude po projednání se zřizovatelem a v Kolegiu generální ředitelky
prezentována na přelomu ledna a února 2009 laické i odborné veřejnosti.
Věříme, že filosofii naší koncepce si osvojí nejen pracovníci NPÚ, ale bude přijata
a respektována ze strany všech, kteří jsou zapojeni do regenerace a udržitelného
rozvoje historických měst, vesnic a dochovaných částí historické kulturní krajiny.
V Praze 1. 1. 2009

Ing. arch. Naděžda Goryczková
generální ředitelka
Národní památkový ústav
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